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Vezetőségválasztó taggyűlés
a Bölcsészettudományi Kar alapszervezetben
Február 11-én délután 4 órakor
kezdődött a bölcsészkar alapszervezetében a vezetőségválasztó taggyűlés.
A taggyűlést megelőző napokban
a párttagság, de a pártonkívüliek
körében is az utóbbi időben szokatlan élénkség volt tapasztalható.
A pártcsoportokban
értékelgették
az eddigi pártmunkát, beszélgettek
arról, hogy kiket lenne a leghelyesebb a vezetőség tagjaiul választani. Csaknem minden pártcsoport összeállította a maga javaslatát. Az elvtársak igyekeztek felmérni a reális helyzetet, s a kérdés fontosságának megfelelő komolysággal vizsgálták a felmerülő
jelöltek személyét. Ez az előzetes
érdeklődés arra engedett következtetni, hogy a taggyűlés határozata
nem lesz elhamarkodott.
Többek között ennek is tulajdonítható, hogy a taggyűlés több
szempontból kiemelkedő jelentőségű volt. Akár a demokratizmus
lehetőségeinek maradéktalan kihasználását nézzük, akár a vezetőség beszámolójának megvitatását
és bírálatát tekintjük, akár magának a választásnak alaposságát és
megfontoltságát mérlegeljük — azt
mondhatjuk, hogy a taggyűlés jó
munkát végzett. Talán részben ennek 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 megválasztott 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 egyfelől a jelölések alaposságát, másfelől a -titkos szavazás és számlálás aránylag gyors és pontos leboayolJtását.
A taggyűlés ünnepélyes hangulatát emelte a tömegszervezetek és a
pártonkívüli dolgozók Koltay-Kastner professzor által vezetett küldöttségének megjelenése. Koltay elvtárs kedves szavakkal és virággal
üdvözölte a taggyűlést és jó munkát kívánt a tagságnak, valamint a
megválasztandó új vezetőségnek,
melytől még több segítséget és irányítást várnak a dolgozók.
A vezetőség nevében Mikó Károly tartotta a beszámolót, amelyet
hosszas és élénk vita követett. A
pártvezetőség beszámolója, — ahogyan 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 jelenlegi helyzetről is, de jogosan
vetették fel vele szemben azt a kifogást, hogy megmaradt a felületi
jelenségek leírásánál, ismertetésénél, nem elemezte mélyen a problémákat, 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 levőket, s nem gyakorolt komoly kritikát személyszerint és egészben a
párt vezetősége felé.
Mikó elvtárs rövid kül- és belpolitikai tájékoztató után a kar
anyagi fejlődésének fő adatait ismertette, majd az oktatás módszereinek fejlődéséről és a karon folyó
tudományos munka felled üléséről
beszélt. Itt különösen kiemelte Mérei
Gyula, Mészöly Gedeon, Baróti
Dezső és Halász Előd elvtársak értékes tudományos munkásságát.
Mint követendő példát említette
meg a Történeti Intézet fiatal oktatóinak — Szabó István, Gaál
Endre,
Bánkutiné,
Giró-Szász
László stb. — ilyen Irányú tevékenységét. A kar jó munkájának
tudta be Mikó elvtárs a vizsgaeredményeket, megemlítve, hogy a
kiváló 4.12-os kari átlagot párttag hallgatóink még túlszárnyalták
4.19-os átlageredmény ültkel.
Az oktató-nevelő munka értékelésében
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
jMttó cfetfö

festette a képet. Szerinte egyáltalán 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« agyoncsépelt, tartalmatlan jelszóvá válik
csupán, s e jelszót ismételgetve
sokan megelégednek azzal, hogy
teljesen magukra hagyják a hallgatókat. — Szerinte a vizsgák körül
sem volt minden rendben. Túl magas a 4.12-os átlag, s különösen
magas egyes csoportok 4.5-es átlaga.
Ezeket az átlagokat nem lehet reálisnak 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 alapján körülbelül az a kép alakult
ki, hogy nem beszélhetünk ugyan
kifejezett lazaságról az osztályzásban, de a továbbiakban feltétlenül meg kell vizsgálnunk a jeles
és jó osztályzatok határait, s szigorítanunk kell a jeleshez megkívánt
követelményeket.
A továbbiakban Mikó elvtárs a
pártszervezet fejlődéséről, az alapszerv belső életéről, majd pedig a
DISZ-hez és az egyes tömegszervezetekhez való viszonyáról beszélt.
Kiemelte, hogy a párt helyes nevelőhatása megmutatkozott hallgatóink általános politikai fejlődésében, ami különösen a marxizmusleninizmus órákon mérhető le, másrészt megmutatkozik abban, hogy
pártonkívüli professzoraink, oktatóink — így például Baróti és Halász 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 pártmunkában. így például a kollektív
vezetés elveinek megvizsgálása, a
tagfelvétel elvi kérdéseinek vitája
stb. szerepelt a vezetőségi üléseken. Foglalkozott Mikó elvtárs a
bíráló szellem növekedésének kérdésével, különösen a hallgatók soraiban, de hangsúlyozta, hogy hallgatóinkat, akik a jövő nemzedék
nevelői lesznek, meg kell tanítanunk a helyes bírálatra, hogy azok
a túlzások, melyek mostanában ittott tapasztalhatók voltak — eltűnjenek.
Mikó elvtárs elemezte azokat az
okokat, melyeknek következtében
november hónaptól kezdve a pártmunkában erős hanyatlás kezdett
mutatkozni. Ettől kezdve a vezetőséget tulajdonképpen Nyiri és Bánkutiné elvtársak jelentették a többiek betegsége, vagy
eltávozása
következtében, s természetesen ketten nem birkózhattak meg a hatalmas munkával. Ilyen körülmények
között nem tudták megoldani a
pártcsoportbizalmiak
irányítását,
aminek következtében a pártcsoportok élete elsorvadt. Egyes pártcsoportvezetők — így Kenderes, Nikolin, Kálmánné, Gábris és Fenyvesi
elvtársak ennek ellenére is jó munkát végeztek, a többi pártcsoportvezetőben nem volt elég kezdeményező erő. — Nem kielégítő a népnevelő munka sem. A népnevelő
értekezletek színvonala
alacsony
volt, a népnevelők kellő irányítás
hijján magukra maradtak. Eredményről legfeljebb a hallgatók soraiban lehet beszélni.
Az ideológiai oktatás kérdését
vizsgálva, Mikó elvtárs megállapította, hogy az oktatóknál is, de különösen a hallgatóknál fejlődés tapasztalható. Súlyos hiba van azonban az írásos agitáció, különösen a
faliújság területén. Irányítás hiányában visszaesett a kultúrmunka
is. A DISZ munka javu'ó tendenciája főleg a DISZ funkcionáriusoknak köszönhető. Nem volt képes az
alapszervezet a szakszervezetnek
sem kellő segítséget nyújtani. Végül megállapította Mikó elvtárs,
hogy az állami vezetés és a pártszervezet 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 hárítani, melyeket ő maga is elvégezhetett volna. Befejezésül Mikó elvtárs hangsúlyozta, hogy a jövőben
minden téren meg kell javítani a
pártvezetőség munkáját, amihez a
szükséges feltételek adva vannak.
Sok hozzászólás hangzott el a beszámolónak ehhez a részéhez is.
Igen tanulságos és figyelemreméltó
volt Batáriné elvtársnő felszólalása,
aki kifejtette, hogy a beszámolóban vázolt általános politikai fejlődéssel ellentétben ő mindenütt
közönnyel, passzivitással találkozik
a pártmunka végzésének területén
Szerinte ennek legalábbis két oka
van. Az egyik, hogy maga a pártszervezet sem értékelte jelentőségének megfelelően a pártmunkát,
a másik pedig, hogy a vezetőség
egyáltalán nem használta fel a kormányprogram m nyújtotta lehetőségeket. Felvetette, hogy a mindmáig mutatkozó közöny főoka régebbi rossz agitációnkban rejlik.
Hallgatóink 1951—52-ben is folyton
az életszínvonal emelkedéséről hallottak, holott a párthatározat és a
kormányprogramm megállapította,
hogy ebben az időben az életszínvonal nem emelkedett, sőt süllyedt.
Most azonban az ösztöndíj-rendelet
lényegcsen javítja hallgatóink helyzetét, s ez lehetővé teszi, hogy sokkal 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 folytatott, rengeteg a szervezési hiba,
tartalmilag pedig még mindig fellelhető bizonyos fokú dogmatizmus.
Hibáztatta Mérei elvtárs, hogy a
vezetőség csak sajat korén belül
rendezett elvi vitákat, s ilyen kérdéseket egy alkalommal sem vitt a
taggyűlés elé. Batáriné kétségbevonta, hogy a vezetőség ezeknek a
vitáknak az eredményeit a gyakorlatban kamatoztatta volna, mert
nem tartja elképzelhetőnek, hogy
a kollektív vezetés kérdésének megtárgyalásából az a gyakorlat következhetnék, hogy két elvtárs helyettesítse végül is az egész vezetőséget.
Nyiri elvtárs ezzel kapcsolatban
megállapította, hogy a vezetőség
kevés segítséget kapott a párttagrn °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 során líthntóan alig ért el eredményeket. Ezt csak betetőzte a novemberi tömepes megbetegedés.
Litauszki elvtársnő megállapította, hogy a pártcsoportvezetők
nemcsak hogy kevés segítséget kaptak a vezetőségtől, de egyáltalán
nem kaptak
semmi
segítséget.
Ugyanezt állapította meg a faliújság szerkesztésével kapcsolatban,
annak felelőse, Szentmihályi elvtársnő.
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 kultúrmunkával kapcsolatban rámutatott
arra. hogy minden anyagi lehetőség biztosítva van, az szükséges
csak, hogy a bölcsészkari Kultúrotthon-bizottság nekilásson a munkának.
Az alapos vita után került sor a
határozati javaslatok megtárgyalására, melyet több kiegészítő, illetve
helyesbítő javaslat után egyhangúan elfogadtak.
Ezután került sor a taggyűlés
egyik legdöntőbb részére, az új vezetőségi tagok és a küldöttek listára
való jelölésére, majd a szavazásra.
A taggyűlésen sem a jelölésnél,
sem a szavazásnál nem volt tapasztalható semmiféle fásultság —
ezt a napirendi pontot is mindvégig nagy érdeklődés kísérte. A tagság a jelölő bizottság által vezetőségi tagokul javasolt 9 elvtárs köziül 7-et elfogadott a jelölő listára,

Alaposabb, szervezettebb DISZ munkát
Dolgozó népünk nap. mint nap
újabb felajánlásokkal, hősi tettekkel készül pártunk III. kongresszusára. A párt és a kormány határozata óta üzemeinkben, falvainkban
szilárdabb lett a munkafegyelem,
javult a dolgozó nép ügyes-bajos
dolgát, érdekeit védő és intéző állami és társadalmi szervek munkája.
Egyetemünkön is érezzük a kormányprogramm hatását. Ez főleg a
hallgatók életkörülményeinek javításában, a szociális segélyek, juttatások felemelésében
mutatkozik
meg. Az üzemek, falvak dolgozói
tettekkel, több, jobb munkával, az
állampolgári fegyelem megszilárdításával válaszolnak a párt gondoskodására.
Egyetemünkön nem javult meg
kellő mértékben a tanulmányi
fegyelem, a mi munkánkhoz, a
tanuláshoz, a közösségi, társadalmi élethez való viszony.
Nem javult, sőt gyengült a DISZszervezetek nevelő, szervező munkája. Visszaesett — egy-két kivételtől eltekintve — legtöbb DISZ
alapszervezetünk szervezeti tevékenysége.
Különösen nagy
hiányosságok
vannak a DISZ-fegyelem terén. Némely DISZ-vezető úgy képzeli el a
kollektív vezetés, a belső demokrácia megjavítását, hogy fütyül a
szervezeti szabályzatnak a demokratikus centralizmust
kimondó
elvi részére — nem hajtja végre a
hozott
határozatokat, a felsőbb
szervek utasításait. Még az Egyetemi DISZ Bizottság és a kari
DISZ-titkárok sem mentesek ettől. Például
az EDB még a vizsgák előtt
határozatot hozott arról, hogy a
kari DIS Z-vezetőségek adjanak
be a heti vizsgákról szóló jelentéseket:
Volt olyan kar, ahonnan egyáltalán, másoktól elvétve, egy-két jelentés érkezett csak be. Így az EDB
nem is tudott alapos értékelő és
irányító munkát végezni a vizsgák
terén. A Bölcsészkar DlSZ-bizottsága máig sem adta be a novemberi vezetőségválasztások
jegyzőkönyveit. Jellemző a DISZ-vezetők
és a tagság közötti gyenge kapcsolatra, a lazaságra és egyhelyben
topogásra, hogy az alapszervek széles tagságának tudomása sincs arról, hogy az EDB-nek és a kari bizottságoknak milyen munkatervük
volt februárra s hogy ezek a tervek mennyiben érintik a DISZaktívákat, az egyes DISZ-tagokat.
A DISZ Bizottság és karok határozatai nem jutnak le legtöbb esetben az alapszervekig, a tagságig.
Nincs élet a DISZ-csoportok legtöbbjében.
Hiányzik a lendületes, fiatalos
jókedvvel végzett munka olyan
DISZ-vezetőknél is, akik ezelőtt élenjártak a feladatok végrehajtásának megoldásában.
Pedig a fiatalok nem szeretik az
«•öreges«, »topogó« DISZ-vezetőket.
Csoda-e, ha példamutatás hiányában sok DISZ-tag húzódozik a közösségi munkától. Vájjon hány
DISZ-funkcionárius
magyarázta
meg a vezetőség tagjainak, aktíváinak, a DISZ-tagoknak, hogy milyen szép és nemes tulajdonsága az
új típusú szocialista embernek, hogy
2-őt mással helyettesített, s még
további 5 elvtársat részben egyhangú szavazással, részben szótöbbséggel fogadtak el. A titkosan lezajló választás eredményeként végül is 5, a jelölőbizottság által is
javasolt elvtárs került be a vezetőségbe és megválasztottak 4 további
elvtársat, kiknek neve a vita során
vetődött fel, s így került a jelölő
listára.
Noha az új vezetőség összetételével kapcsolatban felvethető az az
aggály, hogy valamennyi tanszemélyzeti tagja igen fiatal, s a professzorok,
docensek
nincsenek

öntudatosan részt vesz a közösség
munkájában? Hogy minden önző és
a kollektívától magát távoltartó
fiatal olyan tulajdonságokat hord
magában, amelyek később új hivatása területén, munkájában visszatetszőek lesznek.
De komoly hibák vannak az éveleji rendszeres tanulással is. Még
olyanok sem igyekeznek, akiknek
egyébként a félévi vizsgák elég
tanulságosak voltak abból a szempontból, hogy nem a vizsga előtt
kell tanulni. Nem árt, sőt nagyon
helyénvaló, ha DISZ-vezetőink komolyan figyelmeztetik a »hej ráérünk arra még« módon tanuló
DISZ-tagokat, hogy
szervezeti szabályzatunk kimondja: a DISZ-tag legalapvetőbb kötelessége, hogy »példamutatóan tanuljon és szüntelenül képezze magát«.
Támaszkodjanak DISZ-vezetőink
a legjobbakra. Hívják segítségül a
jobb tanulmányi eredményekért, a
szilárdabb fegyelemért naponta folyó harcban azt a sok szorgalmas,
öntudatos fiatalt, akik maguk is
elítélik a «lógósokat». A fegyelmezett, kollektív, baráti légkörben
megváltoznak, vagy legalább alkalmazkodnak, akik nem értették még
meg, hogy dolgozó népünk, pártunk
gondoskodására mindenkinek legjobb képessége szerint, jó és még
jobb tanulmányi eredménnyel, vasfegyelemmel kell válaszolnia.
Meg kell változtatnunk magatartásunkat az egyetemi menzákon és
a diákotthonokban is. Nem kevés
azoknak a DISZ-tagoknak a száma, akik tiszteletlenül viselkednek
a menza dolgozóival — édesanyákkal, munkásasszonyokkal — szemben. Tarthatatlan, hogy menzáinkon napoWta tucatjával tűnnek
a poharát
Nem beesüljük eléggé azokat az
erőfeszítéseket, melyeket pártank, állami szerveink tesznek
életkörülményeink
megjavítására.
A kritika kell, sőt helyes, mert
mindig lesznek, akik akadályozzák
fejlődésünket. De mindig csak a
nehézségekről beszélni, nem más,
mint hibáinkat soraink gyengítésére felhasználni, a párt- és kormányprogramm
megvalósítását
akadályozni. Több takarékosságra
van szükség (villany, gáz, felszerelés) a diákotthonokban is'. Biztosítanunk kell minden körülmények között, hogy diákotthonaink valóban a
tanulás, a pihenés otthonai legyenek. E téren komoly feladat vár a
most megválasztott új Diákotthont
bizottságokra.
Komoly hiányosságokat kell megszüntetnünk
mind a DISZ
szervezeti és nevelőmunkájában, mind a DISZ-fegyelem terén.
Egységesebbé, szilárdabbá kell kovácsolnunk alapszerveinket s akkor kari bizottságaink és az EDB
képesek lesznek arra, hogy az
egész egyetem életét behálózó új
lendületes DISZ-munkát alakítsanak ki. Erre minden mód, erő és
lehetőség megvan,
Danyi Dezső,
az Egyetemi DISZ Bizottság
tagja
képviselve benne, valamint, hogy
egy megválasztott hallgató képviseli
az ifjúságot a DISZ titkáron kívül,
— mégis az új vezetőségnek, mely
mellett valóbam a párttagság legteljesebb 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 taggyűlésen, akkor kiváló munkát kell
végeznie.
Ormos Mária
tanársegéd
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LEVÉL

A

— Leningrádban
HÍJ volt, midőn az új falak
' t ' K k tündér csodájaképp
a Méva partján büszke ívvel
rajyc-tak fenn — s ámult a n é p . . ,
" Vad erdőség, mocsár helyébe»
tündöklő tornyokat, merész
bástyákat emelt az emberész.
De most volt — tegnap — hogy az éjben
«Pezsegve forrt a Mars mező»,
s munkás és matróz hős szivében
eszme lángolt, világverőt...
Csak tegnap volt, midőn a föld
gyomrába gyúrt száz vérszopót,
— s a nap felé emelték barázdás,
fénylő arcuk a milliók,
a drága Iljics hű szavára...
Rőt fényben fürdött Péter vára,
vadul zúgott a Néva, — róla
vihart szórt szét az Auróra!
Győztes vihart! Forró szele
újjászűlt ósdi földteke!
Száguldó szél! Lépte nyomán
életre kelt népem, hazám!
Bizony, Október viharától
hímes most a magyar mező;

NEVA-PARTRA
tanuló öcsémnek

AKIKRE BÜSZKÉK

nem találkoztak az általános
iskola tanulóival,
így nem ismerhették
meg azok
problémáit, az általános iskola adminisztrációs ügyeit, stb. Mikor kikerültek, tájékozatlanságot árultak
el az iskolai ügyekben.
Különösen érvényes volt ez azokra, akik
nem tanítóképzőből jötte* a főiskolára. Ezért is féltek sokan jövendő pályájuktól.
Ezeknek a hiányosságoknak
a
megszüntetését szolgálja az elmúlt
félévben
bevezetett
metodlkusrendszer. Ennek feladata a hallgatók gyakorlati képzését irányítani
és bevezetni őket az általános iskola életébe, mely rövid idő múlva

Azok a hallgatók, akik ma az
egyetemen vannak,

VAGYUNK

—

Ma verhetetlen már e nép!
Vad erdőség, mocsár helyébe
városok nőnek — nő a fény!
Sztálinváros egy égigérő,
testetöltő hősköltemény!
Nézd az öntők biztos mosolyát,
— az «építő» név micsoda rang ma!
Kőmívesek dalához simul
traktoros-lányok pacsirtahangja..
— Lackóm! Öcsém! Május szép ünnepén,
helyettem is szórj virágot
a Szmolnij-menti útkövekre:
Atyánk, mindenünk — Sztálin járt ott
a petrográdi felkelést vezetve...
O, hiszem, egyszer ott járok én is
(hisz ezt kimondhatatlan áhitom!)
ezerszer hálás, boldog szívvel
a Néva-parti grániton...
DÉR ENDRE

munkahelyük lesz.
A metodikushálózat eredménye máris megmutatkozik. Sok hallgatóban ezeken
az órákon erősödött meg a hivatástudat. „Azt hiszem, hogy a didaktikai és a hospitálási órákon szerettem meg teljes mértékben a nevelői pályát" — mondotta egyik hallgatónk.

képviselői vesznek részt. A tanításokat mindig a tapasztalatok megbeszélése követi. Ezzel is allandóan
növelik
pedagógiai
gyakorlatuk
színvonalát, ami & hallgatók fejlődése szempontjából is nagy jelentőségű. Ezek a tanítások a Neveléstudományi Tanszék irányításával folynak.

De nemcsak ez segíti a hallgatókat
jövendő hivatásukra való jó felkészülésben, hanem az is, hogy
a
gyakorlati tanítások
száma 5—6
óráról 10—12 órára emelkedett.

Főiskolánk nemcsak hallgatóink
gyakorlati képzésének fokozásával,
az általános iskola belső életének
a megismerésével, hanem egyes általános iskoláknak kísérleti eszközökkel való ellátásával is nagy segítséget nyújt az alsófokú oktatás
megjavítására. Hallgatóink műhelygyakorlatokon vesznek részt,
itt
megtanulják
a legszükségesebb,
aránylag kevés anyagot igénylő kísérleti eszközök
elkészítését. Az
elkészített darabokat azután egyegy olyan általános iskola kapja,
ahol még nincs
kísérleti pszköz,
vagy kevés áll a tanárok rendelkezésére. Ezeknek az eszközöknek
a száma évenként 300—350 darabra
tehető. így segítjük elő azt, hogy
általános iskoláinkban is be lehessen mutatni a legszükségesebb kísérleteket, összekapcsolva sz elméleti tanítást a gyakorlattal.

A Főiskola az órarendek lehető
legjobb összeállításával is segíti a
hallgatókat, hogy több szabad délutánjuk legyen. Az ilyen szabad
időt használják fel hallgatóink arra, hogy részitvesznek az általános
iskola órarenden kívüli foglalkozásain: az úttörő rajgyűléseken, szülők iskoláján és a szakkörökön.
Egyes kiváló hallgatók önként vállalkoztak ifjúvezetőnek az úttörő
rajok élére. A hallgatók tehát máris megismerik az általános iskola
belső életét s mivel mindkét gyakorló iskolánkban magasszínvonalú
az oktató-nevelő munka,

értékes megfigyeléseket
gyűjthetnek,
melyeket hasznosítani tudnak majd
elkövetkezendő munkájukban.
Gyakorló iskolánk tanárai kéthetenként
bemutató tanításokat
tartanak, melyeken a két gyakorló
iskola nevelői, a
szaktanszékek

Szociális kérdések egyetemünkön
Sokszor találkozunk úgy az egyetemen a fiatalokkal, hogy hevesen
kifejezésre juttatják éraelmeikel,
egy jól sikerült vizsga, szeminárium
vagy bármilyen közös megmozdulás után. Sok évfolyamon és DISZcsoportban még el sem
múlt a
vizsgák és a jól töltött szünet utáni
öröm, amikor megjött a hír: a kormányprogramm alapján rendezik az
ösztöndíjakat és egyetemi juttatásokat.

'

Pióker elvtárs víg szemében
eszme lángol, világverő!
Október győztes viharától
új hősök nőnek — egykor «tunya tájon»,
— százezerszám újfajta ember!

A Pedagógiai Főiskola az alsófokú oktatás megjavításáért
„Oktatásunkban a legnagyobb erőfeszítéseket és anyagi áidozatokat
az általános iskolák fejlesztésére
kell fordítani, ...nemcsak új külsőt, hanem új tartalmait is kell adni: igaz népi hazafias szellemet" —
mondotta Nagy Imre elvtárs legutóbbi országgyűlési beszédében.
Kultúrpolitikánk
ilyen irányú
célkitűzései az eddigieknél nagyobb
feladatokat rónak a
pedagógiai
főiskolákra. A pedagógiai főiskolák
célja ugyanis: szakmailag jó és politikailag fejlett tanárok képzése
az általános iskolák számára.
A
hallgatók gyakorlati képzésénél eddig kisebb-nagyobb
hiányosságok
mutatkoztak. Ilyen volit
például,
hogy a gyakorlati tanításokon kívül a hallgatók

február л .

vette hallgatóságunk a pártnak és
kormánynak önzetlen segítségét.
Pedig állami és IJIS^-ze » • s í
összegszerű elosztáson és kihirdetésen kívül még igen keveset tettek
az új gazdasági politikának egyetemi megvalósulása érdekében.
DISZ-szervezeteink agitációs
munkája
nem mindig a leglényegesebb problémákat
tisztázza &
hallgatók
előtt, ennek köszönhető, hogy hallgatóink egy része az új nagyarányú támogatást a legtermészetesebb
dolognak fogja fel. Pedig hát nem
várhatjuk, hogy az agitációs munkánkat is felsőbb szervek — mondjuk — egy minisztériumi rendelet
intézze el. Tapasztalható az új kormányprogramig óta egy jó
adag
kényelmesség, melyet néha szájtátiságnak is nevezhetnénk.
Talán
jobban kellene hangsúlyozni a jövőben. hogy a megadott lehetőségek mellett, a helyi
feladatokat
nekünk kell megoldanunk. Kétségtelen, hogy hallgatóink
látóköre
szélesedett az utóbbi időben,
de
egyetlen DISZ funkiconárius sem
várhatia ölbetett kézzel, hogv minden hallgató snontAn foeia felhasználni kedvezőbb körülményeit a
jobb tanulmánvi
eredmény megszerzésére. KétséPfplPTi az is. hogv
pz az év sok eredményt hozott a
é+l<-»ztet4séb°n. lakásviszonyaiban ó* van protbpn esrv jó
kíVcfo*!? is. M A, t*n vírhat-

többségükben tudják, hogy első
évünktől kezdve
kormányzatunk
milyen nagy
anyagi
segítséget
nyújt szakmai és kulturális
továbbképzésünkhöz. Most a
kormányprograméi egyetemi megvalósítását mutatja az a tény is, hogy
az előző évekhez
viszonyítva a
felemelt ösztöndíjakkal és egyéb
szociális juttatásokkal
együtt lényegesen nagyobb összeget kapunk
anyagi és kulturális igényeink kielégítésére. Az ösztöndíjak általában 28 százalékkal
emelkedtek,
azonban az epves katpRóriákon belül az emelkedés aránya azalacsoJiyahb ösztöndíjak javára
tolódik
el. Ennek az emelkedett összegnek
a része az az egymillió forint, melyet hallgatóink szociális segélyként
kaptak a mult év végén. Benne van
a menza-pótlék, az
alacsonvabb
diákotthon díjak és a kintlakó hallgatók lakbér pótléka is. Nagy je- n « n V я J " « z t .
ЯЙТ)Ля*»<Ц>аП é *
Я
l e n t ő b e van az új prémium rendoHhonossáaábam is haszernek, amennyiben havi 90, f l e t - w n ' ó váHfwást.
ve 60 forinttal serkenti a jó eredA lehe+ősVek a kehünkben vanmény elérésére hallgatóinkat.
nak. csak mée eofcunkn».k meg ke1!
Az új ösztöndíjrendszer lehető- érteni, hogy miként kell velük élséget ad életszínvonalunk, tanulmá- nünk, kinek-kinek a maga posztnyi eredményünk fokozottabb eme- ján.
lésére, kulturális igényeink kieléVirágh Szabolcs
gítésére. Ezt meglátva,
óuömmel L
Ve éwre orvostanhallgató

Főiskolánkon szakmailag és politikailag fejlett, a gyakorlatot is
jól ismerő általános iskolai tanárok képzésével igyekszünk megjavítani az alsófokú oktatás színvonalát s ezzel hozzájárulunk a kormányprogramm
megvalósításához.

DANICSKA ISTVÁN
III. éves földrajz-földtan
szakos
hallgató, a földrajzi
DISZ alapszervezet
titkára. Évfolyamának
szakmailag és politikailag is egyik
legfejlettebb tagja.
Lankadatlan
szorgalommal és kitűnően végzi a
reábízott
munkákat. Tanulmány:
eredménye kitűnő. A
vizsgaidőszakban sokat segített
gyengébb
évfolyamtársainak.
Jó munkájáért az egész évfolyamon szeretik és becsülik; társai tanulmányi problémáikkal
bizalommal keresik fel mindig. — Mint
DISZ-titkár
alapszervezetének
munkáját lelkiismeretesen és nagy
odaadással végzi. Elvtársai mind
politikailag, mind szakmailag méltán tekintik példaképnek, olyan
embernek, aki nemcsak
önmaga
képzését tartja fontosnak, hanem
társai lelkiismeretes segítését is.

A Zeneművészeti
Szakiskolában
végetértek a kollokviumok és a
beszámolók. A vizsgára tanárok és
növendékek egyaránt nagy igyekezettel készültek. Az igyekezet és a
lelkiismeretes munka
gyümölcseként olyan szép eredmények születtek, amelyekre méltán büszke az
egész iskola. Ezek nem csupán az
egyéni munkának
köszönhetők.
Hallgatóink tanulókörökön és tanulópárokban beszélték meg a nehezebb kérdéseket. Ha nem tudtak megfelelő választ adni egy kérdésre, úgy elmentek az illető szaktanárhoz, aki nagy lelkiismeretességgel és szeretettel magyarázta
meg a homályos problémákat.
így született meg azután olyan
eredmény, mint a Zeneszerzés-előkészítő I. évfolyam zeneirodalomismeret kollokviumán, ahol kilenc
hallgató — maga az egész osztály
— vizsgázott jelesre; így a zeneirodalom-ismeret osztályátlaga 5.
Igen szép eredményt ért el a
Szaktanárképző II. évfolyam marxizmusból, 4.6 átlaggal és pedagógiából szintén 4.6 átlaggal.
Elismerésre méltóan dolgozott a
félév során Nagyiván Márta hallgatónk, aki intézetünkben két f ő tanszakos — zeneszerzés-előkészítő
és klarinét — és mind a két tanszakon valamennyi osztályzata jeles. (5) A Zenegimnáziumban szintén jeles rendű.
Hallgatóink a kollokviumok után
láthatták és megértették,
hogy
csak folyamatos tanulással lehet
ilyen eredményeket elérni. Azok a
hallgatók, akik gyengébb eredményt értek el,"ígéretet tettek arra, hogy pótolják lemaradásukat
és év végére javítani fognak eredményeiken szorgalmasabb tanulással és a szaktanári segítség állandó
igénybevételével.
Tfj. Papp Sándor
DISZ-titkór »

a Bölcsészettudományi Kar II. éves
történelem szakos, munkásszármazású hallgatója. A kecskeméti általános gimnáziumban
érettségizett, jeles eredménnyel. Az elmúlt
félévben is kiváló tanulmányi eredményt ért el. Mozgalmi munkáját
komolyság és lelkiismeretesség j e ! lemzi. Mint állami csoportvezető,
s mint DISZ vezetőségi tag, egyformán szeretettel és lelkesedéssel
látta el munkakörét.

NŰTHEISZ ÉVA

MERCZ JÓZSEF
I. év. orvostanhallgató. Félévi vizsgáit kitűnő eredménnyel végezte.
Szorgalmával, példás magatartásával az évfolyam egyik legkiválóbb
tagja. A DISZ-szervezetben, mint
politikai körvezető dolgozik.

Hajdú Ferenc

A Zeneművészeti Szakiskola
vizsgáiról

IVANYOSI SZABÖ TIBOR

I. éves joghallgató. A szakérettségis tanfolyamról jött a Jogi Karra,
Az eltelt félév alatt szorgalmasan
tanult, nem késett és nem hiányzott az előadásokról, munkája f o lyamatos volt. Az egyéb megbíza*
tásokait is összhangba tudta hozni
tanulmányi munkájával. Évfolyamtársai előtt példát mutatott a tanulás és a fegyelem terén is egyaránt Most a félévi vizsgák alkalmával minden tantárgyból jelesen
vizsgázott.

Február 18
Felszabadulásunk óta immár hatodszor érkeztünk el ehhez a nevezetes dátumhoz, a magyar-szovjet
barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási
egyezmény
aláírásának évfordulójához. Országunk minden dolgozója előtt világos, mit jelentett és mit jelent számunkra ez az egyezmény nemzetünk szabadsága és függetlensége,
békés építőmunkája, addig gúzsbakötött és a fejlődés lehetőségeitől
megfosztott
népünk
jövendője
szempontjából. Mégis azt kell mondanunk, ez az egyezmény jelentőségében túlnő a diplomáciai aktusok keretein, hiszen nemcsak programmot adott a jövőre, hanem
élettel teli valóságot öntött formába: írásban pecsételte meg azt a
tényt, amelyet vérrel pecsételt meg
kilenc évvel ezelőtt a szovjet nép,
amikor nehéz harcokban
elhozta
nekünk a szabadságot. Ez volt a
magyar-szovjet barátság első és legfényesebb történelmi
dokumentuma.
Azóta a szabad és boldog jövőért
dolgozó népünk lépten nyomon
érezhette, hogy új világot teremtő
munkájában nincs egyedül. Mellette áll és bátorító, segítő kezét
nyújtja egy nagy nemzet, egy nagy
ország,
a szocializmus országa.
Egyetlen dolgozónk sem felejti el
ezt soha, egy pillanatra sem.
A
Szovjetunió barátsága nemzeti életünk szerves alkotórésze lett, amely
kitörülhetetlenül
él
bennünk,
amelyhez
hozzászoktunk,
mint
ahogy hozzászokik az ember testvérének segítő, oltalmazó szeretetéhez. Szocializmust építő
munkánk minden hétköznapja újabb elszakíthatatlan szál, mely nanról
napra, évről évre szorosabban fflzl
népünket a szovjet néphez. A közös célért folyó munka, a közös
eszmékért vívott harc évről
évre
megbonthatatlanabb egységbe
kovácsolja a két néoet s évről évre
újabb, mélyebb tartalommal
tölti.

meg ennek az egységnek hagyományossá váltv ünnepi jelképét, a
magyar-szovjet barátsági hónapot.
A barátsági hónap idején
az
üzemi munkástól a dolgozó
parasztig, az iskolásgyermektől a tudósig mindenki még melegebb szeretettel fordul a Szovjetunió felé,
S ez a szeretet nem egyoldalú megnyilvánulás a részünkről, hiszen a
magyar-szovjet barátság hónapját a
Szovjetunió is megünnepli, ünnepségeinken a Szovjetunió küldöttei
is résztvesznek, a szovjet tudomány
és kultúra képviselői elhozzák nekünk a szovjet emberek üdvözletét. Az egyetem és a főiskola ifjúsága és dolgozói nem egyszer tapasztalták már ezt az érdeklődést,
amellyel a Szovjetunió tudósai kísérik a munkájukat. Kiváló biológusok, irodalomtörténészek,
nyelvészek látogattak el hozzánk az elmúlt évek során, hogy megismerkedjenek az új szocialista értelmiséget nevelő egyetemmel s hogy tudásuk, tapasztalataik legjavának átadásával segítsék elő ezt a munkát.
Magvar fiatalok százait és ezreit
hívták meg a szovjet egyetemekre,
hogv tanulmányaikat ott folytassák
tovább s hazatérve elhozzák
Magyarországra a szoviet tudomány
gyümölcseit. A szegedi egyetemnek
is nem egy kiváló volt har^at^ia
tanul a S'ovietu^i^ban. sőt az oktatószemélvzet közfttt is vannak
már olvanok, akik t»nulmánvaikat
a szoviet esveterpp'rpn
vé"«7ték.
Nemrégiben n°dig két űl n-c^^zszorát ünnepelte az es?ve+»m bölcsészeti k^r^: Bors'-'ievszvi i
elvtársat és Martvianova elv+^Tnőt,
akik azért wttek, h e v tpvékenven,'
oktató-nevplő m u n k á i k k a l
láml-f
ianak hozzá a szocializmus énítésé-í
nek fiatal parancsnoki P^rdáia. azl
ií1 magyar értelmiség
kinevelését
hez. ,
Halász El6dné
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Beszámoló a Tiszatáj VII. évfolyamának 4. számáról
A Tiszatáj téli számának főleg
n szépirodalmi része igen gazdag.
Első közleménye
Péter
László
gyűjtésében „Juhász Gyula elfelejtett makói verseiből" hoz egy nagy
csokorra valót. Ezek jórészt
már
ismert versek, de így együtt mégis az újság ingerével hatnak, gondos szövegközlésükkel pedig
kétségtelenül nagyban
megkönnyítik
a költő összes verseinek
készülő
kritikai kiadását.
f

Juhász Gyula nagyszámú „makói" verse mellett bőven jut hely
a fiatalok verseinek is. A sok komoly témájú éa komoly szándékú
versről nehéz ls ezen a szűkreezabott helyen érdemlegeset írni. Kevés kivétellel közös
vonásuk a
verseknek, hogy egyéni, személyes
mondanivalójukat mindig
összekapcsolják az egyetemes újjászületés (országépítés)
ihlető motívumaival. „Közösségi" líráról van
tehát szó és ez egészen természetes isi De az ilyen lírával szemben — cppen azért, mert nagyok a
velejáró
veszedelmek,
nagyok
kívánalmaink isi Ennek a lírának
nagy lírának kell lennie: a megszállottságnak, a hitnek — és formailag a képalkotásnak — olyan
erejével kell rendelkeznie,mely
lenyűgöz és magával sodor.
Egy
új világ megszületése nagy dolog,
nagyobb dolog minden „magánügynél", de, ha az ilyen nagy dologról
szóló versben nem történik más, mint
az újjáépítés egy-egy tényének tetszetős összekapcsolása,
párhuzamba állítása a költő pillanatnyi érzelmi állapotáv-al,
akkor a költemény illusztrációnak hat,
kísérőzenének, „megverselésnek",
szóval alkalmi csecsebecsének. Nem az
a kérdés, hogy mennyi
igazság
rejlik a megverselt tényekben, —
a vers igazsága mélyebben rojlik:
az igazságnak épp azért, mert igazság, sohasem szabad erőtlen, vagy
»ivaros képekbe öltözködnie.
Ezeknek az elvi kijelentéseknek
az előre bocsátásával
természetesen nem akartunk már eleve olyan
mértéket szabni, amelyet a megbírálandó versek majd neim tudnak
megütni. De a költőket sarkalni,
ösztönözni kell, mert a vers — ez
a sajátos formájú
megnyilatkozás — mindenképpen nagy dolog és
komolyan kell vennie annak is, aki
frja és annak is, aki ír róla.
Először azokról a versekről akadunk szólni, melyekben az egyéni,
személyes mondanivaló
összekapcsolódik
valamilyen
közösségi,
egyetemes érdekű kérdéssel.
Uj
Eezsőnek „Tiszatájon" című verséből Petőfi leíró költészetének boldogan elgyönyörködő,
közvetlen
valóságérzékkel
megtáruló
impresszionizmusa szól hozzánk,
a
táj szemlélete®, részletező festésével, de néha prózai ízű felsorolással is. András Sándor „Vti képek"
című verse elnagyoltnak hat. Túl
sokat akar belezsúfolni és ez helyenként képzavart okoz.
Például
„A parton békés óriások — zöldruhás hegyek — fekszenek". Az óriáeok inkább mégis csak állnak. Bántóan hat ez a kép is: „Egyiknek
szikla foga csillan, ahogy
hangtalan felnevet". A nevetés itt mindenképpen indokolatlan cselekvés!
Németh Ferenc „A Tisza partján"
című versének
gondolatmenetében
van összefoglaló erő,
képalkotó
ereje szinte töretlen, nyelvi
formája is elég
súlyos és magvas.
Petrovácz István a „Búzaföldről"
jól megformált verset ír.
Képei
spontánul hatnak, jól kapcsol, átmenetei ügyesek — egészében a
nyári aratásról jó muzsikájú, eleven, friss képet ad. Vincze András
„Üzenet a fiataloknak" című verse
jó gondolatból nőtt ki. de nyelvének ninos elég ereje,
sodrása. A
„Tavaszi rügyekben" viszont a naiv
életörömnek, a fakadás, a virágzás
mámorának
dalszerűen
könnyed
kifejezést tud adni. Borsodi Gyula
a „Mint a pipacs"-ban
szabályos
idillt ír a traktoros lányról, aki a
balatoni üdülésből is haza kívánkozik traktorához. Csabai
Szabó
László „Életem" című versébein sok
erő van. A nyelvnek szinte dísztelen egyszerűsége, realizmusának
erős, de nem rikitó színei férfiassá
és meggyőzővé teszik ezt az „életképet". Simái
Mihály «Születés?tap"-jában a zavartalan, jambikus
lüktetés, a jó keresztrímek erős
formaéreékro vallanak. Ez a formaérzéke a „Béke" súlyosabb mondanivalójával kapcsolatban is megnyilvánul.
Külön szólunk az „egyénibb" témájú versekről,
mindenek
előtt
Varsányi Péter
„Vallanom kell"
című költeményéről. Szerelmes vers,
mely az egyéni „virágzás" élményét összekapcsolja az országos virágzás „kollektív" érzésével.
Bizonyára nem új kapcsolat — d e
ez még nem akadálya egy jó vers

megszületésének. A jambikus lejtésű sorok valóban jól simulnak a
komoly mondanivalóhoz és a bőven alkalmazott képek is tetszetősek. Sajnos azonban nem
mindig
hatnak zavartalanul, de még
nagyobb baj, hogy a költő túlméretezi a két érzés összekapcsolását:
kedvesének szava talán
mégsem
elég erős ahhoz, hogy „az alkotásnak százezer virága" fakadjon nyomában. Ez a hiába erőszakolt monumentalitás! László Ibolya „Nyomodat mossák őszesők"
c. verse
(eltekintve attól, hogy az őszesők
rossz összetétel) egységes hangulatú, jól megkomponált alkotás, mert
a szerző — úgy látszik nem
félt
attól, hogy a „magánügye"
megzavarja a nagyobb
ügyeket. Ezt
azért említjük, mert a „Jó éjtszakát"-ban viszont, mely valóban az
altató dalok szelíd 6ímogatásával
hat és képei könnyed, természetes
fakadásával le tud kötni, mindenáron valami kollektív bontakozást
akar megcsendíteni és bizony
elrontja vele a vers végét;
A szatírák közül Farkas Lászlót
érezzük találóbbnak és tartalmasabbnak;
A szépprózai rész regény, illetve
elbeszélés
szemelvényeket
hoz
(egyetlen fordítás kivételével)
és
ez a körülmény nagyon problematikussá teszi a beszámoló munkáját. Mit mondhatni egy
regény,
vagy nagyobb elbeszélés pár oldalnyi szemelvénye
alapján? Dér
Endre készülő ifjúsági regényéből
„Reng a föld" címen hoz a Tiszatáj egy majdnem ötoldalas szemelvényt. A téma, a hang annyira komoly, hogy felnőttek számára való
regénynek is bízvást elkelne.
A
szemelvény tömött, zsúfolt, hatása
drámai, de a cselekményfejlesztés
és emberábrázolás
igazi értékeiről még nem mond döntő dolgokat.
Minden esetre várjuk a folytatását! Nyelve azonban néha keresetten népies! Apróbb dolgokra is vigyázni kell! A szúnyogoktól sok
minden kitelik, de ríni
mégsem
szoktak. (Egy mérges szúnyog rítt
a nyirkos levegőben.) Kovács Mihály regényéből „Szerelem" címen
közöl a lap kb. 4 oldalnyi szemelvényt. Az előbbi regényrészlettel
szemben ez idillikusnak, érzelmesnek, lírainak hat, nyelve ízesen simul a környezethez és emberekhez.
A szerelem és anyaság boldogságáról ír, de megvillantatja a szegénységhez kötött jövő baljóslatú színeit is. A regényben dől el, hogy
mennyi boldogság teljesül, hol fognak majd kikötni a regény hősei.
Varga Jánosnak egy hosszabb elbeszéléséből „Farkas vagy pásztor"
címen kapunk ízelítőt, ebben a kiszakított formájában azonban
a
szemelvény túlságosan átlátszó példázatnak hat, melynek hosszadalmas bogózgatására semmi különösebb szükség nincs. Fordítást
is
hoz a Tiszatáj, egy litván írónak
tanulságos és jól megírt kis elbeszélését, Kertész Erzsébet fordításában.
Igen tanulságos a „Haladó hagyományaink" című rovat. Borsi Darázs József „Noszlopy Gáspár
a
forradalom katonája" című cikkében a 48-as szabadságharc
egyik
legérdekesebb történelmi
alakjának, a törhetetlen energiájú partizán-vezérnek a vonásait rajzolja
meg. Noszlopy hajthatatlan ellensé-

ge volt a bécsi udvarnak és hazai
lakájainak és még akkor is szervezte a belső ellenállást, amikor a
szabadságharc ügye már elbukott.
Sorsát el nem kerülhette, de egyéni
példája jól megmutatja az utat,
melyen
— országos népfelkelés
szervezésével — a győzelem reményével lehetett volna haladni. Madácsy László a világirodalom egyik
legnagyobb gúnyolódójáról, Rabelaisról ír kimerítő, adatokban gazdag tanulmányt, halálának
négyszázados fordulója alkalmával
és
állít méltó emléket a nagy haladó
gondolkozónak, aki — az akkori viszonyok között — csak az udvari
bolond csörgő sapkájával a fején
mondhatta meg a véleményét
a
skolasztikus tudomány
és nevelés
ostobaságairól.
A Vita című rovatban Nacsády
József Szabó Pálnak „Uj föld" című regényéről értekezik, mégpedig
leginkább a regény hibáinak a feltárásával, mivel a regény más bírálói a jót már mind elmondták.
Egyénileg ez indokolható álláspont,
mégis egyoldalúsághoz vezet, mert
ha egy túlnyomórészt nagyra értékelt regénynek csak a hibáit tárjuk fel, félrevezetjük az olvasót,
aki esetleg csak a mi bírálatunkkal kapcsolatban ismerkedik meg
a regénnyel. Papp Zoltán egy újabb
Déry vitát ismertet, mely Dérynék
„Simon Menyhért születése"
című
kisregényével kapcsolatban zajlott
le Pándi Pál és Bodnár György között. Papp Zoltán cikke igen alapos és tanulságos,
de vigyáznia
kell a mondatszerkesztéssel,
hogy
az esetleg kevésbbé türelmes olvasót túlságosan „tudományos" kifejezésmódjával el ne riassza.
A Szemle rovat egv színvonalas
könyvismertetést tartalmaz, Diószegi András ismerteti Kuczka Péter:
„Mindenkinek, mindenkinek" című
legújabb verskötetét és Kerényi
György értékelő sorait hozza
a
Szigligeti Színház békéscsabai munkájáról.
Vajtai István
főiskolai docens

•
SZERKESZTŐI

MEGJEGYZÉS

A kritika Dér Endre „Reng
a
föld" című regényének részletével
kapcsolatos kétségtelenül helytálló
megállapításaihoz
két észrevételünk van:
1. A kritikus kifogásolja, hogy a
cselekményfejlesztés és emberábrázolás igazi értékeiről nem mond
döntő dolgokat. Ebből arra lehet
következtetni, hogy a kritikus
a
részletet a regény legelejeként értékeli, holott a cselekményből, de
a legelső mondatból is nyilvánvalóan kiderül, hogy a regény közepéből vett részlettel ismerkedünk
meg.
2. A szúnyog — a békésbiharisealontai
tájnyelv
szerint „rl",
— síró hangot ád. Ezt a kénét a szerző az említett tájnyelvből merítette.
László Ibolya versének szóösszetétele: „őszesők" véleményünk szerint nem bántó s nem magyartalan;
— a nyelv struktúrájának, szellemének megfelelő szóalkotás, —
természetes velejárója a nyelvet
gazdagító, a nyelv eszközeit sajátosan felhasználó költői tevékenységnek. (Lásd: Arany, Ady, József
Attila: új összetett szavait.)

A II. félév megindulása az Orosz intézeten
Az Orosz Intézet hallgatói az első félévi vizsgákat véve alapul 4.19
átlageredményt értek el. Ez az
eredmény azt mutatja, hogy az intézet pedagógus kollektívája és
hallgatósága az elmúlt félév folyamán jó munkát végzett és sikerült
a párt- és állami vezetés által kitűzött feladatokat megvalósítani.
A jövőben azonban a munkaminőségének megjavítását kell célul
kitűznünk. Ennek érdekében még
pontosabban, alaposabban kell az
órákra felkészülnünk és munkánkban állandóan fel kell használunk
a szovjet folyóiratokban közzétett
tapasztalatokat. Ezért az eddigi
gyakorlatunkhoz híven minden tanszéki értekezleten ismertetünk és
megvitatunk egy szovjet módszertani cikket. Ezenkívül szakmai tudemánvos e'őadásokat tartunk és
vitatunk meg. A jövő félévben a
tanulmányi anyag tanításán kfvfll
kfllönö« gondot fordítunk arra. hogy
hallgatóink az 'rodíí'ml orosz nyelvet is jól eisalítitsák.
A Szovjetunió történetének tanulása is a második fé'évben masrasp.bh színvonalon történik az eddiginél, mert a TBrténe'mi Intézetben működő V. J. Borscsevszklj
«•zwiet professzor elvtárs tartja a
•Meneti előadásokat, orosz nyelven.
A hallgatók önálló munkájának
módozatait az évfolyamgyűléseken

vitatják meg a« illető évfolyamon
tanító pedagógusok, az illető évfolyam sajátos helyzetét, speciális
feltételeit fiflryelembevéve. A fokozott önállóságra nevelés érdekében
jól megválasztott külön munkával
látjuk el a kiváló előmenetelű, nagyobb igényű hallgatókat.
A szakdolgozatok előkészítésének
érdekében a pedagósrusolt szervezett formában konzultálnak a hallgatókkal. Tanácsaikkal segítik a
dolgozatok problémáit megoldani,
A második fé'évi munka színvonalának emelkedését jelentős mértékben fogja előmozdítani az az ör
ven^etcs változás az intézet pedagógus kollektívájában, hogy megérkezett hozránlc Szerafima Alexandrovna Martyianova elvtársnő
a nyelvtudományok doktora, a kazán vi egyetem professzora. Nagv
szakmai tudása, gazdag pedagógiai tapasztalata és közvetlen egvénfséjre már's érezteti kedvező hatását az Intézet munká'ában. Szerafima Alexandrovna elvtársnő személtében ism*t éreztük a Szovjetunió segítségét, amely pz-sal ls t*megp.tia nrmká"k-.t. horv Ie»,inbb
pedajfópmMt k'ílrfi h^zzáik. hj<*v
az ő pé'dájvk nvemán i3,vítb!*«!-pk
awinkíikat és t8,i;é'efe«'thcssü!< mü
új káderek kommwn'sH nevelését
Benedek Nándor,
az Orosz Intézet tanársegéde

Még egyszer az egyetemi kulíúrmunkáról
A kultúrmunka feladatait felmérve több mint egy hónappal ezelőtt megállapítottuk, hogy »nem
kielégítő a kapcsolat a
Népi
Együttes és az egyes kultúrotthonbizottságok között-«. Ez a megállapítás az elmúlt év tapasztalatain
alapult s a továbbiakban igyekeztünk néhány szempontot adni arra
vonatkozóan,
miképpen
lehetne
ezen a hibán segíteni.
Azóta eltelt öt hét s ha most újból megnézzük a kari
kulturális
szervek és a központi szerv viszonyát, ismét csak annyit mondhatunk: nem kielégítő a kapcsolat
közöttük. Sőt, ha igazán pontosan
akarjuk a helyzetet jellemezni, akkor így kell a mondatot megfogalmaznunk: a Népi Együttes és az
egyes
kultúrbizottságok
között
egyáltalában nincs kapcsolat. Nem
csoda, ha ilyen körülmények között
a
kari kulturális megmozdulások
csírájukban sorvadnak el, ha a
kari kultúrmunkát a kezdeményezés hiánya, a füstbe ment tervezgetés jellemzi. Nem vitás, hogy a
központi
kultúrotthonblzottság
megalakulásáig a Népi Együttesre
hárul az a feladat, hogy a karokra
fokozott figyelmet fordítson, hogy a
maga szervezettségére és tapasztalataira támaszkodva felkarolja a
kari egységekből kiinduló
kezdeményezéseket s szükség esetén a
maga részéről is kezdeményezzen.
Ugyanakkor pedig az is nyilvánvaló, hogy az egyes kultúrbizottságoknak is tudniok kellene, hova
forduljanak útmutatásért, tisztá-

kodhatnak.
Ellenkező
esetben
akarva, akaratlan az egész egyetemen szomorú helyzet következik
be, mint amely ebben a pillanatban a bölcsészkart jellemzi.
A kari vezetés az Illetékes szervekkel egyetértve s a népművelési
minisztérium intencióinak megfelelően az Ady-téri épület egyik termét kultúrotthonná építette át. A
terem rendkívül ízléses berendezését úgy tervezték meg, hogy a bútorzat egyetemi előadások hallgatására is alkalmas, a helyiséget
viszont kevés átrendezéssel bármikor fel lehet használni kulturális
célokra is. Egyelőre azonban csupán azt történt, hogy a történelmi
előadások egy része ebben a szép
teremben folyik, délután és este
ellenben a terem üresen áll. Miért? Azért, mert a bölcsészkarnak
van ugyan kultúrterme, van kultúrotthonbizottsága is, de az idei
naptári évben még nem rendeztek
semilyen kulturális megmozdulást,
nemcsak kari viszonylatban nem,
de még az egyes szakok egyes évfolyamai sem. A kari kultúrélet elsorvadt, nem csekély részben azért, mert nem talált kapcsolatot a
központi kulturális szervhez snem
ls próbált még élni azokkal a lehetőségekkel, melyek mostmár objektíve megvannak.
Kétségtelen,
hogy január nem a legalkalmasabb
időpont volt a kultúrélet kibontakozására, de az akkor elmulasztott
előkészítő munkát mentől hamarabb pótolni kell, hogy végre valóban el lehessen mondani: egyetemünk a kultúrmunka terén is el-

bán kellene lenniök azzal, . hogy, éri azt a színvonalat,
van olyan bázis, amelyre támasz-| területeken képvisel.

amely

más
H. E.

Beszélgetés
'A
köd
lomhán
ereszkedett le a váróira. Az utcán szürke lett minden. Szürkén pislogott az utcai
lámpa,
lassan
közeledett a
villamos a megálló felé.
Fiatalok szálltak fel
a villamosra.
Beszélgettek. Szóba került minden,
amíg
a villamos elért
a
központi
megállóig.
Többek közt az ösztöndíjról folyt a szó.
meg arról, hogy mi
mindent vesz abból a
pénzből,
amennyivel
többet kap most.
— Régen fáj a fogam egy
szakkönyvre, amit az antikváriumban
láttam,
most meg is veszem
— mondta egy
alacsony fiú.
— Én cipőt veszek
— válaszolt
barátja
kérdésére a társaság
legvidámabb
tagja.
A villamos
megállt,
valamenni/ien leszálltak. A
Tanácsházán
lévő
Békebizottság
irodája felé
tartottak. Ide hívták őket
este 8 órára.
Jól fűtött
meleg
szoba várta a fiatalokat. Az
óramutató
háromnegyed
nyolcat mutatott. Lacsánni
elvtársnő, a
Városi
Békebizotts-íg titkára
melegen
fogadta a fiatalokat.
— Menjenek
csak
be a szobába, jó meleg van. Még
nincs
itt mindenki — mondatta Lacsánné
elvtársnő.
A fiatalokat
nem
sokáig kellett bíztatni, igyekeztek a meleg
szobába,
mert
kint bizony
nagyon
h'd-g vo't. A
hőmérő h'gnnva
mínusz 28 fokot
m-ifat-ytt, s
a villamos
sem volt vil-mi melen. Leve'etttk a kabátokat és a szebáhan l'vő
fényk/prVet nézege'ték.
Egymás kezébe rdtdk a
felvételeket
Nem
is
rry ismerőst találta1:
a békeharcosokat áb-

rázoló
fényképeken.
Közben mások is jöttek. Most
érkezett
Fehér József is vagy
négy társával. A fiatalok üdvözölték egymást. A Tanácsháza
harangja
nyolcat
ütött.
Valamennyi
meghívott
együtt
volt.
Megkezdődött
a beszélgetés.
— Üdvözlöm
az
egyetemistákat á Békebizottság
nevében
— kezdte a szót Lacsán Mihályné
elvtársnő. Majd elmondta, hogy az
elvtársak vitavezetők
lesznek a kerületi
békebizottságoknál.
A
nemzetközi
eseményeket fogják
majd
ismertetni
a dolgozókkal. A
legfontosabb
feladat
lesz,
hogyaz
emberek
elmondják
véleményüket
a
békéről,
hogy szivük
szerint
beszéljenek
vágyaikról.
Ezután
Lacsdnné
arról beszélt,
hogy
ez a megbízatás nem
tíj dolog. —
Voltak
már eddig is nálunk
egytemis'a
vitavezc'ők. Ilyen
például
Na"y Att'la, a Jogi
Kar hallgatója, aki
igen jó munkát végzett. T'bben
kérték
a
dolgozók
közű',
„horrv ezt a
fiafa't
küldlék ki
vitavezetőnek". Ezt a szeretetet
úgy érte
el
Nagy elvtárs,
hogy
közel jutott az
emberek szivéhez,
megért "t'e
ványail at és
f'lázáraikat,
amivel
közölték
gor.delataikit. A blkehcrcos alsóvá os'ak.
szeretettel gondolnak
Nary
elvtdrrra.
— Ilyeneknek
kell
lentvö'-. az
elvi 'rsakn"k is — mon^ntti Ezutin
arrél beszelt. mArt, hogy
a
ritaveze'gkne'c
h«•
nvan kell felk >«•«'niök a
vl'aveftése.
mn'd
a
résrt-erö
eiyc'e~ri%lrk
trt'rk
fel >;/rdéseke'.
Elsővek
Kiszely

János egyetemi hallgató szólalt fel. Megkérdezte,
hogy a területen
ki
értesíti
a tagságot a vita idejéről ts hogyan fogjon a vitavezető
az
elöadáshozl
Lacsánné
elvtársnő azonnal válaszolt
is a kérdésre, s így
beszélgetés
formát
öltött az előadás.
Szűcs József békebizottsági aktíva tapasztalatait
mondotta el a fiatal
barátainak.
A kályhában
halkan duruzsolt a tűz.
A beszélgetés
érdekes volt.
Észre sem
vettük az idő múlását. Most
Székely
Sándor szólalt fel:
— Az
egyetemen
sokat hallunk arról,
hogy meg kell
ismernünk a dolgozók
életét, mert
bizonyos
mértékben
elszakadtunk a dolgozóktól, s
csak akkor
változik
ez meg, amikor szünetben
hazamegyünk
szüleinkhez. Nos, itt
az
alkalom,
hogy
ezen
serítsünlc.
A
vitavezetők
sokat
tanvlnak majd munkájuk
során a dolgozóktól, de
tanítják társaikat is
az
egyetemen.
Közben észre
sem
vették, 10 óra lett.
Lassan
búcsúzni
kezdtek.
— Vgy
jöjjenek
ide, mint haza
—
búcsúzott el Lacsánné a fiataloktól.
Sorra léptek ki az
aj'ón Csákány
B la
mate:na'ikus, Sktil téti András,
IVilhelm
István fizikus,
FeMr Józ-e',
Fazekas
Gábor és még a többi eryetemista.
Az u'cán
a huncut
sz'l
belekapaszkodott
a
fiatalok ruhájába.
Szorosra húzták. magukon a
kibáfot,
s
<i nagy hideg ellenére szí-ülbil
meleg
á.-adt szél.
BATKI JENŐ
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Szemináriumvezető tapasztalataim
a marxizmus oktatással kapcsolatban
Irta: PETE ISTVÁN
E félévben az Orosz Intézet
I.
évfolyamán vezettem szemináriumot marxizmusból. A félévi értékelésnél megállapítottam, hogy az
elvtársak jó munkát végeztek, s a
csoport várakozásan felül szerepelt.
Jó munkájuknak az eredménye,
hogy 12 hallgató közül 5, Szemenynyei Emilia,
Radványi
Tamás,
Szombathy Ottilia, Freppán György
és Dani Tivadar kaptak felmentést
a félévi beszámolók alól. A félév
folyamán több elvtárs meglátogatta
a szemináriumot. így Püski Gáborné a Tanulmányi osztályról, Giró
Szász és Fehér elvtársak a Marxizmus Tanszék részéről, Padlás elvtárs az Orosz Intézettől. Mindnyájan megállapították, hogy a szeminárium jól dolgozik, s az aktivitással sincs baj, ugyanakkor a hu»
nyosságokra is felhívták a figyelmet. (A látogatókat
megkértem
mindig, hogy a szeminárium után a
helyszínen mondják el észrevételeiket. A mult évben ugyanis
nem
egy „ellenőr" meghallgatván a szemináriumot, zajtalanul eltűnt.)
Hogyan értük el ezt az eredményt?
A félév folyamán állandóan hangsúlyoztam: a tananyag elsajátítása,
a szemináriumra való előkészület
az előadásokon kezdődik. Minden
kinek elsőrendű kötelessége az aktív figyelés, s a jó
jegyzetkészítés.
A tanszék előadói tudatában voltak annak, hogy politikai nevelőmunkájuk milyensége az előadások
színvonalától függ. Hogy ez menynyire így van, mutatják a szemináriumi munka azon hiányosságai,
melyek elsősorban az előadások
hiányosságaiból
adódtak.
Fórizs
elvtárs például nem megfelelően
domborította ki azt, hogy az SZKP
új szervezeti szabályzata miben támaszt magasabb követelményeketa
párttagokkal szemben. Salánki elvtárs előadása egy
részéből nem
tűnt ki, hogyan éleződnek ki fokozott mértékben a kapitalizmus ellentmondásai; s ehhez hasonló kérdésekre szemináriumon nem tudtak
helyes feleletet adni. Némely előadás „könyvízű" volt, monoton,
tompa hangon adták elő. Egyetemeinken nemcsak marxizmusból,
de minden tárgyból szakítani kell
lehetőleg a jegyzetek egyszerű recitálásával. Ennek előnyeiről felesleges beszélni. Követni kell azon előadók példáját, akik törekszenek
élményszerűvé tenni
előadásukat.
Helyes szépirodalmi művek alkalmas részleteinek felolvasása, egykét szatirikus megjegyzés a burzsoá
nézetek bírálatával
kapcsolatban
(például Salánki elvtárs néha igen

tanársegéd

hatásosan alkalmazta). Helyes lenne alkalomadtán a tábla használata is. Az idegen neveket jó
felírjuk a táblára előadás közben,
vagy pedig előtte.
Előadás után kezdődik a közvetlen felkészülés
a szemináriumra.
Ezt igen helytelenül sokan a kötelező
irodalom
jegyzetelésével
kezdték. így sokszor
mégegyszer
leírták azt, amit az előadáson már
lejegyzeteltek. Ugy gondolták,
ha
kész a jegyzetem, már elkészültem
a szemináriumra. A felkészülés
mindig az előadás anyagának alapos áttanulmányozásával kezdődik,
s csak azután -jegyzetelem a kötelező irodalmat; az előadás jegyzeteinek alapján. Egyes meghatározásokat kiegészítek, olyan kérdéseket, melyeket az előadás nem érintett részletesen kijegyzetelek. Véleményem szerint a párttörténetből
elég, ha csak vázlatot készítünk,
mivel tankönyv formájában
mindenkinek úgyis megvan,

véleményüket, bírálják
egymást,
s e vitákból a marxista
álláspont
kerüljön ki győztesen. Ehhez szükséges, hogy a hallgatók figyelemmel kísérjék egymás hozzászólását
is. Jó bevált módszerem, hogy egyegy szemináriumi tag „előadása"
után a szeminárium tagjai kérdést
tettek fel a kérdés „előadójának",
s csak azután nyitottam meg a hozzászólásokat. A végén nemcsak a
hozzászólásokat, hanem a kérdéseket is értékeltem, elvi problémákat
ragadtak-e meg, előbbre vitték-e a
vitát? Ezáltal a hallgatók már otthon igyekeztek problémákra bontani az anyagot, felkészülésük nem
volt annyira mechanikus, s munkájuk némiképp megközelítette a szemináriumvezetőét. Rájönnek arra,
hogy a marxizmust elsősorban
s
főként nem adatszerűen
kell taHallgatóinknak az a panasza, nulni.
hogy egyes esetekben sok a köteleVéleményem szerint a Tanszék
ző irodalom, helytálló. A következő
félévben gondosabban kell össze- szeminárium ellenőrző munkájának
minden
állítani az irodalmat, s így
az az a része, mely szerint
anyag mennyiségét csökkenteni le- szeminárium végén a vezetőknek
het. Ki kellett jegyzetelni például jelentést kell adni a szeminárium
nem
a kapitalizmus és szocializmus gaz- munkájáról, nem jó, mert
dasági alaptörvényét, holott az elő- érik el nagy számuk miatt a kívánt
adás ezt csak éppen érintette, s a célt. Ugyanis a jelentések legtöbbszemináriumon sem szerepelt idő- ször figyelmen kívül maradnak, s
hiány miatt, holott az I. éven en- a szemináriumvezetőkkel sem közöl
nek a megtárgyalására
legalább semmit a tanszék az általános tacélszerűbb
egy szeminárium kellett volna. A pasztalatokból. Sokkal
kötelező irodalom anyaga alig sze- lenne nagyobb időközönként, pélrepelt a szemináriumi előkészítő- dául negyedévenként készíteni öszkön s így a szemináriumon sem. szefoglaló jelentéseket, melyeket a
Ennek következtében joggal az az tanszék a saját tapasztalataival
érzésük hallgatóinknak, hogy nem együtt összegezne és értékelne. Álvették közvetlen hasznát. Szeminá- talános észrevételeit és javaslatait
riumokon nem az a kötelező iroda- közölték a szemináriumvezetőkkel
lom ellenőrzésének jó módszere: is. így kevesebb lenne az adminisz„mutasd jegyzeteidet", hanem kér- tráció, s munkánk tartalmasabb.
désekkel kell megyőződni a köteKeresni kell azon módszereket
lező irodalom
elsajátításáról.
A is, melyek szakítanak az előkészíszemináriumok helyesebb elosztá- tőknek sokszor még meglévő „szájsára is fel kell hívni a tanszék fi- barágós" módszerével és vezetéségyelmét, mert igen komoly hiba, vel. Ez nagyban függ a szemináhogy az utolsó előadások anyagá- riumvezetők felkészülésétől is. Meg
nak megtárgyalására kevesebb sze- kell szüntetni sok szemináriumveminárium jutott, mint az előzőkre, zetőnek azt a gyakorlatát, hogy az
pedig sokkal több elvi kérdést kel- előkészítő anyagának feldolgozása
lett volna tisztáznunk;
nélkül jelenik meg a megbeszélésen;
,,
A szeminárium aktivitása véleAz
új
félév
kezdetén
az
a
feladaményem szerint döntően függ hallgatóink lelkiismeretes felkészülése tunk, hogy az orosz szak további jó
mellett a vezetés módszerétől. Elvi, eredményeket érjen el a marxizvilágnézeti kérdéseket kell elsősor- mus elsajátításában.
ban megtárgyalnunk, s e kérdésekA beszámolók eredményei azt
kel kapcsolatban mindenkinek van mutatják, hogy egyes évfolyamok
helyes, vagy helytelen felfogása. A (I., II.) egyes csoportjaiban vannak
szemináriumvezető feladata, hogy olyan hallgatók, akik nem úgy tacsoportja tagjai bátran elmondják nulják a marxizmust, mint amely
arra tanít meg, hogy hogyan kell
pártszerűen közelednünk az élet
bármely jelenségéhez. Még nem értik, hogy az életben csak a marxista világnézet segítségével állapíthatjuk meg a helyes különbséget
lényeges és lényegtelen között*

JlátUik,
A Haladás SK új, a Honvédségtől átvett női kosárlabda
csapata
nem csak'dobni tud kosarat,
hanem adni is! (aki nem hiszi az próbáljon bekerülni ebbe a csapatba,
vagy legalább is az edzésére — legyen szegény bármilyen
tehetséges, komolytudású is — tapasztalni
fogja!) Haladás! Ez nem jó irányban haladás!
Idill a klubban, avagy a „gyakorlat teszi a mestert". Jöttek ketten a lány és a fiú. Félreeső
sarokban ültek le egymással
szemben, kéz a kézben és nézték egymást ... Igen ritkán szóltak
valamit. Kb. 12 perc múlva felálltak
és kissé zavartan elmentek.
Töprengtem: vájjon a negyven
szempár kereszttüze, a sok megütköző,
talán gúnyos mosoly, vagy a „zongorarádiógramafon"
pokoli
koncertje bírta őket távozásra? Nem,
ezt nem tudom! Két hét múlva ismét jöttek, mozdulataik elszántabbak voltak és több mint fél óráig
maradtak. És ma már...!?
Műsorszámuk (a rossz nyelvek
megjelenésüket és ottlétüket
a
Klubban
műsorszámnak nevezik) egész estét
betöltő!
„Vadul,
némán"
fogják
egymás kezét és nem törődnek
a
meghökkenő arcokkal,
a
gúnyos
pillantásokkal, a hangorkánnal
és
jóízléssel...
csak nézik
egymást.
XJgylátszik tréning-kérdés ez is!

•

Rejtvénypályázatunk:

Mit

hallattak
és kinek szól a II. menza
egyik
ékes felirata: „Gondold
meg
é*
igyál! Míg az asztalon a pohár...!"
(T. i. poharat sohasem látunk
az
asztalon!)
(Helyes megfejtőknek
a menzavezetőség
egy alkalommal
tiszta
poharat fog biztosítani)

•

Hétfőn délután az Orvosegyetem
Élettani Intézetének
tantermében
orosz nyelvórája van az egyik csoportnak. De február 1-én délután
csak lett volna. Az érkező előadót
ugyanis a hallgatók azzal fogadták,
hogy nem lehet órát tartani, mert
a tanteremben takarítanak. Az előadó méltatlankodására a takarítást
vezető
hivatalsegéd
kijelentette,
hogy a teremben pedig nem lesz
óra, mivel a tisztaságot valamiféle
bizottság aznap ellenőrzi. Mint magyarázta, a takarítást a holnapi
nappal egy másik intézet takarítószemélyzete fogja végezni. Az órát
végül is egy folyosó végén elhelyezett székeken tartották meg.

Lehet, hogy a szóbanforgó hivatalsegéd elvtársat a bizottság megdicsérte a terem kifogástalan tisztasága miatt s most azt hiszi, hogy
jól végezte el a dolgát. Mi
megnyugtatjuk, hogy a lehető legroszszabbul végezte. De ezen túl, feltesszük a kérdést: ki a felelős azért,
hogy a tanulmányi munka és » z
orosz nyelvoktatás ilyen felháboríjelent tó megzavarása előfordulhatott?

Csak átcsússzam most az egyszer mér.

S P O R T

Hegyen kiszül a Haladás a labdarugőbajnohságra?

•

séges. De ugyancsak most kell kiala.
kltani az egész eaapat e az e g y e s csapatrészek stílusát ja. A zord időjárás
nem kör.nyiti meg ennek a p r o b l é m a ,
naik a mego'dását.
Egyenként nem
lehet foglalkozni a Játékosokkal, m i n dig az egész
Cítapanot kell Játsaatf-'i.
úgy h o g y az egyéni foglalkcttás inkább e m é j e t i vonalon mozoghat csak.
A hátralévő időben azonban megoldjuk
ezt a kérdést i s " .
A továbbiakban Jeny elvtárs vázolta, hogyan akarja összehar.gdlni
az
e g y e s csapatrészeket., miképpen szándékozik kifej',esateni a
Haladás
tos s fiúsát. Ezen a terer.' a z adöttea,.
gokból kell kiindulni, rajta kell lenni,
h o g y a Haladás megfartfa a: Szegedi
Honvéd erényeit: a <er.dületet «
düképességet. Erre minden lehe oseg
meg ís van.
Szükséges azonban, h o g y a Ier.dület
ée a küzdőképesség megfejelő taktikai
t u d i w a l is párosuljon Nem eleg. ha
az egyes csapatrészek ée Játékosok csu.•A bajnokságra va»6 e'ökészülefek a
pán a pillanatnyi
felad a/okait tudják
Haladás szempontjából nem a legeaemegoldani, r.agyobb áttekintő k é p e s r e n c é s e b b körülmények között indul
séget, átfogóbb helyzetfelismerést kell
tak meg. Csak a z előző évi bajr.okság
a Já'ékofc-okban kifej'eszteni. Fel kell
befejezése után dőlt e ' a Szegedi Honszámolni az, a szabályszerűséget, amely
véd iogutöd' ásának
kérdése.
ennek
a m u h idényben nem egyszer Je'lemzo
folvlán a folyamatosságot, nem mir.den
volt, r a g y o b b térben érvényesüld taktéren lehetett biztosítani. A z átmeneti
tikai húzások fe'ismerését és v é g r e h a j .
edzé-i időszak kimarad', illetve január
tását kell elősegíteni.
e'eién kezdődheteit csak meg. Emiatt
Azzal a kérdéfsel k a p c s o d b a n , hogy
hamarfcear." át ke'lett térni az a'apcrao az utánpótlás terén milyen .'ehetőségec d z é re. amely gyaloglásból, g y o r s f u - ket lá'. Jeny Rudo f ezeket mondja:
tásból ée különböző kiegészítő t-s s z ó „ A Haladás az u'ánpótlas szempontrakoztató sportokbó" á ] f . A hőnap k ö
Iából igen Jó helyzetben van de
zepétíii k e ' d v e Balatonle'lén 02 alapo- csak akkor, ha fe' is haszr.álja a terzó edzés fárasztóbb részére kerü t s o r . mészetes adottságokat,. A z egyetemeik
A nagy h ' d e g ugyatt b i z o n y a , i e h f Z - és a főiskola férfihallgatósága, és dolíéeeket o k o - o ' t . mé<?ie ílt mar m e g gozói a Haladás a d o ' t utánpótlási a'aplehetett kezdeni a 'abdakeie'éíi g y a - Ja A z a célunk, h o g y a fiata "Agot
k o r a i o k a t is. Sikeresen folyt az c n n
minél szélesebb alapokon vonjuk be
lét m e f a l a n o ' á s á ' oé'zó munka s ku- az aklív sportolásba, anná» is ir.kabb.
l ö r ö s fieve'met fordítottunk a7 á>jó- mert a Haladás ezzel vá ik az. e g y e képe-féí? megs7er-í«ére. Az elökoszC- temi sport,
kö-elebbről az egyetemi
le-ek üteme * Lo'léröl való hazatérés labdarúgás Igazi bázisává"
u án etrvro fokozrtdoft. .'anuár 31 én | Ez a megá]rapí ás és e z a célkitűzés
kerti t íxrr ás e > 5 edztmér-kJr^'re és számos e'vi kérdést vet fel, amelyekre
adott alkalommal vi<r«a kívánunk tér
e7ek az^'a is rendszeresen követik e g y - ni. A legköze-ebbi feladatok sikeres
mást
Ezeken a mérkőzéseken serkl végrehajtásának
előfe'té e'ei viszont
tem kanott
különleges m e g b í z a t á s , nidva varnak a z előkészületek . e g y r e
cél luk e № o r b a n a
megismerkedés Intenzívebben
folynaik s blzctnvosak
vol".
A nehe7ebb fe'ada'ok vts7ont vagyunk abban: mir.rien megtörtént, s
most k ö v o t k e r e k
Ellutottur.ik abba meg f o g tör énni,
h o g y három hét
a/, id'^zakba, amikör a csapatnak e múlva a Haladás méltóan képviselje a z
k e l é-nie azt a formát, arrelv a b a l - egyetemi sportot a s NB I - b e n ,
i
noki mérkőzések megvívásához e z ü k ,
A labdarugóbajnokság
megindulása,
nak küszöbén e g y r e többer.' i eszik fel
a kérdést: hogyan szerepe' majd e g y e temünk csapata, a. Szegedi Haladás, az
NB I.ben? A kérdés két, szempontból
is érdekes. Egyrészt nzérl. mert minder.ki tudja, hogy a m a g y a r
6port
•zinvonalán&k á'landrt emelkedése k ö .
vei kertében a z NB I - b e n is m é g nag v o b b küzdelmek várhatók, mir.t edd i g ; a sike*-e<? helytá/lás minden e d d i .
Bit f e l ü l m ú l ó tudás, o d a a d ó lelkesedés
e r e d m é n y e lehet csak. Másrészt
viszont azért i* m e i t a játékosok e g y e temi dolgozód, akik közöt'ünk élnek
és dolgoznak s akiket, munkahe'yükön.
a mühe'yekber.'. az in'őzetekben és a
hivafaiokbap lelkiismeretes és f e l e l ő s ségtelles embereknek
Ismertünk m e e .
A választ, a mérkőzéfek adják maid
meg rövidesen, de a d d i c te, ha tudjuk:
mi torién addig a sikeres szereplés
érdekében Erre vonatkozóan a csapat
e d z ő j e Jer.y Rudo'f. a sokszoros vá_
loga'ott, a k5vetkezőket m o n d j a :
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Miért az a nagy magolás; úgy látszik mintha félnél is. £n nem sokat
tanultam, de kivágtam a rezet. Határozott fellépésem, még a profot
is befolyásolta, a tudás látszatát keltette.

Egyetemi és Főiskolai klub programmtervezete. 1954. február 17.,
szerda: Strauss-est. 24., szerda:
Csehov: Jubileum (Főiskolai DISZ).
Március 3., szerda: Irodalmi est
10., szerda: Opera lemez-est. 17.,
Ami már most
a
szerda: Szavalóverseny. 24., szerda:
Konzervatórium
növendékeinek probléma egészét illenem
hangversenye. 31., szerda: Munká- ti, természetesen
lehet feladatom, hogy
csy élete és művészete.
akárcsak
vázlatosan
szűkreA Szegedi Tudományegyetem
ré- is egy ilyen
előadásszéről az alábbiak részesültek jubi- méretezett
foglalkozleumi jutalmazásban: Déri Károly ban vele
természetesen
25 év szolgálat után 932 Ft, Grá- zam,
feladanicz Balázs 25 év szolgálat után nem lehetett
600 Ft, Kiss István 25 év szolgálat tom az sem, hogy a
komplekután 1150 Ft, Mészöly Gedeon 50 probléma
év szolgálat után 3000 Ft, Lengyel szumból egy nagyobb
kiGyörgy 25 év szolgálat után 1028 összefüggő részt
tárgyaljak.
Ft, Miklós Károly 40 év szolgálat szakítva
Reménytelen
kísérlet
után 1890 Ft-ot.
lenne az is, hogy ha
egy lazaszövetű
vázlatban
akarnám
a
Elméleti színvonalunk emelését
probléma
körülírását
segíti elő az
megkockáztatni,
nem
foglalkozhatom
az
előadás
keretében a
problémát
érintő
alapkérdésekkel
sem,
nem törekedhetem ar
ra, hogy mintegy ismertetést
nyújtsak
ezekről
a kérdésekSZEGEDI EGYETEM
ről. Az alapok
megA Szegedi Tudományegyetem, Orvosegyetem és Pedagógiai Főiskola lapja adása
különben
is
Szerkeszti a szerkesztőbiTot s á g
iskolás módszer, szájKiadja: Az MDP Bevetem! és Főiskolai
barágás, aki
hacsak
Pártbizottsága, a
Tudományegyetem
rektora, az Orvosé evetem
dékánla.
valamennyire is
isa Főiskola Igazga'ója, a OTSZ és a meri az általam
felSzakszervezetek
vetett problémát
keTelefon: 3 4 - 5 4
vés
magyarázattal
megérti,
hogy
egy
Ceongrádn"" <* Nvomdalpart V.
Szeged. 1380
szűkebb
összefüggés
Felelöa vezető; Vincze György

rnnc«SZOLGÂLTATÂS

Egy előadó!?
kiszakítása a probléma egészéből
szintén
nem lehet
egy kétórára szabott előadás
feladata, nem kísérletezhetem azzal
sem,
hogy kiragadjak
néhány
problémát az
alapkérdésekből
és
azt ismertessem
ez
ellen a leghatározottabban ellene vagyok.
Ebben egy
kísérletet
látnék arra, hogy az
iskolás módszert
kerülő úton az egyetemen
meghonosítsuk,
a hallgatókat önállóságra kel nevelni. A
probléma körébe tartozó
alapkérdéseket
részletében
és
egészében saját kutatás
alapján gyűjtsék öszsze, azt sem
kívánhatja senki, hogy az
előadásom
klasszikusok
tanulmányozását
pótolja ezért óvakodni for
az
előadásomb
attól,
hogy
ezekmr. a műveknek
az isme. tetését végbe
vigyem
Azt szintén
nem kívánhatja
tőlem senki,
hogy
a
probléma
lényegét
nem érintő, úgyszólván
részletkérdésnek

tekintő
apróságok,
akárcsak vázlatos ismertetését is adjam;
Ez nem lenne méltó
egy
egyetemi
előadáshoz, csupán csak
arra
szorítkozhatom,
hogy
az előadásomban az anyag
összefüggésének
megértését a kétóra
által
nyújtott szerény
keretek között
természetesen ismerve
ennek a nehézségeit is,
de az erőmhöz kivest
elősegítse. Ennek érdekében
múlhatatlanul szükséges,
hogy
az anyag
összefüggéseinek,
megértésének
szempontjából az előadás visszanyúljon a
megelőző óra anyagához,
elkerülhetetlen
eközben, hogy hacsak
vázlatosan is, ne ismételjek át
néhány
problémát a m-nelőző óra anyagából.
Hozzákezd az előző
óra vázlatos ismertetéséhez
(ami
körülbelül megegyezik
a
mostani előadásával).
A csengő megszólal
mindenki
fölébred,
vége az előadásnak.
S, Ft

