A békeszerető magyar népnek nagy oromét okoí,
hogy felszabadulásának kilencedik évfordulóját olyan
időpontban ünnepelheti, midőn a béke erői világszerte
jelentős sikereket érnek el a háborús tervek megakadályozásában.
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Tudományegyetemi és főiskolai pártértekezlet
Március
14-én
pártértekezletre dött ki, hogy az egyetemen és főjöttek össze a Tudományegyetem is iskolán nagyszámban vetődnek fel
Pedagógiai Főiskola
párttagságá- megoldásra váró politikai kérdések.
Bár
a beszámoló
megemlítette,
nak küldöttei.
beA pártértakezleten — a küldöttek hogy az ellenséges ideológia
mellett — résztvettek a Központi folyása még jelentős az egyetemen
Vezetőség Agit.-Prop. Osztályának és főiskolán, de ezen nem ment túl.
képviselői, Mód Aladár és Balogh Nem mutatta meg, hogy milyen politikai kérdések
foglalkoztatják
Sándor elvtársak, a Megyei Párt- konkréten
a
hallgatókat,
a profeszbizottság képviselői, Sinkó és Fo szorokat és oktatókat.
nód elvtársak, a Városi Pártbizottság képviseletében Vereska és He
Az első lépéseiket a beszámoló e
vesi elvtársak.
A pártértekezlet hiányosságának kiküszöböléséhez a
megvitatta az egyetemi és főisko- beszámolót követő sokoldalú vita
lai Pártbizottság, a pártalapszerve- tette meg. A beszámoló ezen hiázetek és intézmények két éves mun- nyosságának volt a
következmékáját, az eredményeket és hiányos- nye, hogy az első felszólalók szinságokat, kijelölte az elkövetkezendő tén nem foglalkoztak a tulajdonidők legfontosabb feladatait. Az képpeni politikai munka problémáértekezlet jelentőségét növelte az a jával. Karácsonyi elvtárs
felszótény, hogy létrehozta a külön tu- lalásáig — aki kifogásolta a beszá— a
dományegyetemi és főiskolai párt- moló és vita e hiányosságát
felszólalók nem beszéltek
arról,
választmányt és Pártbizottságot.
'A pártválasztmány
beszámolója hogy hogyan látják a Pártbizottság
alapszervezetek
politikai
>— melyet
Tari János elvtárs,
aés az
Tártbizottság
titkára tartott
meg, munkáját és milyen feladatok van— felölelte az egyetemi párt- és ál- nak e téren. Igaz, hogy Geréb elvlami munka valamennyi
területét. társ futólag utalt arra, hogy vezemegvizsgálEgyszerűen és világosan tárta
fel tésével egy bizottság
az eredményeket, amelyeket a párt- ta a hallgatóság erkölcsi és politiés állami szervek
érteik el a két kai arculatát, de arról ő sem betapasztalatok
év folyamán. Nyilt, bátor önkritiká- szélt, hogy milyen
eredméval és kritikával mutatta meg
a merültek fel a vizsgálat
hiányosságokat is. Egyik lényeges nyeképpen, milyen politikai és ervannak a hallhibaként említette a beszámoló azt, kölcsi problémáik
mit
hogy egyes pártfunkcionáriusok- gatóknak, ezzel kapcsolatban
n&k, de sok esetben
tömegszexve- kell tenniök a pártái apszerveknek
e
zeti funkcionáriusoknak is gyak- és a Pártbizottságnak. A vita
felszólaran túlzsúfolt volt a munkája
a téren Mód 'Aladár elvtárs
pártmunk&ban meglévő
szervezet- lása után élénkült meg, aki a betartalmassága
lenség miatt. A túlzsúfolt munka számoló és a vita
sok értekezlettel és
üléssel járt, mellett éppen azt hiányolta, hogy
amihez még hozzájárult a különbö- a politikai életről, a politikai viző szervezetek munkájának és meg- tákról nem ad képet, ami egyben
pártmozdulásainak
egybehangolatlan- megmutatja azt is, hogy a
sága.
Az értekezletek szinvonala szervezeteknek ezen a téren van a
és vonzóereje rohamosan: csökkent. legtöbb feladatuk. Hiányolta(, hogy
az új
szakaszPártfunkcionáriusaink nagyréeze a a pártértekezleten
túlzsúfoltság ellenére is el akarta nak sem belpolitikai, sem nemzettükröződnek.
végessni feladatát. Ez azonban az- közi eseményei nem
eal a veszéllyel járt. hogy
egyre „Nem látjuk, — mondatta —, hogy
kommuinkább bajok mutatkoztak
szak- az egyetemi ifjúság és új
hogyan
látja
mai téren. Pártfunkcionáriusaink nista értelmiségünk
a sok társadalmi munka mellett a a helyzetet, milyen ' problémákba
ott, ahol ennek az
új
szakmai fejlődésben — a legtöbb ütközik
politikáját
kívánja
esetben — nem tudtak lépést tarta- szakasznak
Meni azokkal az oktatókkal vagy hall- megértetni a pártonkívüUekkel.
progatókkal, akik nem végeztek tár- rültek-e fel egyáltalán ilyen
sadalmi munkát. Ennek a
hibás blémák?" Felszólalása további részervezésnek a következménye, hogy szében arról beszólt, hogy a jelenegyre gyakoribbá vált a párt- és legi szakaszban milyen döntő szetömiegszervezeti funkcióktól
való repe van az ú j értelmiség politihúzódozás. A beszámoló
azonban kus és ideológiailag is megalaponem elemeate eléggé
sokoldalúan zott nevelésének, amelyre a K. V.
a
ezt a fontos kérdést: a párt- és tö- legutóbbi határozata hivta fel
megszervezeti funkcióktól való hú- közoktatás területén dolgozó kom7Ódoeás még ma is fontos problé- munisták figyelmét. A Központi
mája az egyetemi pártéletniek. l é - Vezetőség legutóbbi határozatának
nyeges megemlíteni, hogy a párt végrehajtása, az ú j feladatok megjúniusi határozata óta a pártmun- oldása az egyetem és főiskola prokától való húzódozás tovább foko- fesszoraira. dolgozóira, elsősorban
Pártbizódott. Eiz különösöm a Bölcsész- a kommunistákra vár. A
karon volt megfigyelhető. A párt- zottságnak és az alapszerveknek
munkához való helytelen viszony- itt kell segítséget nyújtaniok. Kinak egyik gyakori oka az ©gyes fogásolta Mód elvtárs, hogy a K.
tanszékek munkatársai oktató mun- V. legutóbbi határozatáról a párthalkájának egyoldalú elbírálása. Míg értekezleten keveset lehetett
kiolvasni,
a korxnányprogramm előtt gyakran lani, amiből azt kell
fgry-egy funkcionárius
munkáját hogy eddig a pártszervek nemigen
elsősorban
politikai.
társadalmi foglalkoztak ezzel a kérdései.
munkájában elért eredményei alapján értékelték és elhanyagolták a
Értékes volt Suki elvtárs felszószakmai oldalt, addig ma ez ellentétébe csapott át. Egyes tanszéke- lalása. Arról beszélt, hogy a pártken továbbra is különválasztják a ós a tömegek közötti kapcsolatnak
szakmai és politikai munkát, a milyen döntő jelentősége van. Megmunkatársak
eredményeit
csak említette, hogy ennek a kapcsolatszakmailag
vizsgálják
és
tel- nak előfeltétele az őszinteség és
jesen
elhanyagolják a politikai itt is. mint mindenütt, a pártnak
kezdeményeznie.
Amilyen
munkát, sőt gyakran éppen a régi kell
tapasztalatok alapján a politikai, őszintén feltárja a párt, nemcsak
társadalmi munkát úgy
tekintik, országos, hanem helyi méretekben
mint a szakmai fejlődést gátló té- is hibáit, olyan őszinték a tömegek
nyezőt. Helyes lett volna, ha a be- is. Megemlítette, hogy ezen a tészámoló, de a vita is, ezt a fontos ren óriási eredmiéiny a párt júnikérdést alaposabban elemezte vol- usi határozata. Azóta sokkal bátna és segítséget adott volna e pro- rabbak a hallgatók, a tanárok, elmondják panaszaikat, problémájubléma megoldásához.
kat, javaslatukat, de az őszinteség
még korántsem
teljes.
Vannak
Egy másik
lényeges
hiányos- még a hallgatók — de az oktatók
ságként a beszámoló a
pártmun- — között is, akik nem merik elkások elvi nevelése hiányát emlí- mondani problémáikat a pártnak.
beszélik meg
és
tette. Hiba, hogy a beszámoló csak Egymás között
éippen említést tett e fontos tény- feltételezhető, hogy helytelen néről, de nem adott útmutatást arra n e t e k is kialakulnak a megbeszéúgy
vonatkozólag, hogy az elkövetkezen- lés folyamán. Éppen ezért
dő időkben mit tegyen a pártvá- gondolom — hangoztatta Suki elvlasztmány a pártmunkások
elvi társ, — hogy a pártnak miéig sok
tennivalója van ezen a területen.
nevelésének fokozása érdekében.
Suki elvtárs példákat mondott el,
foglalkozA beszámoló
annak
ellenére, hogy milyen kérdések
hogy nagyon tartalmas és őszinte tatják a 'hallgatókat (pl. a berlikérdései,
a
volt, több igen
fontos kérdésről ni értekezlet egyes
elhelyezése,
az
nem adott kielégitő képet. A be- végző hallgatók
proszámoló legnagyobb hiányossága az alacsonyabb fizetésű szülők
volt, hogy nem mutatta meg elég- blémája, stb.). K-ár, hogy az érgé a szegedi egyetem és főiskola teket Jeten az oktatók felszólalásukpártszervezeteinek politikai
mun- ban-nem tértek ki-arra, hogy. mikáj&t. A-beszámolóból nem. érző-
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lyen politikai és más
kérdések
foglalkoztatják a tanárokat, az oktatókat.
Hiba, hogy ezekre a kérdésekre,
ha el is jutnak a párthoz, az egyetemi pártszervek és a marxizmusoktatás sem ad mindig kielégítő választ. Még rosszabb a helyzet a népnevelő munkával. Ezzel kapcsolatban több felszólaló elmondta, hogy
a népnevelőmunka mai formájában
nem kielégítő. Nem kielégítő az
agitációs munka színvonala, holott
a követelménvek és igények megnövekedtek. A mai népnevelőgárda
azonban ezeket az igényeket nem
tudja kielégíteni. Nem találták meg
népnevelőink a megfelelő módszereket.
a felszín alatt működő,
csendben meghúzódó és agitáló ellenség ellen sem. Gyakran nem is
keresik az ilyenféle problémákat.
Kívánatos lenne — amint ezt az
értekezlet megállapította — sokkal
fejlettebb népnevelőgárda összeállítása.
A DISZ, bár az elmúlt években
jelentős eredményeket ért el, amint
ezt a beszámoló is megállapította,
nem tudj& kielégítően ellátni politikai nevefó-funkcióját. Több felszólaló elmondotta, hogy a DISZ-nek
nincs kellő súlya az egyetemen; ez
kapcsolatban van a formális DISZtagsággal is. Nagy elvtársnak,
a
DISZ titkárának felszólalásából kiderült, hogy a Pártbizottság és az
állami szervek nem adják meg a
kellő segítséget a DISZ-nek. Lehetetlen állapot az, hogy a pártbizottság tagjai hónapok óta nem látogatnak el a DISZ-bizottság vezetőségi
üléseire. Az állami szervek gyakran
nem hívják meg a DISZ képviselőit olyan megbeszélésekre, ahol a
DISZ közvetlenül érdekelve van. A
DISZ nemcsak a helyi szervektől,
de a DISZ-Központtól sem kapja
meg a kellő segítséget
politikai
munkáját)©?, Nagy hiba, hogy
a
pártválasztmány beszámolója sem
értékelte kellően a DISZ politikai
munkáját,

Sonkoly

Pálné

Örömmel olvastam és tanulmányoztam pártunk módosított szervezeti szabályzatának
tervezetét,
amely a Szabad Nép március 14-i
számában jelent meg.
A módosított szervezeti szabályzat tervezetének a párttagság elé
való terjesztését igen fontos eseménynek tartom két szempontból is.
Jelentős ez azért, mert párttagságunk még mélyebben átérzi azt,
hogy pártéletünk minden területén
— így a szervezeti kérdésekben is
— tudása legjavával kell szolgálnia
pártunk ügyét, amely egész dolgozó népünk ügye. Ez fokozott érdeklődésre. fokozott aktivitásra, fokozott felelőségre neveli
pártunk
minden egyes tagját.
Továbbá azért is igen nagyjelentőségűnek tartom, mert úgy érzem, hogy a pártdemokrácia kiszélesedése eleven kapcsolatot teremt
a párt széles rétegei és a párt vezető szervei között. Pártunk Központi Vezetősége támaszkodik a
párttagság véleményére, meghallgatja és megvitatja javaslataikat, a
helyes javaslatokat felhasználja és
így lehetővé teszi, hogy a párttagság résztvegyen a szervezeti szabályzat tökéletesebbé tételében. Ez
pedig azt jelenti, hogy pártmunkánk még alaposabb, még átgondoltabb, még
felelősségteljesebb
lesz.
A rrx5Uo6Ított,-szervezeti szabályzat tervezetéből különösen a második fejezet c) pontja ragadta meg
a figyelmemet. Ez a pont a párt-

levelezőnk

írja

tagnak a tömegekhez fűződő kap»
csolatáról beszél.
Ugy érzem, hogy nekünk, egye»
tenii dolgozóknak és hallgatóknak
egyaránt — mélyen agyunkba kell
vésnünk ezeket a szavakat;
A párttag
kötelessége, hogyj
„erősítse állandóan a tömegekhez
fűződő kapcsolatait, mert pártunk
ereje és legyőzhetetlensége a dolgozó néphez fűződő eleven és el«
szakíthatatlan kapcsolatában
van,
Szakadatlanul küzdjön a dolgozók
jogos igényeinek és szükségletelnek
kielégítéséért, világosítsa fel a pártonkívüli dolgozókat a párt politikájáról és határozatairól, legyen
tanácsadójuk és vezetőjük"
Már egyetemi hallgató koromban
is úgy éreztem sokszor, de néha
ma is úgy érzem, nem elég eleven
a mi kapcsolatunk a dolgozó tömegekkel. Leköt bennünket a munJ
kánk, az oktatás, a tanulás és köz*
ben elfeledkezünk arról,
hogy
munkánk nem lehet eléggé eredményes, ha nem él elevenen a t u datunkban az, hogy egész életünkkel,
minden
tevékenységünkkel
népünket szolgáljuk.
Ennek a követelménynek' akkor
teszünk eleget, ha
eredményesen
oktatjuk dolgozó népünk gyermekeit, ha egyetemi hallgatóink szívós, kitartó munkával
készülnek
fel élethivatásukra, hogy majd J51
tanítsanak, jól gyógyítsanak,
jól
segíthessék a gyárakat és üzemeket, a termelőszövetkezeteket, egész
dolgozó népünket jogos igényeinek
és szükségleteinek kielégítésében;

Tudományos diákkörök munkája
a Biokémiai Intéseiben
Tudományos
diákköreink
feladata az, hogy azon hallgatók szá
mára. akik az egyes szaktudományokkal behatóbban kívánnak foglalkozni, ezt lehetővé tegye, vala'm int biztosítsa a hallgatók számára a természettudományos gondolkodásmód elsajátítását, R ezzel
a jobb orvosképzés
szolgálatába
álljon. Ezt a célkitűzést tette magáévá) az Orvostudományi
Egyetem Vegytani és Biokémiai Intézete, amikor megszervezett egy-egy
tudományos kört a második és a
harmadik évfolyam számára, ahol
a kémiával, illetőleg a biokémiával
közelebbről
megismerkedni
akaró hallgatók elmélyíthetik tudásukat.

A szakszervezet Is egyre Jobban
végzi munkáját, amint ezt a beszámoló és a-felszólalások megemlítették. Különösen a dolgozók szociális problémáinak
felkarolásában van haladás. Ez feltétlenül komoly eredmény, amit a továbbiakban még fokozni kell. Annál nagyobb hiba azonban, hogy sem a
beszámoló, sem a vitában felszólalók nem beszéltek arról, hogy a
szakszervezet mennyiben tesz eleget a pártonkívüli dolgozók politikai nevelése követelményeinek, hoA' két tudományos kör felállítágyan teljesíti aiz egyetemi szakszervezet a „kommunizmus előiskolá- sának az volt a célja, hogy a hallja" funkcióját.
gatók
részletesebben:
megismerkülönösen
A pártértekezlet
megállapította, kedjenek a kémiával,
hogy a politikai munka feltételei annak az orvostudományban
is
az elmúlt év folyamán sokat ja- nélkülözhetetlen fejezeteivel mind
vultak. Egyre inkább közelebb kegyakorlatban, s
rülnek a pártonkívüli dolgozók és elméletben, mind
1
lehehallgatók a pártszervezetekhez és ezen ismeretek birtokában
a Pártbizottsághoz. Eltűnőben van tővé váljék számukra a biokémia
az a félelem, amelyet az Egyetemi alapos elsajátítása. A biokémiai
Pártbizottság volt
titkárának
a
párt irányvonalával ellenkező ér- tudományos körben már nemcsak a
telmiségi politikája keltett. A pártbizottságban bekövetkezett szemé- szakadás és milyen rendszabályolyi változások ós a vezetés módsze- kat kell foganatosítani e fogyatérének megiavulása, a vélemények kosság megszüntetése érdekében.
meehallgatáiFa egyre nagyobb biza- Hiányolható azonban az, hogy Sinkodást, vált ki mind a nárt£a«ok- kó elvtárs felszólalásából nem látból. mind a pártomkívüliekből. E®y- szott határozottan, elfogadja-e azt a
re többet törődnek a felsőbb párt- bírálatot, amit az egyetemi pártszervek is az Egyetemi és Főisko- választmány beszámolója úgy folai Pártbizottság munkájával, így galmazott meg, hogy rideg a magakülönösen a Városi Pártbizottság, tartása. Márpedig ezt a
kérdést
amelynek titkára, Zombori elvtárs, nem annyira magyarázatokkal, mint
többször felkereste az
egyetemet. inkább komoly
önbírálaittal lehet
Mint Fodor elvtárs felszólalásában helyesen megoldani. E kérdéshez
elmondotta. Zombori elvtárs láto- való jó vagy helytelen viszony előgatása a Természettudományi Ka- segíthet; vagy tovább ronthatja a
ron jó hatást váltott ki és a profesz- Megyei Pártbizottság és az Egyeteszorok a legmelegebben
üdvözlik mi Pártbizottság között kétségteleazt a tényt, hogy a párt érdeklő- nül nem kielégítő kapcsolat fejlődik munkájuk iránt.
Hiányolta dését. Talán így kellett volna Sinazonban a beszámoló, hogy a Me- kó elvtársnak a kérdést megvizsgyei Pártbizottság részéről az egye- gálnia.
tem nem tapasztalt kellő megérA pártértekezlet nagyon sok értést és segítést. Az egyetemi funkcionáriusok ridegnek tartják Sinkó tékes kérdést vetett fel és tárgyalt
és Pamuk elvtárs
magatartását. meg. A felszólalások gondolkoztasSinkó alvtáiis. aki a Megyei Párt- sák meg az újraválasztott pártvábizottság részéről felszólalt,
több lasztmány és pártbizottság tagjait.
helyes javaslatot tett, hogy hogyan Különösen a politikai nevelés hiákívánlak megjavítani az Egyetemi nyosságaira figyeljenek fel. SzükPártbizottsággal való kapcsolatukat. séges, hogy az Egyetemi PártbizottMegemlítette azt s fontos feladatot, ság tagjai szinte kint éljenek az
hogy a szakmai oktatás és a poli- egyetem dolgozói és hallgatói kötikai
nevelés kettészakítottságát, zött, hogy közvetlenül is tapasztalmeg kell szüntetni az egyetemen. ják problémáikat és így helyesen
Meg kell nézni, hogy hol van
a tudjanak hozzáfogni azok megoldászakmai és politikai' munka között s á h p z j

tankönyvre támaszkodunk, hanem
az egyes fejezeteket megfelelő т а л
gyár .és idegennyelvű — szakiroda*
lommal is kiegészítjük. Ezzel kívánjuk elérni azt, hogy a tudo<
mányoe kör tagjai a szakirodalom
terén ie a lehető legnagyobb jár*
tasságra tegyenek szert.
A gyakorlatokat a hallgatók saját maguk
készítik elő és
maguk is végzi el, amivel a gyakorlat terén is megfelelő ismeretekre
tesznek szert. A gyakorlatok úgy
vannak összeállítva, hogy
aaok
nemcsak a biokémia, hanem az orvostudomány egyéb
területein is
felhasználhatók,
amivel
elérjük
azt, hogy azok a tudományosköri
tagok, akik a későbbiek folyamán
más intézethez- kerülnek,
tudásukat ott is hasznosítani tudják.
Amint láthatjuk, a tudományos
diákkörök
felépítése olyan, hogy.
az ott végzett munka után a hallgatók résztvehetnek az intézet tudományos munkájában. Akik
pedig más intézethez kerülnek, azoknak is kellő alapot biztosít
arra,
hogy a szocializmus
épitésében
mint kiváló kutatók, vagy
mint
jól képzett orvosok vegyenek részt.
A Pártbizottságnak sokkal jobban kell építeni a professzorok segítségére, Meg kell oldani a párt-«
munkától való húzódozás kérdését)
Lehetetlen megvalósítani az ú j szakasz politikáját, lehetetlen a helyes
tudományos vonalat vinni az egyetemen, ha a pártmunka területén
színvonalat képviselő párttagok h ú zódoznak a pártmunkától. Közelebb kell hozni a pártmunkát a
szakmai munkához. A Pártbizottságnak sokkal több gyakorlati és
elvi segítséget kell adnia az alapszerveknek. A pártértekezlet
sok
hiányosságra mutatott rá, de nemcsak a hiányosságokat tárta fel, hanem megmutatta a kivezető utat is;
Az a feladata az újonnan megválasztott
pártválasztmánynak
és
Pártbizottságnak, hogy jól sáfárkodjék a kapott útmutatásokkal.
A pártértekezlet elfogadta a módosított határozati javaslatot, majd
megválasztotta az ú j pártválasztmányt és a városi pártértekezlet
küldötteit. Az elnöklő Székely elvtárs zárszava után az ú j pártválasztmány megválasztotta a Pártbizottság tagiait: Kalmár László,
Tari János. Krajkó Gyula, Bezerédi István, Józsa Anna, Márta Ferenc, Nagy István elvtársakat;
Kalocsai EezaB
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A mult év őszén a Magyar Tudományos Akadémia a Német-Magyar Kultúrcsereegyezmény keretében a Német Demokratikus Köztársaságba küldött tanulmányútra.
Háromhónapos németországi tartózkodásom néhány élményéről számolok be: a háborúsujtotta német
városok, egyetemek újjáépítéséről,
a német dolgozók békeakaratáról, a
tudományos kutatás és oktatás újjászervezéséről.
A Német Demokratikus Köztársaság ú j programmja óta Berlin és
a többi német város újjáépítése
hatalmas léptekkel halad előre. Elragadó látvány a Sztálin-allé monumentális, ízléses épülettömbjei, a
minden igényt kielégítő, bőséges
áruval ellátott üzletek. A Marx—
Engels-tér, az Alexander-tér és az
Unter den Linden környéke is már
szépen újjáépült a Humboldt egyetemmel és a Német Állami Opera-

кk e p

к

aa egyetem életében. A greifswaldi
«Junge Universität» című lap is
általában időszerű kérdéseket tárgyal, azonban kritikai és vitaszelleme nem elég határozott.
A greifswaldi egyetem és a város többi dolgozója közötti kapcsolat mélyebb, mint nálunk. A város
minden lakója büszke egyetemi
dolgozóira, professzoraik és kutatóik tudományos eredményeire. A
város vezetősége nagy gondot fordít az egyetem problémáira; az újságok sokat foglalkoznak egyetemi
kérdésekkel, az egyetem fejlesztésével. Az egyetemi dolgozóknak
például nincsenek olyan lakásproblémáik, mint nálunk.
A tudományos kutatás vonalán is
jelentős lépésekkel haladnak előre.
A hitleri-fasizmus rombolása talán
itt a legszembeötlőbb: a romokból
újjáépült egyetemek és kutatóintézetek csak most teremtik meg az

Egyetemi

oktatásunk

A Központi Vezetőség határozatain nyugvó ú j kormányprogramot
megvalósítása nagy feladatokat ró
az egyetemekre az oktató-nevelő
munka minőségi megjavítása terén.
A hallgatólétszám
mennyiségi
növelése helyett a színvonal emelésére kell törekednünk és ennek érdekében hallgatóinkat
önálló, elmélyedő tanulásra nevelnünk. így
tudjuk elérni azt, hogy egyetemeinkről kitűnő felkészültségű, politikailag fejlett és sokoldalúan művelt szakemberek kerüljenek
ki,
akik képesek az egyetemen megszerzett elméleti ismereteik gyakorlati alkalmazására ós állandó
továbbfejlesztésére.
E célkitűzések
megvalósításának
legjobb
módozatait)
oktatásügyi
kormányzatunk a legutóbbi hónapok folyamán alapos
munkával
alakította ki. Ennek során nagymértékben támaszkodott az elmúlt
évben a Szovjetunióban járt felsőoktatási küldöttségünk
megfigyeléseire és az egyetemeink oktatóinak bevonásával alakult
szakbizottságok segítségére. Az országos
irányelvek kidolgozásával párhuzamosan az egyes
egyetemeken is
rendszeresen folyt az ú j
oktatási
módszerekkel szerzett tapasztalatok
kicserélése.
Tudományegyetemünkön a felmerült problémákat még
az első félév folyamán egyetemi és
kari tanácsüléseken,
módszertani
bizottsági üléseken
megbeszéltük,
március 12-én pedig a rektori oktatási osztály rendezésében egyetemi
módszertani értekezletet tartottunk,

új módszertani

amelyen főleg a kari módszertani
bizottságok tagjai vettek részt.
Mindezek hasznosan
készítették
elő az országosan alkalmazandó ú j
módszertani alapelvek
megállapítását. Ezeket az elveket az Oktatásügyi Minisztérium március közepén elküldte az egyetemeknek
és
ugyanakkor közelebbi megismertetésük céljából egyetemenként tanszékvezetői értekezleteket szervezett.
Tudományegyetemünkön ez az értekezlet március 24-én folyt le és
azon Andies Erzsébet elvtársnő, az
oktatásügyi
miniszter
első
helyettese, Sulán
Béla és
Orbán
László főosztályvezetők is részt vettek. Andies elvtársnő az értekezleten részletesen ismertette az ú j
alapelveket, amelyeket április 10-ig
az egyes tanszékeken is meg fogunk vitatni és a felmerülő javaslatokat továbbítja az Oktatásügyi
Minisztériumhoz.
Az alábbiakban — a minisztérium által megküldött anyag és az
említett tanszékvezetői értekezleten
elhangzottak alapján — megkíséreljük ezeknek a módszertani elveknek az összefoglalását, az egyetemi
oktatás formái szerint csoportosítva. Elöljárójában
hangsúlyozzuk,
hogy az irányelveket a
minisztérium hosszabb időszakra
szólóan,
perspektivikusan dolgozta ki, s
megvalósításuknál a
fokozatosság
elvét szem előtt akarja tartani. Figyelemmel kíván lenni az
egyes
szakok és tárgyak bizonyos mértékig eltérő adottságaira is.
Az ú j módszertani elvek szerint
az egyetemek legfontosabb feladata

a hallgatók ónálló munkáj'ának megszervezése és irányítása.
Ezt az önálló munkát támasztják sa alapján — túl kell menniök az
A
alá a tanrendileg kötött
foglalkozó, előadásokon leadott anyagon.
évfolyamú
hallgatóknak
sok is. A kötelező óraszám a ter- felsőbb
is részt kell
mészettudományi szakokon
legfel- szakszemináriumokon
Berlin, az épülő Sztálin-allé
jebb heti 36, а humán
szakokon venniük; ezeket a szakszemináriuEzt az óra- mokat az összes főtárgyak köréből
házzal együtt. Ennek ellenére azon- ú j
természettudományi
kutatás heti 28 órára rúghat. évfolyamokon
meg fogjuk hirdeitni ás közöttük a
ban Berlinben az újjáépítőkre ko- alapjait. Azok a kutatók, akik a számat а felsőbb
érdeklődésük
iránya
moly és nagy feladat vár. Ügy vé- háború befejezése után ismét a la- fokozatosan, legfeljebb egyharmad- hallgatók
szerint választhatnak.. A szakszedal,
csökkenteni
kell.
A
cmlitett
lem, ha valaki egy percig is inga- boratóriumi
munkaasztal
mellé
keretében a hallgadoznék a háborúellenes békeharc- tudtak állni, igen nagy nehézsé- kötött óraszámba a honvédelmi és mináriumok
ban, ide kellene küldeni, hadd lás- gekkel küzdöttek. A hosszú háború a testnevelési órákat is be kell il- tók egy-egy részletkérdést dolgozkutató-munkával.
sa, hogy mit eredményez a háború, ideje alatt szakmájukból kiestek, leszteni. Mindez azt célozza, hogy zanak ki önálló
eredméidejük A szemináriumi munka
nem is szólva az emberéletben és módszereik, problémalátásuk sok a hallgatóknak elegendő
nyelvtanuszellemi javakban tett pusztítások- esetben nem felelt meg szaktudo- maradjon szabadon az elmélyedő nyességét a hallgatók
lásának
fokozásával is szolgáljuk.
ról.
mányuk jelenlegi állásának. De ta- egyéni tanulásra, s egyúttal előho
Az ú j alapelvek
meghatározzák
A Keleti-tenger mellett fekvő lán ezeknél 1? súlyosabb a tudomá- mozdítja az oktatószemélyzet
ellenőrzéséGreifswald egyike azon kis váro- nyos középkáderhiány. A háború- lyenként/ mutatkozó túlterhelésének a tanulmányi munka
módszereit
soknak, amelyek épségben átvé- ban a jelenlegi 28—40 év közötti megszüntetését is. Az elméleti óra- nek é6 értékelésének
szelték a második világháborút. korosztályok szenvedték a legna- számokat megfelelően meg kell osz- is, A félévközi ellenőrzés a humán
Egyetemét a középkorban alapítot- gyobb veszteséget, akikre viszont tani az elméleti előadások (főkollé- karokon általában, a konzultációk,
ták és eredményesen . hozzájárult igen nagy a szükség mind a tudo- giumok ée speciálkollógiamok), va- a gyakorlatok ós a szemináriumok
Zárthelyi dolpéldául a szerves kémiai tudomány mányos kutatás, mind az oktatás lamint a gyakorlatok és szeminá- keretében történik.
alapjainak megalkotásához. Itt dol- területén. De természetesen mind- riumok között. Az előadások a kö- gozatokat csupán azokból a tártött foglalkozási időnek átlagosan gyakból írassunk, amelyekkel kapИ Ж Я Ш
••тшш^.&тт***
kb. 50—55 százalékát foglalhatják csolatosan nincs a tantervben gyale, mégpedig az alsóbb évfolyamo- korlat vagy szeminárium. A termékon inkább többet, a felsőbb évfo- szettudományi
karon
valamivel
lyamokon kevesebbet.
szélesebb körben kerülhet sor
az
Az egyetemi tanulmányi idő ée anyag elsajátításának
dolgozatok
a heti óraszám korlátozottságából íratása, vagy
külön
feladatok
az következik, hogy az előadások adása útján való ellenőrzésére. Az
nem ölelhetik fel teljesen a pro- ellenőrzések számát feltétlenül korgramútokban előírt anyagot,
ha- látozzuk,
időpontjukat előre kö! nem elsősorban az alapvető kérdé- zöljük cls olyan
kérdéseket
adí eek és a legfontosabb összefüggé- junk,
amelyekből képet tudunk
!
sek megvilágítására
szolgálnak, nyerni a hallgatók önálló gondoli Az előadások kapcsán
útmutatá! sokat kell adni a hallgatóknak a
: kötelezően áttanulmányozandó szak; irodalomra nézve, amelynek isme| rete a vizsgaanyaghoz is hozzátarLaboratóriumban órákat álldogáI tozik. Ugyancsak az idővel
való
jó gazdálkodás érdekében igen fon- ló, intézetről-intézetbe rohar.ó egyetos, hogy a tárgyalt programmjai temi hallgatók mindennapos panaközött még meglévő
átfedéseket sza, hogy a „lábuk m á r nem bírja
tovább a strapát". De
többnyire
kikfüszöböljük.
csak a panasznál maradnak a szenGreifswaldi Egyetem
Továbbra is kívánatos, hogy
a vedők, ahelyett, hogy orvosukat felaz keresnék. Ennek azután az a követgozott Limpricht, majd Helferich ez többé-kevésbbé érvényes a ve- hallgatók az előadásokról és
olvasott szakirodalmi
munkákról kezménye, hogy a fájdalomtól leés a legutóbbi időkben Langen- zető káderekre is.
készítsenek. Ez sántulnak. A mindkét nembeli ifbeck. A greifswaldi egyetem — h a A szegedi TTK vegyészprofesszo- egyéni jegyzeteket
sonlóan a NDK többi egyeteméhez rai nevét és munkásságát jól isme- azonban ne gépies munkával tör- júság, hogy fájdalmas lábukat kí— igazi fejlődésnek most indul: ú j rik a NDK-ban. Fodor Gábor pro- ténjék és semmiesetre sem a kül- mélje, olyan helyzetben tartja lábtudomány-karok, intézetek alakul- fesszor és iskolájának sztereoké- alakon legyen a hangsúly. A kon- fejét, ami jellemző a lúdtalpas emtak. A régi intézeteket újjáépítik, miái kutatásait nemcsak az NDK zultálás lehetőségét ezentúl is biz- berekre. Ez a lábállás pedig minkibővítik; az elavult oktatási és ne- kutatói, egyaránt Schöpf, Helferich tosítsuk és ezek alkalmával beha- dennek mondható, csak éppen szépbeszéljük meg a hallgatóknak nek nem. A f á j ó beteg láb kímélő
velési módszerek helyett igyekez- és más nyugatnémet kutatók is tóan
problé- tartásának következménye, hogy az
jelentősnek
tartják, az anyaggal kapcsolatos
nek bevezetni az új, haladó mód- elismerik,
máit. A konzultációkon való rész- egyenes, csinos testtartás — ami az
szereket. A vegyészhallgatók okta- amint erről a leipzigi vegyészkon- vétel általában
önkéntes, do az ifjúságod széppé és daliássá teszi —
tásában azonban a technológiai gresszuson volt alkalmam meggyő- elmaradt vagy gyengébb hallga- eltűnik, a szenvedők megrokkanttárgysík még hiányoznak, bár nyá- ződni.
tókat a tanszékek be is rendelhetik nak látszanak. A gerincoszlop előre
ri termelési gyakorlaton résztveszKiss Árpád és Szabó Zoltán pro- konzultációra.
hajlik, púpos lesz; ez a testtartás
nek. A tanárjelölteket külön peda- fesszorok
tudományos
munkái
egyes foglalkozásokkal, mint fogAz
ú
j
tanulmányi
rendszer
keregógiai karon oktatják. A hallgatók, ugyancsak elismertek, amint ezt
lalkozási betegség együttjár. Másik
tében
rendkívül
fontos
szerep
jut
elsősorban
tanulmányi
eredmé- Rienácker, Witzmann és más prooka a lábak rokkanttá válásának a
a különböző
nyüktől függően, 80—200 márka fesszorok mondották.
női nem magassarkú cipőiben rejlik. A hölgyek, hogy bokájuk áramösztöndíjat kapnak. Az elmúlt évNémetországi tartózkodásom ideben építettek
diákszállókat
az je alatt egyetlen német dolgozóval gyakoi'ati foglalkozásoknak. vonalát és járásuk ritmusát szebkiemeljék, magas, sőt túlmaegyetem melletti kertvárosban, ahol sem találkoztam, aki helyeselte Ezek egyes tárgyaknál
begyakorló ben
cipőket hordanak. Ellenkényelmes lehetőséget biztosítanak volna a háborús militarizmus újjá- jellegűek is leihotnek, do a
gya- gassarkú
kező
esetben,
ha túlmagas termeaz egyéni tanulás számára. A vizs- élesztését. A NDK dolgozói látják korlat-oknak ennél a típusánál
is
garendszerük nagymértékben
ha- a békés építőmunka hatalmas per- törekedni kell arra, hogy a hallga- tűek, vagy bokájukat igen vékonysonlítja mi régebbi vizsgarendsze- spektíváját, tudják, hogy a népek tóknak lehetőleg változatos és a nak tartják, olyan túllapos szandált
fel, ami a láb boltozatát
rünkhöz. A vegyészhallgatók elmé- közötti kérdéseltet is meg lehet és megoldásban már bizonyos önálló- vesznek
támasztja alá és így a láb lelaleti kiképzése Szegeden színvonala- meg kell oldani tárgyalások útján; ságot igénylő feladatokat adjunk. pnem
u l A magas saroknál a testsúly
sabb, azonban a hallgatók egyéni ugyanígy kívánják Németország két A gyakorlati foglalkozások zöme előre kerül azokra a
csontokra,
érdeklődésétől függően ott speciá- részének egyesítését is megoldani. továbbfejlesztő
jellegű
legyen, melyeknek nem az a
feladatuk,
lis, mezőgazdasággal
kapcsolatos
A NDK kutatói, egyetemi okta- vagyis a tárgyak jellegének meg- hogy az egész test súlyát viseljék,
kollégiumokat, például
biokémiát tói és hallgatói előtt egy cél van: felelően szemináriumi,
illetőleg így lerokkannak. Másik következformát öltsön. ménye a túl magas saroknak az,
is hallgathatnak. A szaktárgyak mel- a béke építőmunkájával eltüntetni szaklaboratóriumi
keretében min- hogy a boka könnyen
lett marxizmust-leninizmust,
pol. a háború szörnyű sebeit és a né- A szemináriumok
kibicsaklik
gazd. tant és orosz nyelvet is ta- pek békeszerető családjába bekap- den hallgatónak beszámolót kell olyankor, ha a sarok a kövezet kikiérde- tartania,
mégpedig
együttvéve sebb-nagyobb
nulnak, sőt más Idegen nyelvek, csolódva, alkotómunkával
egyenlőtlenségeibe
évenként kettőt; ezeknek a beszá- vagy éppenséggel sínbe szorul. Ez
például francia és angol tanulására melni a megbecsülést.
molóknak ós a hozzájuk
fűződő szerencsére ritkábban adódik
és
Kiss József
is gondot fordítanak.
vitáknak, — a szakirodalomnak a erős a gyanúnk, hogy főleg olyana kémiai tudományok
Több német egyetemen a hallgahallgatók által való tanulmányozákandidátusa
tók újságja nagy szerepet tölt be

alapelvei

kodásáról, egyéni munkájáról.
'X
gyakorlati foglalkozások
mikénti
elvégzéséről a hallgatók — az ötfokozatú osztályozási rendszer 87.e-*
rint — gyakorlati jegyet kapnak.
A félévek, illetőleg a tanévek vén
gén a hallgatók tudását
beszámolók és vizsgák
keretóbem mérjük le. A beszámolók
rendszere fennmarad, a kétfédéves
tárgyakból az első félév végén, továbbá egyes kisebb jelentőségű féléves tantárgyakból a tantárgy be-1
fejezé6ekor. A vizsga mindig
egy
tárgy egész évi anyagának számonkérését jelenti, csupán a marxizmus-leninizmusból van minden félévben vizsga. A
vizsgáztatásnak
előre elkészített tétellapok alapján
kell történnie, amelyekből a vizsgázó húzással választ. Egy-egy tétellapon szereplő
kérdések különböző jellegűek legyenek és az
anyag más-más részéből
legyenok
véve. A vizsgáztató még két kiegészítő kérdésit is tehet fel.
A
jegyet a vizsgán adott felelet dönti
el, a hallgató évközi munkájőnak
figyelembevételére csak kétes jegy
esetében kerülhet sor. Az osztályzatot nyomban a vizsga
lezárása
után közölni kell a hallgatóval. Az
utóvizsgákra vonatkozó
jelenlegi
szabályok érvénybein maradnak, tehát eredménytelen vagy elmaradt
beseaámolót és vizsgát
legfeljebb
kétízben lehet ismételni.
Három,
vagy több tárgyból elégtelen eredmény eeeitián az utóvizsgázás dékáni
engedélytől függ.
A hallgatóknak az államvizsga letétele előtt szakdolgozatot kell készíteniök. Lehetséges, hogy egy szemináriumi vagy szakszemináriumi
dolgozatukat
fejlesszók
tovább
szakdolgozattá. A szakdolgozat témáját — a hallgatók
kívánságainak figyelembevételével — olyan
időben határozza meg az illetékes
tanszék, hogy a hallgatónak a szakdolgozat
elkészítésére
legalább
kiét félévi idő álljon rendelkezésére.
Az államvizsga célja továbbra is az
lesz, hogy a hallgatónak a főtárgyakból szerzett ismereteit nagyobb
összefüggésekben, átfogóan elbíráljuk ée meggyőződjünk arról, hogy
mennyire képes a hallgató
tudását önállóan alkalmazni.
Ezek a módszertani alapelvek
aa 1954—1955. tanévtől kezdve kerülnek
általánosságban
alkalmazásra. Most arra van szükség, hogy
a bevezetésükkel kapcsolatban felvetődő kérdéseket a tanszéki értekezleteken behatóan
megvitassuk,
jelentőségüket tanszemélyzetünk és
hallgatóságunk
körében tudatosítsuk. Ezzel kell hozzájárulnunk ahhoz, hogy az egyetemeinken folyó
oktató- ée nevelő-munka egyre jobban megfeleljen
a szocializmust
építő országunk fejlődése
által
támasztott igényeknek.
MAETONYI JÁNOS,
a Szegedi Tudományegyetem
oktatási rektorhelyettese

A lábfájásról
kor fordul elő, ha barátnőjük
új
ruhája után forgolódnak. Ez a „bicsaiklás" amilyen hamar meggyógyul — a fájdalom alig
néhány
napig tart — annyira tartós is leh e t , h a a velejáró bokaduzzanat kezelését nem veszik komolyan.
A
duzzanat könnyen állandósul és a
szép vonalak örökre eltűnnek.
A
lábak egészsége — de szépsége is
— pedig mind fizikai, mind értelmi
foglalkozásúaknál fontos.
Hogyan előzhetjük meg e kellemetlen tüneteket?
ELső és legfontosabb a napi sportolás, ami nem lehet egyoldalú. A
másik épilyen fontos: a lábak rendszeres ápolása, mely nem szorulhat csupán a test fürdetésénél szokásos lábmosásra. Az észszerű és
hejyesen álkalmazott gyógytorna
nélkülözhetetlen;
világviszonylatban is elsőrendű
tornatanáraink
mindig Szívesen adnak erre vonatkozó felvilágosítást Ifjúságunknak.
Ezt igen komolyan kell venni, nem
lehet napokat vagy heteket elhagyni
és csak ötletszerűen, néha végezni.
De ugyanilyen nagy jelentősége van
a jó lábbelinek is. Itt az a cél, hogy
ami jó, az szép is.
Ne a sokszor
észszerűtlen divat, hanem a munkakör és a lábak napi igénybevétele
szabja meg, hogy milyen legyen a
csinos, jó lábbeli. Itt döntésünket
igen megkönnyítik világszerte híres iparosaink szép és jó munkája.
Ha pedig a lábak még ezek után is
könnyen fáradnak, akkor azonnal
forduljunk az intézetek megfelelő
szakorvosaihoz, akik szakszerű utasítással ellátják és esetlegss gyógykezelésbe veszik a lábfájásban szenvedőt.
Dr. T. E.
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Tavaszi

Munkás folklór vagy szocdem fiizfapoézis ?

A hó már elolvadt a hegytetőn,
a völgyben nyújtózik az élet,
lerázza most a hosszú álmot,
a tavasztól már csak jót remélhet.

A Tiszaláj uj számának „Csongrádmegyei munkáshagyományok" c. írásához
A folklór — Gorkij meghatározása szerint — a dolgozó nép költészete. A népköltészet
alapvető
jellegzetessége és meghatározó jegye kollektív, közösségi jellege,
amely egyfelől a tartalom tipikusságát, általános és egyetemes érvényét, másfelől, a forma kicsiszoltságát, a néptömegek folytonos
alakító ízlése nyomán előálló esztétikai értékét teremti meg. Nálunk
a folklór javarészt a parasztság költészetét jelenti, de nyilvánvaló,
hogy a munkásosztálynak is van
szóbeli költészete, folklórja. Szép
vállalkozás volt Nagy Dezső, a szegedi múzeum néprajzkutatója részéről, hogy országos viszonylatban
is az úttörők között hozzáfogott a
csongrádmegyei
munkáshagyományok gyűjtéséhez, s eddigi munkájának eredményeiből egyes részeket közreadott a Tiszatáj legutóbbi
számában. Közleményében
igen
szép, az agrárszocialista harcok
emlékét méltán idéző dalok szövegeit is megtaláljuk:
Csendőrgolyó és huszárkard van
[elég,
Szántó Kovács béremelés kell-e
[még?
Ha kell, mondjad: adunk neked
[eleget,
Csendőrgolyó oltja ki az életed!
Sajnálatos azonban, hogy a közlemény alig tartalmaz több ityen
szép, a népköltészet
megtisztelő rangjára méltó alkotást, s
hogy a gyűjtő túlzott közlési kedvében olyan verseket, szöveget is
közöl, melyeket a legjobb indulattal sem lehet — népköltészetünk
megbecsülése érdekében — folklórnak elfogadni. Ebben a közleményben a folklór fogalma indokolatlanul megtágul, s az írás folklórként
akarná
elfogadtatni velünk az
egyszeri, alkalmi, véletlenszerű, a
közösségi csiszolódáson át nem ment
verselményeket is, sőt egyes szociáldemokrata munkásköltők
bizony kezdetleges költői próbálkozásait is.
Nincs arról szó, hogy a munkásköltészet — bizonyos szempontból
— nem méltó valamiféle tudományos vizsgálódásra. Még a prózai
visszaemlékezések is — amelyből
néhány teljesen fölöslegesen, összefüggés nélkül, s sem formai, sem
tartalmi értékektől nem támogatottan közlésre kerül — szükségesek
egy-egy
munkásmozgalmi
vagy
kórtörténeti
szempontból.
Ám
mindez nem a néprajz és nem a
népköltészettudomány feladata, hanem a történészeké, akik a munkás-visszaemlékezések anyagát nyilA „Tiszaparti szerelemszínházi
bemutatója után néhány
nappal
pártunk megyei lapja, a „Délmagyarország" foglalkozott az új ope-]
rettel. Megemlékezett
az előadásrólI
a „Szabad Ifjúság", a DISZ Központi Vezetőségének
lapja is.
A
darabról és az előadásról
minden
részletre kiterjedő kritika
megírása. ezek után nem lehet a „Szegedi
Egyetem" feladata, annál
kevésbbé,
inert a „Délmagyarország"
bírálatával egészében
és
részleteiben
egyetértünk. A mi számunkra azoknak a szempontoknak
szemügyrevétele maradt, melyekkel az előbb
emiitett
lapok
természetszerűleg
nem foglalkoztak. S mivel az operett egyetemi
témáról
szól,
úgy
érezzük, hogy hozzá tudunk járulni
c. darab értékének
és a magyar
operett történetében elfoglalt
hellének
megállapításához.
Kiindulásul
a „Szabad Ifjúság"
március 10-i cikkének azt a megállapítását kell idéznünk, mely szerint „az operett-műfaj
sem lehet
meg a valóság, az élet mély, ala-.
pos ismerete nélkül,
a
szereplők
jellemén, a valóságos
problémákon
alapuló logikus, valószerű,
érdekes
cselekmény nélkül". A valóság, az
élet mély, alapos ismerete ebben az
esetben nyilván azt jelenti, hogy az
egyetemi életet kellett a szerzőknek mélyen és alaposan
tanulmányozni, sőt továbbmenve:
mivel a
darab azzal az igénnyel
lép fel,
hogy tiszapartinak, azaz szegedinek
látsszék, a szegedi egyetem
életét.
Persze itt joggal lehet azt az ellenvetést tenni, hogy a szocializmust
építő népi demokrácia
egyetemi
hallgatóinak problémái nagy vonásokban
hasonlóak
Budapesten,
vagy Szegeden, Debrecenben
vagy
Miskolcon. Ez természetesen így is
van, de a Tiszapart a címben olyan
hangsúllyal szerepel, hogy a
szegedi egyetemi hallgató joggal várná, hogy a történet necsak
Tápé
sűrű emlegetése és a rendkívül szépen sikerült
díszletek
jóvoltából
látsszék szegedinek. De tekintsünk
el ettől a részletkérdéstől,
és nézzük meg, magukra ismernek-e egye-

ván felhasználhatják — persze Kritikával — levéltári, hírlapi forrásaik kiegészítésére. Mi sem teszi
azonban — még ilyen szempontból
sem — megokolttá e visszaemlékezések terjengős, teljes terjedelmű
közlését, kiváltképpen nem, ha a
közlő ebben sem tud következetes
lenni, s átstilizálja — lényegében
meghamisítja — adatközlője beszéd-elevenségű
szövegét,
ami
legalább
népnyelvi
szempontból
használhatóvá, közlésre érdemessé
tehette volna. Azért kell vele pörbe szállnunk, mert ő kifejezetten a
«néprajztudomány» «sajátos eszközeivel» kívánja anyagát megvizsgálni, tehát eredendően folklórrá
nyilvánítja mindazt, amit közread.
Ebből a «sajátos eszközből» sajnos
alig látunk valamit; a tanulmánynak ígérkező írás elolvasása után
valami rendkívül zavaros, összefüggéstelen adathalmaz zsúfolódik
anyagunkba, de alig érzünk — az
idézett, s még néhány szép, valóban népköltészeti alkotás mély benyomásán kívül — megyénk munkásosztályának több mint félévszázados fejlődéséből, életének alakulásából, politikai harcaiból leszűrhető, maradandó élményt. Nem valószínű, hogy ez a közlés «tanulmányrészletek» alcímmel jelölt jellege miatt lenne, sokkal inkább az
anyag szervezetlensége, szedett-vedettsége az oka.
A szovjet folklóristák éppen az
elmúlt évben vitatták meg a szovjet korszak" népköltészetét tartalmazó, 1952-ben megjelent nagyjelentőségű gyűjtemény tanulságait.
A vita főkérdése éppen akörül forgott, hogy a kiadvány szerkesztői
nem tisztázták a folklór alapvető
elvi kérdéseit, s elhanyagolva a
népköltészet
sarkalatos
kritériumait — amilyen a folklór kollektív jellege, szóbelisége és esztétikai formája — tág kaput nyitottak
alkalmi
fűzfapoéták kezdetleges
rímpróbálkozásainak, s lényegében
meghamisították a folklórt. A folklór-hamisítás ellen indított szovjet folklórisztikai mozgalom tapasztalatait Nagy Dezsőnek is fel kellett volna használnia. Sajnos azonban sem erről, sem a munkásfolklór-kutatás
hazai problémáiról,
eredményeiről, hibáiról, feladatairól •— ha bármi röviden is — hiába keresünk írásában felvilágosítást. Ez a minden elméleti igény
nélkül megírt «tanulmány» népszerű-tudományos szempontból sem
kielégítő: forrásait itt-ott jelöli
csak meg, pontatlanul és következetlenül. A tudományos erkölccsel
nem egyeztethető össze például az

olyan forrásmegjelölés, amely a
szegedi munkásszínpad naplójáról
— a kutató tervszerű erőfeszítéseinek gyümölcsét sejtetően — azt állítja, hogy «kutatás közben előkerült», ahelyett a tény helyett, hogy
Móra Ferenc gondosan eltette és
megőrizte a Somogyi-könyvtár hozzáférhető anyagában.
Hasonlóan pontosabb könyvészeti
kutatást várna az olvasó — ha már
egyáltalán ebben az összefüggésben
érdemesnek t a r t j a közlését — nyilván jószándékú, de mégis kisszerű
szocdem költőcske, PestaLics István
verseinek idézésekor, hiszen ezek
nyomtatásban, verseskötetben megjelent írások. Nagyon értékes Móra
Ferenc Potőfi-verse, ám érdemesebb
lett volna ezt külön, másutt, esetleg
a szegedi munkásszínjátszásról írható — nem folklórisztikai igényű
— önálló cikkben közzétenni.
Külön tanulmány kellene, hogy
a közlemény folklór-elméleti, tudományos módszertani és nyelvhelyességi hibáit rendre felsoroljuk.
E helyett alapvető hibaként hadd
emeljük ki e közlemény elhamarkodott és felelőtlen voltát, s ebben
egyúttal részesként kell elmarasztalnunk
szerkesztőbizottságot is,
amely hagyta, hogy egy ilyen rendkívül fontos, de elvi-szakmai szempontból alaposabb hozzáértést kívánó témának elfogadásánál visszaéljenek hozzánemértéssel. Nagy Dezső kezdeményezése kiváló, de nem
lett volna szabad eredményeit kritikátlanul, pongyola stílusú összekötő szöveggel összefércelve, elsietve „piacra dobnia". Elméletileg jobban felkészülve, anyagát rendszerezve és megrostálva, megfogalmazását gondosabban fésülve kellett
volna, anyagának egyik, önmagában
kerek részét közrebocsátania. Hogy
ezen a téren milyen szép anyagot
lehet feltárni, milyen sokatmondó,
szép, pontos munkát lehet végezni, példaként szolgálhat a véletlenül
szintén éppen a naipokban megjelent, ugyancsak megyénkből gyűjtött anyagot tartalmazó másik tanulmány,
Katona Imre „Magyar
kubikusok" című munkája, a budapesti egyetem bölcsészeti kara
1952—53-as évkönyvében.
Változatlanul kutatóink előtt — elsősorban az erre hívatott Nagy Dezső előtt — áll a feladat, hogy környékünkön, a szovjet példa s a sikerült hazai kezdemények nyomán,
feltárják ezt az értékes hagyományt
is. Sajnos, ezzel ez a közlés még
adósunk maradt.

temünk fiataljai a „Tiszaparti szerelem"
diákhőseiben?
A darab azzal kezdődik, hogy a
diákotthon tanulószobáját
társalgónak
rendezik át a
Budapestről
újonnan érkező dékánhelyettes
engedélyével az ifjúság lelkes helyeslése közben. Mi tudjuk azt, hogy az
ifjúság szeret szórakozni, élvezi az
élet vidámabb
oldalait.
Tudjuk,
hiszen ezért tettük lehetővé, hogy
az egyetemi
diákklub
után
kari
kultúrhelyiségeket
is
rendezzenek
be. De egészen
valószínűtlennek
tartjuk, hogy erre a célra éppen a
tanulószobák alkalmasak
Az egyetemi ifjúság legfontosabb
feladata
mégis csak a tanulás, s az egyetem
legfontosabb feladata
mégis
csak
az, hogy minél jobb
körülményeket
biztosítson az egyetemi
ifjúságnak
a zavartalan tanuláshoz. Ám a darabban az egyetemi oktatás nívója
emelésének nagyobb dicsőségére a
diákok többsége fölényesen inti le
azt az egy fiatalembert, aki tanulni
szeretne. Pedig ez a fiú (Kátai Endre játsza) nem stréber, nem magológép, hiszen a továbbiakban éppen nem ilyen oldalról
mutatkozik
be. Világos tehát, hogy a szerzők
úgy vélték, az egyetemi ifjúság általában nem szeret tanulni, s akin
néhn mégis erőt vesz ilyenfajta kísértés, azt gondosan meg kell óvni
ettől.
De menjünk tovább. Fellép a komikus — mert hiszen ilyennek
is
kell lennie egy operettben — aki
úgy viselkedik ugyan, mintha
altiszt lenne, (szándékosan írtunk altisztet, mert a mai
hivatalsegédek
között ilyen figura már régesrégen
nem létezik), de azután kisül róla,
hogy a diákotthon gondnoka. Már
kezdenénk is belenyugodni,
hogy
itt egy kissé furcsán viselkedő,
a
réai rendszer bűnei miatt elferdült
lelkű gondnokról van szó, de a későbbi jelenetekben
egyszerre csak,
mint a dékáni hivatal
hivatalsegédét látjuk viszont.
Nem
tudjuk,
hányszor látták a szerzők az egyetemet belülről. De ha csak köszö-

Jöttére pattan már a rügy,
fehérlő fátyla leng a fákon
s oléd kitárul végtelenbe tűnő
sok tarka szín a fénylő láthatáron.
Csiklandja már a napsugár
a gólyahírnek duzzadó gyökét;
nem várat már soká magára,
magasra n y ú j t j a karcsú szép fejét.
Az eresz alatt csendes kis lakás,
zsivalytól népes, hangosan cseve.«r'
megérkezett fészkalő hónába
zsibongó, tarka, víg madársereg.
Elnézem niost e pezsgő életet,
a szívem tőle mámorosan dobban.
Tavaszi Te édes, örökifjú lány,
karolj át, s szunnyadjam karodban.

GÁTI JÁNOS
orvostanhallgató

Kovács Erzsébet l e v e l e z ő n k í r j a :

szerelem

nőviszonyban volnának is egy diákotthoni gondnokkal, vagy egy dékáni hivatali
hivatalsegéddel,
akkor tudnák, hogy a két munkakör
nem áll sokkal közelebb
egymáshoz, mint a sokat emlegetett
Makó
és Jeruzsálem, vagy — hogy a szakmában maradjunk
—> mintha valaki pénztáros a Nemzeti
Színházban és ugyanakkor
jegyszedő
az
Uránia-moziban.
Ezek után
alig
csodálkozunk már, hogy a részeges
gondnok-hivatalsegédet
a
dékán
közvetlen
modorában
többször
„Miskei, fiam"-nak
titulálja.
Ezek azonban csak a kisebb dolgok. Mi okozza az operett bonyodalmát? Az, hogy Péter,
a szakérettségis nem tud — és tegyük
hozzá, nem is nagyon akar — beleilleszkedni az évfolyam
közösségébe. Való igaz, hogy akadhat olyan
egyetemi hallgató, aki nehezen találja meg a helyét a kollektívában.
Ha nagyon megerőltetjük a fantáziánkat, mén az is
feltételezhető,
hogy az illető szakérettségis.
De
mennyiben Jellemző e.r a szakérettségisekre ?
Szakérettségis-probléma
valóban volt néhány évvel ezelőtt
az egyetemen,
ez azonban
akkor
sem ilyen
formában
nyilvánult
meg. Mert Péter
és a kollektíva
első találkozásából kitűnik, hony az
alapvető hiba nem a közösségben
van. hanem Péterben, aki érthetetlenül makacs és indokolatlanul önfejű. Nehezen értjük meg, hogv az
a megnyerő, rokonszenves
kislány
mit szeret rajta Csak egy oka van
Péternek az önfejűségre, t. i. az,
hogy másképpen nem lenne
bonyodalom. De a bonyodalom
még
így is igen-igen kevéske
három
felvonásra. Elő kell hát rángatni
az önző, karrierista ficsúrt, aki —
szintén érthetetlen okokból — állandóan mint Péter legjobb barátja
szerepel. Ez azért is hasznos, mert
ibien módon be lehet iktatni a se
füle, se farka újszegedi
jelenetet,
melyben egyfelől a részeges gondnok-hivatalsegéd
most már a hülye szerepében
is
bemutatkozik,

,

Erezzem; hogy mindig tavasz van,
az emberszívben örök napsugár,
hogy háborúra nera uszít az orda«,
s miránk az élet s békés munka v á r . . .

A főiskola végző hallgatója vagyok.
Ebben az egyszerű
kijelentésben
benne van gyermekkorom
elfojtott
álmának teljesedése és jövőm, amelyet úgy kell alakítanom, hogy elégtétel legyen multammal
szemben.
A Tanácsköztársaság
megalakulásának napjaiban
születtem;
az
ezt követő években
gyermekés
ifjúkorom olyan reménytelenül
sivár volt, amilyen egy szegénysorsú
lányé a Horthy-rendsterben
lehetett.
Gyermekkorom
egyedüli
vágyáról, arról, hogy tanulhassak,
szó
sem lehetett. A hat elemi után özvegy édesanyámat
kellett
segítenem és így már 12 éves koromban
kénytelen voltam napszámba járni
a falumbeli uraság
földbirtokára.
Nyáron mint napszámos
dolgoztam,
télen pedig cselédnek szegődtem el
Pestre és más városokba. A könyvekkel ekkor
ismerkedtem
meg.
Abban az időben ez volt az egyetlen
szórakozásom.
Gyakran
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óráig tartó napi munkám után alig
pihenve valamit, a hajnali 3 óra
már a könyvek mellett
talált.
Többször próbálkoztam
más munkaterületeken
elhelyezkedni,
de
beadott kérvényeimet
mindig
azzal az indokkal
utasították
el,
hogy nincs szükség olyan
valakire,
akinek az apja vörös katona volt a
Tanácsköztársaság
idején.
Péter László
A felszabadulás
hozta meg szá• w w w \

Tiszaparti

kép

másfelől Pétert újra
összeveszítik
Mártával. Ez után a jelenet
után
már a leggyengébb képességű diáknak is tisztában kellene jönnie az
intrikus álbarát kétszínűségével, de
ebben megakadályozza
őket az a
kényszerűség, hogy a darabot a
második felvonásban még nem lehet befejezni. Kell hát még
egy
összeveszés, most már
féltékenységgel súlyosbbítva,
s az intrikusról
csak akkor hull le a lepel, amikor
a cigánylány, látva Péter szerelmét
Márta iránt, nyilvánosságra
hozza
kettejük tápéi
beszélgetését.
Hogy Péter ezekután hogyan fog
beleilleszkedni
a közösségbe, hogy
mególdódnak-e
tanulási
problémái, arról a szerzők
elfelejtenek
megemlékezni.
Pedig ez annál is
valószínűtlenebbnek
látszik,
mert
Péter cselekedeteit
továbbra
is
impulzív ösztönei
vezetik.
Hibáit
nem vetkőzi le, csupán Márta iránt
érzett szerelme viszi vissza az egyetemre. Kétségtelen, hogy a szerelem
életünk egyik legfontosabb
problémája. De az egyetemre való visszatéréshez azért más is kell. Többek
között a tudomány vagy a tanári
hivatás szeretete is.
Folytathatnánk
ezt így
nagyon
sokáig. De csak még egyet. Arról,
hogy az egyetemen
DISZ-szervezet
is létezik, nem esik szó. Pedig ha
ez az egyszerű
és közismert
tény
nem kerülte volna el a szerzők figyelmét, akkor talán nem lett volna szükség arra az ízetlen
jelenetre, melynek során a zokogó Márta
a dékánhelyettes
ölelő karjai
között kesergi cl fájdalmát. Igaz. hogy
akkor Miskei
levelecske-bontócskagondnok-hlvatalsegédnek
nem lett
volna alkalma egy jó bemondásra.
Egészében
véve
megállapíthatjuk: bármilyen nagy szeretettel és
örömmel
fogadja népi
demokráciánk irodalmi
élete az
íróknak
azokat a próbálkozásait,
melyek
hivatva vannak az újtípusú magyar
operett megteremtésére, ez a darab
legfeljebb azt mutatta, meg, milyen- I
nek nem. szabad lennie az új oge- j

momra is azt a lehetőséget,
hogy
mint megbecsült
ember éljek
és
dolgozzam az emberek nagy
családjában.
A párt javaslatára a
kondorosi általános iskolához
kerültem, mint hivatalsegéd. Itt ismerkedtem
meg közelebbről a pedagógus pályával. Újból erőt vett
rajtam a tanulnivágyás. Amikor iskolánk igazgatója felszólítást
kapott, hogy szervezze meg a szakérettségire való jelentkezést,
első
voltam, aki örömmel vállalta a
továbbtanulást.
Elvégezve a szakérettségit a Szegedi Pedagógiai Főiskola hallgatója
lettem. Tanulmányi
munkám
során napról-napra újabb
nehézségekkel kellett megküzdenem.
Huszonegy évnyi idő kiesésének
pótlása nehéz,
de szívós
munkával
igyekeztem
bebizonyítani
— különösen most az utolsó
hónapokban
—, hogy nem
vagyok
méltatlan
kormányunk és pártunk
bizalmára.
A falum küldött tanulni és most
szeretnék visszatérni oda. Kihelyezési kérvényemben
is szülőfalumat
jelöltem meg működési
területként
Ez az elhatározásom
még
jobban
elmélyült, mióta ismerem a
KV
határozatát a közoktatásról. Igyek-'
szem majd a határozat
szettemében
dolgozni, hogy hozzájárulhassak faktumban a kulturális színvonal to*
vábbi
emeléséhez.
rettnek. Nyugodtan állíthatjuk,
ezt
a darabot ilyen formában
nem
lett volna szabad előadni,
mert
nemcsak hogy nem alkalmas
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egyetemi ifjúság életét,
problémáit
derűs oldalukról bemutatni,
hanem
ellenkezőleg, torz és hamis
képet
ad az egyetemi
ifjúság
életéről,
még akkor is, ha kizárólag a magánélet szférájában
nézzük.
A „Délmagyarország" egyik számában két szakérettségis
hallgató
Jelvetette azt a kérdést, hogy miért
nem foglal állást az egyetem ezzel
a darabbal kapcsolatban, mely elsősorban mégis csak az egyetemi
ifjúságot érinti.
Amikor a darab
próbái folytak, az egyetem
néhány
oktatója és hallgatója
felajánlotta
segítségét a darab egyetemi
vonatkozásainak megbeszélésére.
Hogy
erre szükség lett volna, azt többek
között bizonyítja a
gondnok-hivatalsegéd képtelen figurája,
de sok
más hasonló részlet is. A színház
vezetősége
azonban
nem
vette
igénybe ezt a segítséget.
Tévedés
ne essék: nem a mindent
jobban
tudni akaró tudálékosság
vezetett
bennünket ennél az
ajánlkozásnál,
hanem az a szempont, hogy ha egy
nagyüzemi problémát tárgyaló darab bemutatója előtt indokolt a darabot a szakmában dolgozó munkásokkal megbeszélni, akkor egyetemi darabnál is hasonló a helyzet
az egyetemi szakma dolgozóival. A
budapesti Nemzeti Színház
orosz
vagy szovjet darabok
bemutatója
előtt meg szokta beszélni az elvi és
szakmai problémákat a Lenin Intézettel. Itt, Szegeden is szép hagyományai vannak a színház és az
egyetem
kapcsolatainak.
Ezek a
kapcsolatok mind a két félnek csak
hasznára
válnának.
Az előadással kapcsolatban
csak
annyit kívánunk megjegyezni, hogy
a színészeket — fő- és epizódszereplőket egyaránt — megilleti minden dicséret, hogy ezt a dramaturgiai és elvi hibáktól terhes
darabot a lehető legjobb
teljesítményt
nyújtva adták elő.
PÓSA PÉTER,
egyetemi
adjunktus
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Két- történelmi tendencia a nemzeti mozgalmak fejlődésének
különböző szakaszaiban
A cikk első részében rámutatt a m a r r a , hogy a két tendencia közül az egyik a klasszikus kapitalizmus időszakában, a másik pedig
az imperializmus időszakában uralkodó.
Az imperializmusra, különösen a
Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme után
azonban
egyre jellemzőbb a két ellentétes
irányzat egyidejű
érvényesülése,
egymás elleni .kibékíthetetlen harca. Az imperializmus a maximális
profit biztosítása érdekében növeli
a tőkekivitelt a gyarmatokra, ezáltal fejlődésnek indul a kapitalizmus a gyarmati országokban. Lenin »Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka« című
művében számos adattal bizonyítja
a tőkekivitel növekedését a 20. század elején. Például a három vezető ország, Anglia, Franciaország
és Németország külföldön befektetett tőkéje ebben az időszakban eléri a 175—200 milliárd frankot.
Más adatok szerint 1931-ben az
imperialisták kínai tőkebefektetései elérték a 3 és félmilliárd amerikai dollárt. 1948-ban az amerikai
tőkebefektetések összege a gyarmati országokban harminchatmilliárd dollárra nőtt. A gyarmatokon
történő tőkebefektetés, a maximális proiit biztosítása mellett azzal
is együtJjár, hogy kialakul a gyarmati és félgyarmati országokban a
nemzeti burzsoázia és a gyarmati
proletáriátns, amelyek
harcolnak
PZ imperialista törekvések ellen.
Különösen jelentős a proletáriátus
harca. A gyarmati burzsoázia is
harcol a nemzeti piac biztosításáért, de n e m egységesen. A gyarmati rendszerrel tehát tovább éleződnek az imperializmus kibékíthetetlen ellenitmondásai.
- A gyarmatosítással megindul a
kikötők, vasutak építése s ezek
amellett, hogy előkészítik a további tőkebeáramlás
lehetőségeit,
egyben mint az iparosítás feltételei is jelentkeznek. A gyarmattartó
imperializmus nagyon sok intézkedésével gátolja ugyan a gyarmatok iparosítását, s a j á t érdeke azonban a r r a is készteti, hogy a nyersanyagkitermelő, a textil-, vagy más
speciális iparágak fejlődését elősegítse. Különösen a háborús konj u n k t ú r a idején engedik meg az
anyaországok imperialistái a gyarmati és félgyarmati országok iparának növekedését. India iparának
fejlődése a következőkben igazolja
ezt: 1914-ben Indiában 2436 gyárüzem volt, 1930-ban m á r 8146-ra
nőtt az üzemek száma. A munkások létszáma ennek megfelelően
951 ezerről 1,528.000-re szaporodott.
A burzsoá ideológusok és az imperialista-bérenc jobboldali szociáldemokraták úgy igyekeznek
a
gyarmati politikát feltüntetni, mint
kegyes cselekedetet az imperialisták részéről: a gyarmattartó imperializmus »elősegíti« az elmaradott népek társadalmi felemelkedését, iparosítását és k u l t ú r á j á n a k
fejlődését, az imperializmus terjeszti a »civilizációt«. Persze, ami
kegyes tetteiket illeti,
egyáltalán
nem lehet kegynek, nagylelkűségnek nevezni, ha a
legbarbárabb
eszközökkel sajtolják ki a gyarmati népekből a maximális hasznot. R. P. Dutt »Merre tart India«
című könyvében például elmondja,
hogy 1923-ban egy vizsgálat —
mely a munkások háztartási költségei felmérésével foglalkozott —
megállapította, hogy az indiai munkások élelmezési körülményei roszszabbak a rabokénál. India vezető
közgazdászai, Sah és Khambata
szerint: »Az átlagos indiai jövedelem éppen csak arra elegendő,
hogy eltartsa az indiai lakosság
kétharmadát, vagy, hogy
valamennyiüknek kétszer adjon enni a
szükséges napi háromszori étkezés
helyett, feltéve, hogy valamenynyien mezítelenül járnak, a szabad
ég alatt laknak, semmi szórakozásuk nem lehet és semmi mást nem
akarnak, csak élelmet, abból is a
legrosszabbat, a legdurvábbat és a
legkevésbbé táplálót«. (42. o.)
Vagy Maláj-földön például 1914től 49-ig a létfenntartási költségeket 800—1200 százalékra emelték,
míg ugyanezen idő alatt a munkások bére csak 92 százalékkal
nőtt. A gyarmati népekre még az
európai dolgozók kizsákmányolását
is meghaladó kegyetlen gazdasági
és politikai elnyomás nehezedik.
A kizsákmányolás,
természetesen,
busás hasznot eredményez az imperialisták számára. Az angol imperialisták 47 angol gyarmati területről, melyeknek
összlakossága
68 millió, 1949-ig 9 év alatt kb. 600
millió fontsterling értéket szivatytyúztak ki. A megszerzett extraprofit nem a gyarmatokon akku-

mulálódik: ez gátolja a gyarmati
burzsoázia, a kapitalizmus szabad
fejlődését. Eléggé egyoldalú a gyarmatok iparosodása, egyetlen gyarmaton sem fejlődött ki számottevő
módon a termelőeszközöket gyártó
ipar. Az imperialisták ezáltal is
biztosítják a
gyarmatok feletti
uralmukat, tartóssá teszik a gyarmatok függőségét. Burzsoá hazugság az, hogy az imperialista gyarmatpolitika előnyös az elmaradott
népekre nézve. A
kapitalizmus
fejlődésének lehetőségei sokkal nagyobbak a nem-gyarmati országokban, mint amilyen J a p á n is volt a
második világháború előtt. A »civilizáció« nyomort, gazdasági és politikai elnyomást hozott a gyarmati
népeknek. Ezekben és még sok
más tényben mutatkozik meg a
második tendencia érvényrejutása
az imperialistá szakaszban.

feletti uralmát a k a r j a biztosítani.
A nacionalizmus haladó és reakciós részét a valóságban nem lehet
úgy kettéválasztani, mint ahogy első cikkemben a könnyebb megérthetőség kedvéért tettem. Az a helyzet, hogy a nacionalizmusnak már
kezdetben is van reakciós tartalma,
de ekkor még jellemzőbb benne az,
ami haladó, amit burzsoá patriotizmusnak
nevezünk. Napjainkban
m á r egyáltalán nem mondhatjuk a
nacionalizmusról, hogy haladó tartalma is van, minthogy tipikusan
a burzsoá ideológia része, a burzsoázia pedig egészében véve rég elvesztette haladó voltát. A nacionalista ideológiát az imperializmus főképpen az anyaországon belül hirdeti, vagy más népek közötti viszály kifejlesztésére használja fel
(lásd India és Pakisztán).
Kifelé,
más országok irányában főképpen
a kozmopolitizmussal operál, amely
Az imperialista burzsoázia a na- a burzsoá nacionalizmussal egy tőcionalizmus
és
kozmopolitiz- ről fakad.
mus táplálásával igyekszik kegyetA kozmopolitizmus a hazafias érlen gyamati politikája jogosságát
igazolni, s ennek a politikának tá- zést, a nemzet haladó hagyományait
mogatására a »közhangulatot« meg- veti el, elavultnak tekinti a nemnyerni. A nacionalizmusról
azt zeti határokat, kigúnyolja a nemzemondottuk, hogy kezdetben a ha- ti sajátságokat. Azt hirdeti, hogy
ladást szolgálta, de ekkor is csak az önálló nemzetek korszaka lejárt.
annyiban, hogy elősegítette a bur- Napjainkban ez aiz ideológia az
zsoázia hatalomrajutását a feudá- amerikai imperializmus ideológiája,
lis uralkodó osztállyal szemben. Ké- mely az amerikai tőke, az amerikai
történő besőbb, a tőkés termelési mód élős- á r u más országokba
divé válásával egyidejűleg m á r áramlása előtt egyengeti az utat.
teljesei elfajult. A nacionalizmus A kozmopolitizmus ideológiájával,
m á r régóta azt a törekvést jelenti, a „Világkormány", „Egyesült Euróhogy a s a j á t nemzet, (valóságban pa" jelszavával készítette és készíti
a s a j á t uralkodó osztály) hatalmát elő az amerikai imperializmus Angmás népek rovására kiterjessze. A lia, Franciaország és és más csatlóburzsoázia
a
nacionalizmussal sai függőségi viszonyba juttatását.
szítja a más népek elleni gyűlöle- A második világháború után a mátet. A f a j i gőgöt hirdeti (például, sodik tendencia érvényesülése tehogy a gyarmati népek alsóbbren- hát nemcsak a gyarmatok leigázádű fajokhoz tartoznak, vagy nap- sában, hanem volt független orszájainkban, hogy az amerikait az is- gok függésbe kerülésében is megten uralkodásra teremtette, tehát mutatkozik.
hódító politikája »jogos«). A nacioMikó Károly,
nalista ideológia tagadja más nema Marxizmus-leninizmus Tanzetek jogát az önállóságra, miközj<
szék adjunktusa
ben s a j á t nemzetének a többi nép
(Folytatása következik)

A% Irodalomtörténeti
Délalföldi

Csoportjának

Az Irodalomtörténeti
Társaság
Délalföldi Csoportja március 26-án
szakmai ülést tartott. Az ülésen Barótl Dezső professzor) az irodalomtudományok kandidátusa Mikes*
kutatásainak legújabb eredményeit
ismertette, melyek számos termékeny szempontot vetettek fel a további kutatómunka számára is. Ezt
követően Péter László egyetemi
előadó a szovjet néprajztudósok
legújabb vitáinak alapos ismerteté-

Uj

Társaság
szakmai

ülése

sével a magyar néprajztudomány
problémáinak megoldásához vezető
elvi jelentőségű előadást
tartott.
Mindkét előadást értékes vita követte, melyben résztvettek a
számosan megjelent szegedi és Szegedkörnyéki irodalomtörténészek s az
egyetemi hallgatók. A Társaság
Délalföldi Csoportjának ez az ülése
annak a fellendülő munkának a bizonyítéka, amely újjászervezése óta
jellemzi a csoportot;

SPORT

A Szegedi Haladás közgyűlése
az Orvostudományi egyetem déA Szegedi Haladás Sportkör áprlis 2-án tartotta városi küldött- k á n j a említette meg a beszámoló
közgyűlését a Tudományegyetem adataira támaszkodva
a Haladás
aulájában. A közgyűlés kettős célt pártoló-tagságának a kérdését. Tény
szolgált: az ideiglenes szervezőbi- az, hogy az egyetemeken és a főzottság, amely a Haladás ügyeit ve- iskolán élénk érdeklődés tapasztalzette, beszámolt munkájáról, m a j d ható a sport iránt, mind a hallgapedig sor került a városi választ- tóság, mind pedig az
oktatószemány megválasztására s ezzel a mélyzet és az egyetemi dolgozók
Haladáson belül is létrejött — or- körében. Ez az érdeklődés azonban
szágos viszonylatban az elsők kö- eddig nem kaphatott szervezett forzött — az a legmagasabb szervezeti mát, s éppen ezért elsőrendű felforma, amely a sportot a legked- adata az ú j választmánynak, hogy
vezőbb feltételek között és a leg- a Haladás Baráti Körének megalafejlettebb fokon irányíthatja na- (kításról és kiszélesítéséről gondosgyobb területi egységen belül.
kodjék. Nem kétséges
ugyanis,
Az ideiglenes szervzőbizottság ne- hogy a Haladás ügyét a város dolvében Moll János számolt be az gozói is magukénak érzik s a m a elmúlt negyedév munkájáról, ered- guk részéről is örömmel járulnak
ményeiről és nehézségeiről. Vázolta hozzá a Haladáson keresztül a szeazokat az igen kedvezőtlen körül- gedi sport meglévő nagy hagyomáményeket, amelyekkel a Haladás- nyainak továbbfejlesztéséhez.
nak a multévi átszervezés után
Ugyancsak Kukán Ferenc, dékán
meg kellett küzdenie. A volt Sze- elvtárs hívta fel a figyelmet arra,
gedi Honvéd
kiváló sportolóinak hogy a sportolók kondíciója
nem
egy része más egyesületekbe távo- látszik
kielégítőnek.
Hozzátette
zott, nem egyszer a Haladás hozzá- azonban azt is, hogy az Orvostudojárulása nélkül. A felsőbb szervek mányi Egyetem megvizsgálta a kérfunkcionáriusai által megígért tá- dést, s gondoskodni fog kb. h a r mogatás csak elvben működött, az
minc kiváló sportoló megfelelő ételtávozottak helyének betöltésére
vagy egyáltalán nem, vagy
csak keztetéséről.
A hozzászólások során
került
hosszas huzavona után történt intézkedés — nem mindig a leghaté- részletesen szóba a megyei bajnokkonyabb módon. A szervezőbizott- ságban sikerrel szerepelt labdarúgó
ság azonban ennek ellenére
sem csapat kérdése is. A megyei TSB a
tévesztette szem elől, hogy feladata felsőbb szervek intézkedése ellenéannak a párthatározatnak a vég- re sem adott lehetőséget a Haladásrehajtása,
amelynek
értelmében nak arra, hogy a most megindult
„az egyetemi sportot az országos idényben ismét induljon; Nyilvánelsőosztályú színvonalra kell emel- való, hogy ez az álláspont alkalni". Ugyanakkar azonban fokozott mas arra, hogy gyökereiben sorgondot fordított a tömegsportra is, vassza el az egyetemi sportot éppen
amely a
magasabb
színvonalú a legfontosabb területen, az utánsportnak természetes bázisa. Ezen pótlás terén. A Haladásnak az a
a területen az egyetemek által célja, hogy az egyetemi labdarúgást
adott keretek megfelelőek, de nem fejlessze fel az NB I. szintjére, da
lehet mondani, hogy a hallgatóság minden igyekezete hiábavaló akegészében megvolna a kellő akti- kor, ha a fiatal játékosokat megvitás. A hallgatóság aktivizálása fosztják a versenyzés lehetőségétől;
tehát az a cél, amelyet mihamaMoll János elvtárs a hozzászólár a b b el kell érni, annál is inkább, sok után összefoglalta az elhangmert a Haladás ily módon válhat
az egyetem nevelőmunkájának te- zottakat s megválaszolta a függőben m a r a d t kérdéseket; Ezután kevékeny tényezőjévé.
rült sor a városi választmány megA beszámolót követő hozzászólá- választására; Az ú j választmány
sok az egyes szakosztályok szem- megalakulása után megtartotta első
szögéből világították meg az elvi
elnökséget
síkon kifejtett problémákat s hasz- ülését, saját kebeléből
nosan egészítették ki az elmondot- választott s kereteiben kijelölte á
takat. Az értékes megjegyzésekből legsürgősebben megoldandó feladat
hármat szeretnék kiragadni:
.tokát«
: : iafi líi-i
A Budapesti Kinizsi elleni győzelem kivívásában nagy réssé volt *
közönség lelkes biztatásának. Mi, a Szegedi Haladás
labdarugói,
megfogadjuk, hogy a soronkövetkező mérkőzéseken is teljes szívvel
cs lélekkel harcolunk a pályán és győzelemre visszük a szegedi színeket. Kérjük a közönséget, lelkes biztatásával segítse továbbra is
csapatunkat, hiszen a csapat minden egyes játékosának nagy lelki*
erőt és önbizalmat ad, ha maga megött érzi a szegedi szurkolók ha*
talmas táborát.
•
'
} SZEGEDI HALADÁS
f«
labadarugói ^..jrfj

magyar zsebatlasz

A' Gooctéziai "és Kartográfiai Intézet kiadásában rövidesen 32 oldalas, színes zsebatlasz jelenik meg
a világ országairól.
Már civek óta érezzük hiányát
egy ilyen térképsorozatnak. Az ú j
zsebatlaszt az initézet
térképészei
tervezték és rajzolták,
nyomását,
az Offset Nyomda végzi. A 32 többszínű térképoldal beosztása olyan,
hogy hazánk
közvetlen
környezete részletesebben szerepel a térképeken, minit a távolabbi
világrészek. Minden érdekesebb földrajzi
név megtalálható az egyes térképlapokon. A Szovjetunió
nagyszabású tervépítkezéseiből a térképek
feltüntetik
az ú j Lenin-csatornát,
a ciml.ianszki tengert és az épiilő
ú j csatornarendszereket.
Románia
térképén szembetűnő
a magyar
autonóm terület, a duna-feketetengeri csatorna és az ú j nagy vasúti

Jdáttuk,
Mi minden történik egy politikai
gazdaságtan előadáson, míg az előadó beszél? Nézzük csak!
Magas, I I . éves jogász a
fiú,
szívósan tanítgatja a szerelmi ABCre a mellette ülő lányt, kinek cz
szemmelláthatóan igen tetszik. Tíz
őket figyelő szempár nem számit...!
Felületes szemlélő azt hinné
tavasz van és ez a rugója a kisded
játóknak. Ó, n<vm! A téli előadásokon is csinálták m á r . . . ! Vájjon
meddig f o g j á k . . . !
Mélyen fejet hajtva,
teljes kényelembe helyezkedve a „Zord
idők"-et olvassa egy fiú. Látszik,
hogy z a v a r j a az előadó
hangja;
legközelebb biztosan távolabb
ül
majd a hangszórótól. Nem is sejti
szegény, hogy egyszer az ő számára is el jő a zord idő! A pol.
gazdaságtan kollokviumon : ; :
Csillogó
szemmel
jegyez egy
lány amott.
Ohól
Mást csinál
mégis; levelet í r . . . ! N e k i . . .
az
.Édesnek. «4 ¿Ez a szemeiből lát-

fővonalak. Bulgária lérkiép£n
'új
városneveket olvashatunk. A Német Demokratikus Köztársaság ú j
közigazgatási beosztásán kivül megtaláljuk a megváltozott
városneveket, de lehetne folytatni a felsorolást tovább is, a k á r a
Kínai
Népköztársaság legújabb
tartománybeosztásáról, akár egyéb, más
vidéken beállott változásokról. Meglepő a térképek élénk, derűs színezése a vasúthálózat, a főbb utak
hangsúlyozott feltüntetése. A
térképeken megvannak az összes viliágrészek és az országok
statisztikai adatai is, anélkül, hogy
a
térképek zsúfoltak lennének.
A térkép nagy példányszámban,
G forintos olcsó áron kerül közönségünk kezébe
és beszerezhető,
már most előjegyezhető valamenynyi Állami Könyvesboltban az ország egész területén.

halL&ttujk

A
Tudományegyetem
anyagbeszerzési csoportjának
munkájáról
A Tudományegyetem Rektori Hivatala anyagrészlegének m u n k á j á t
vizsgálva általában javulás tapasztalható. Ez a javulás azonban semmi esetre sem kielégítő. A hibák
részben belső eredetűek, részben a
külső körülmények miatt állanak
fenn.
Belső hibának mutatkozik, hogy
az intézeti igénylésekre a megrendelések a vállalatok felé elmennek,
de nem szorgalmazzák eléggé, hogy
az anyagok meg is érkezzenek. Tehát a megrendelések így formálisakká válnak, hiányzik a legfontosabb, az ellenőrzés.
A fentieken kívül az anyagrészleg hosszú ideig létszámhiánnyal is
küzdött,
mindezek
hátrányosan
nyomták r á bélyegüket működésükre.
Nagy hibája, hogy nincs kellő
bizalommal az intézetek felé. Az
intézetek igényei részben a bizalom, részben pedig a területi tájékozottság hiánya miatt nem nyertek kellő gyorsasággal kielégítést.

szik). Gyorsan rója a. sorokat, sok
a mondanivalója és rövid ez a két
óra, alaposan ki kell h a s z n á l n i . . .
Most bosszankodva felnéz: már megint! Azt találta írni: „Drágám, a
Te profitrátád csökkenő tendenciájú!" Borzasztó, ahogy zavarják az
embert!
Beszelhetne halkabban is
az előadó . . . !
Helytelen azonban az intézeti igéHitetlenkedve
csóválod fejed,
Kedves Olvasó? J ö j j el egy elő- nyek kielégítése körül fennálló hiadásra, még többet is láthatsz, ha bákat kizárólag az anyagrészleg
figyelsz!!!
terhére írni. Hibák akadnak az intézeteknél is. Ezeket a hibákat az
anyagrészleg meg fogja szüntetni,
SZEGEDI EGYETEM
hogy
A Szegedi Tudományegyetem, Orvos- viszont kéri az intézeteket,
egyetem ég Pedagógiai Főiskola laDla nyújtsanak támogatást ezen szándéSzerkeszti a szerkesztőbizottság
kában. Az intézetek tudják, hogy
Kiadja: Az MDP Egyetemi és Főlfkolai az anyagokkal szigorú gazdálkodás
Pártbizottsága, a
Tudományegyetem
rektora, az Orvosegyetem dékánja, folyik, csak a ténylegesen szüksélépjenek fel az
a Főiskola Igazgatója, a DISZ és a ges igényekkel
Szakszervezetek
anyagrészleggel, vagy az anyagrakTelefon: 34—54
tárral szemben. Annak tudatában,
hogy az intézeteknek annyi anyagCsongrádmegyei Nyomdaipari V.
ra feltétlenül szükségük
van,
Szeged, 2322
amennyit igényeltek, az anyagbe-=
Felelős vezető; Vincze György.

szerző nagyobb eréllyel lát a rak*
táron nem tárolt anyagok felkutatásához. A rendelkezésre
álló
pénzügyi keretek, a beszerzési lehe*
tőségek határait szigorúan meg*
szabják.
Nem volna teljes cikkünk, hai
nem emlékeznénk meg a csoporton
belüli jó munkát végzőkről, így
Csűri Mihálynéról, aki a hátralé*
kos igénylések feldolgozása mellett
még szakszervezeti bizalmi is és
ezen a téren maradék nélkül látja
el a reá bízott társadalmi munkát,
Penczi Andrásné a megrendelések
szakszerű elkészítésével tűnt k i j
nagyban hozzájárult a megérkező
anyagok tervszerű és időbeni el*
osztásához.
Az anyagrészleg létszáma január
1-től 5 főre emelkedett és ez igen
megkönnyítette nehéz és felelősség*
teljes munkáját, főleg az intézetek
felé kiépítendő szorosabb kapcsolat
tok terén.
Intézeteink igényeinek kielégítésével könnyebben meg t u d j u k valósítani pártunk és kormányzatunk
programmját és így egyetemünk
zavartalanabbul végezheti nagyjelentőségű tudományos és oktató
m u n k á j á t a szocializmus felépítése
érdekében,
Mikolovlts György
anyagbeszerző
A Tudományegyetem és Főiskola
DISZ Bizottsága április 21-én este
8 órai kezdettel a Bölcsészkar 1.
számú termében (auditórium maximum) rendezi meg a »Kérdezz —
felelek« estet. Mindenkit szeretettel yái: a DISZ Bizottság.
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