Közoktatásunk nagy feladata, hogy az oktató- ét
nevelőmunka színvonalának emelésével dolgos, hazáját szerető, a béketábor nagy ügyéért lelkesedő, szocialista Magyarországot építő, öntudatos és képzett
ifjúságot neveljen.
A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M , O R V O S E G Y E T E M ES A P E D A G Ó G I A I F O I S K O L A
1954. április 20.
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A Csongrádmegyei Ifjúság Tavaszi Békeünnepéről
Nyolc hónap telt el azóta, hogy torna- és sportbemutatók szórakozBukarestben befejeződött a IV. Vi- tatják megyénk ifjúságát. Sétarelágifjúsági Találkozó. Nyolc hónap- pülést, sétahajózást, tűzijátékot,' tája küldte el a világ ifjúságának bortüzeket, bálokat tervezünk. Ez a
30.000 küldötte üzenetét, mely be- rövid felsorolás természetesen tájárta az egész földet. Ez az üzenet volról sem tartalmazza az ünneptöbbek között javasolta, hogy egyes ség teljes programmját.
országok és területek ifjúsága tartTavaszi Békeünnépünk jelenson találkozókat. Jöjjenek össze a
tős eseménye lesz az ünnepséfiatalok, tanácskozzanak, szórakozget megnyitó Ifjúsági Békezanak együtt, erősítsék az ifjúság
nagygyűlés.
egységét a békéért folytatott harc- Itt szólalnak fel az ünnepségre
ban. S azóta millió és millió fiatal meghívott külföldi fiatalok, a világ
munkája nyomán — valóraváltva a ifjúságának kiemelkedő békeharVIT üzenetét — egyre nagyobb cosai. Utána is, az Ifjúsági Békeszámban tartanak különböző orszá- napon közöttünk lesznek a külgokban és területeken ilyen jelle- földi békeharcos i f j a k és elmondgű találkozókat, tüntetéseket és ják országaik ifjúságának harcát a
demonstrációkat a boldog, békés békés, boldog jövőért.
élet ügye mellett.
egyev Mint kezdeményezőre, az
A VIT üzenete nyomán születemi ifjúságra természetesen nagy
tett meg a mi egyetemünkön is
feladatok várnak a Tavaszi Békeegy javaslat: rendezzék meg
ünnep
előkészítésében és proSzegeden május 9-én — a fagrammjának
megvalósításában.
siszta Németország feletti győEgyetemi ifjúságunknak elsősorzelem évfordulóján — a Csonban szorgalmas tanulással, fegyelgrádmegyei Ifjúság Tavaszi Bémezett munkával kell hozzájárulkeünnepét.
nia ahhoz, hogy békenapunkon
A javaslat igen meleg rokonszenv- eredményekkel ünnepeljük a bére talált a DISZ-szervezeteknél és keharc nagy ügyét.
a Megyei DISZ Bizottság — e hóTavaszi Békeünnepünk előkénap elején — felhívással fordult
szítésébe akkor tudunk méltó
megyénk ifjúságához. A felhívás
módon bekapcsolódni, ha két
a következőket mondja: - A szehéttel utána felkészülten ingedi egyetemi ifjúság kezdeményedalunk neki a vizsgaidőszakzésére a megyei DISZ Bizottság elnak.
határozta, hogy 1954 május 9-én
Ezenkívül természetesen jelentős
megrendezi Szegeden a Csongrád- feladatok hárulnak az egyetemekés
megyei Ifjúság Tavaszi Békeünne- főiskola DISZ-tagjaira a szervezés
pet«.
' Ml'«V* i munkájában
is.
Taggyűléseink
Ifjúságunk lelkesen csatlakozott most tárgyalják az Ifjúsági Békea felhíváshoz és a megye fiataljai ünnep célkitűzéseit, programmját,
megkezdték
az
előkészületeket. egyetemi hallgatóink részvételét az
Makóról, Hódmezővásárhelyről és előkészítő munkában. DISZ vezea megye többi részéből többezren tőségeink gyűjtsék össze a javaslajelentették be részvételüket
tokat, véleményeket és haladéktaBudapestről,
Sztálinvárosból.
lanul juttassák el az Előkészítő BiTurkevéről és valamennyi mezottsághoz, hogy gazdagodjék, szígyéből küldöttségek
érkeznek
nesedjék, bővüljön a programm.
május 9-én Szegedre.
Fiataljainknak be kéli kapcsoElkészültek a részletes tervek az
lódnlok a szervezés és rendeelőkészítő j p u n k á r a és az ünnep-'
zés
bonyolult
feladatainak
fseg programrnjára
vonatkozóan.
megoldásába.
Mindkettő igen nagy munkát igé- Egyetemünkön számos fiatal van,
nyel, de megyénk lelkes, dolgozó aki szereti a szervező munkát és
ifjúsága képes énnek a vonzó fel- nagy hozzáértéssel t u d ' résztvenni
adatnak megvalósítására Ifjúmun- a7. ilyen feladatok megoldásában.
kások és dolgozó parasztfiatalok, Az ő munkásságtikra most feltétközépiskolások, egyetemisták és a lenül szükség van. Kultúrcsoporthivatalok
fiataljainak
munkája jainknak, sportolóinknak is készülnyomán életre kelnek a tervek és níök kell.
a munka eredményeként kibontaMegtisztelő feladat a megye fiakoznak nagyszerű ünnepünk körvonalai. Ez a nap kifejezi megyénk taljainak fogadása, bekapcsolása a
valamennyi fiataljának egységét a programmba. Az Ifjúsági Békeünbékéért, szocialista hazánk építé- nep nagy lehetőségeket biztosít a
séért folyó harcban, Megmutatja, megye és város ifjúságával való
kapcsolataink
szorosabbra fonáhogy
sára.
egész ifjúságunk lelkesen áll
Kicserélhetjük véleményeinket,
pártunk
határozata, kormátapasztalatainkat, együtt töltnyunk
programmja
mellett,
hetünk vidáman,
szórakozva
mely minden lehetőséget megegy ünnepnapot, hogy erőt mead ifjúságunk alkotóerejének,
rítve belőle folytassuk munkezdeményezéseinek kibontakokánkat.
zásához, vidám, gazdag életéÚjszerű és szép az előttünk álló
nek megteremtéséhez.
Színes virágcsokorba fonva ered- feladat. Mellette van, dolgozik érte
ményekben gazdag
ünnepünket, megyénk egész ifjúsága. Ez az egynem
köszöntjük vele pártunk III. kon- ség biztosítja, hogy a siker
maradhat el. A Csongrádmegyei
gresszusát.
Gazdag műsorral készülünk az DISZ Bizottság felhívása röviden
ifjúsági ünnepre.
Népköztársasá- így foglalja össze feladatainkat:
gunk kiváló művészei, országos és »Egyesült erővel készüljünk és
megyei kultúresoportok,
legjobb avassuk e napot — a győzelem ünsportolóink szerepelnek a műsor- nepét — a békéért folyó harc nagy
ban. Az újszegedi liget több helyén ünnepévé«.
Székely Sándor
rendezett
kultúrműsorok, tömeg-

Á P é c s i Egyetemek és Főiskola kultúregyüttese
szegedi

vendégszereplése

Az elmúlt évben az Agrártudományi Egyetem kezdeményezésére
elindult az egyetemi és
főiskolai
kultúresoportok közötti tapasztalatcsere. Most a Pécsi Egyetem nemcsak kultúrcsoportját küldi el, hanem egybeköti szakmai tapasztalatcserével is. örömmel
üdvözöljük a Pécsi Egyetemek és Főiskola kezdeményezését, hiszen az ilyenirányú ténykedés nemcsak a kultúresoportok munkájának rugója,
hanem a jól megszervezett szakmai
tapasztalatcsere is igen hasznos lehet mindkét fél számára. De nagymértékben elősegíti azt is, hogy a
különböző városok egyetemi és főiskolai dolgozói és hallgatói jobban
megismerhessék egymást.
A pécsiek szegedi programmja
igen gazdag. Április 24-én, szombaton este fél 8 órai kezdettel mutatják be műsorukat a Központi

Egyetem dísztermében, melyet reggel 4-ig tánc követ. Egyben alkalom
nyílik arra is, hogy az asztaloknál
baráti beszélgetés közben ismerkedhessenek a két város egyetemi
dolgozói és hallgatói. Műsorukban
operarészletek, kórusművek és népi játékok
szerepelnek. Április
25-én, vasárnap délelőtt 10—12-ig
a kultúresoportok tapasztalatcseréje lesz a Központi Egyetem dísztermében. Este fél 8 órai kezdettel pedig szintén a Központi
Egyetem
dísztermében megismétli műsorát a
pécsi együttes. Április 26-án, hétfőn intézetlátogatások és szakmai
eszmecserék lesznek. A pécsiek —
mint azt a jó vendég szokta — viszontlátogatásra hívták meg a Szegedi Egyetemeket és Főiskolát. A
meghívásnak
május
hónapban
szándékozunk eleget tenni.
Törköly Péter

(A K. V. a közoktatás helyzetéről és feladatairól
hozott határozatából).
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Lengyelország kulturális életéből
Tanulnak
A szeptember-előtti Lengyelország
statisztikai adatai azt mutatják,
hogy a 10 éven felüli lakosság 23
százaléka nem tudott írni, olvasni.
A falusi analfabétizmus elérte
a
25 százalékot is.
A hitleri megszállás idején, az
1939—1945-ös években az írástudatlanok száma tovább emelkedett,
minthogy az elcsatolt területeken
bezárták az összes lengyel iskolákat, a „General Gubernatorium"
területén pedig a fasiszták „megkülönböztető" oktatáspolitikát folytattak. Ennek következtében 1945ben a tömeges írástudatlanság szomorú öröksége szállt a népi Lengyelországra. 1951 dec l-ig egyedül
a 14—50 éves korú írástudatlanok
száma meghaladta az 1,416.000-et.
Az analfabétizmusnák, mint tömegjelenségnelt a felszámolása érdekében a Lengyel Köztársaság
Szejmje 1949. április hó 7-én történelmi jelentőségű törvényt hozott.
E törvény bevezette a 14—50 éves
analfabéták kötelező ingyenes oktatását. Az írástudatlanság felszámolása érdekében folyó harcot országszerte megszervezték és irányítását a kormány-, vajdasági, járási
és községi szervek illetékes vezetőire bízták. Az analfabétizmus felszámolásával kapcsolatos alapvető
feladatok végrehajtására az említett törvény kétéves határidőt (1951
dec. 31-ig) állapított meg.
Az oktatás állami, üzemi és tömegszervezeti tanfolyamokon történt. Később, a felszámolásra kitűzött határidő végefelé bevezették
az egyéni tanulást is. Az egyénileg
tanulók számára hivatásos, vagy
társadalmi munkában működő tanerőkről gondoskodtak;
A tanfolyamok általában 240
órásak voltak, (heti 12 leckeóra).
A tanfolyam anyaga felölelte a külön e céíra
összeállított lengyel
nyelvismereti,
anyagot,
továbbá
Lengyelország és a külföld megismerését, . valaanint számtani és
mértani ismeretek elsajátítását,
A tanítás megkönnyítése és a tanterv eredményes végrehajtása érdekében nagy gonddal készített tankönyveket adtak ki. Több
mint
kétmillió különféle tankönyv
jelent meg, amelyek tanulmányozása
hozzásegítette a hallgatókat a kötelező vizsga sikeres letételéhez.
A lelkes, odaadó okatómunkának
köszönhető, hogy 1951 dec. l-ig
csaknem 1,020.000 analfabéta
tanult meg írni, olvasni. így tehát, a
népi Lengyelország kormánya, célkitűzésének megfelelően, két év leforgása alatt felszámolta az analfabétizmust, mint tömegjelenséget.
Több mint egymillió ember előtt
nyílt út a továbbtanulásra a dolgozók iskolájában.
A még meglévő analfabéták tanítására az Oktatásügyi Minisztérium újabb és újabb tanfolyamokat
szervezett. Jelenleg már csak 35
ezer írástudatlan tanul a munkaterv szerint. Lengyelország felszabadulásának 10 éves évfordulójára minden 14—50 éves lengyel állampolgár fog tudni írni és olvasni.
E történelmi jelentőségű eredmény azonban a kultúrforradalomnak még csak az első szakaszát jelenti. A lengyel oktatásügy
célul
tűzte ki, hogy az egész országban
elvégezzék a felnőttek az általános
iskola 7 tanosztályának anyagát. A
cél elérése érdekében az Oktatásügyi Minisztérium mind a volt
analfabéták, mind a 2—4 osztályt
végzett hallgatók számára megteremtette a továbbtanulás és vizsgázás lehetőségeit. Megszervezik az
5—20 tagú olvasócsoportokat. Óriási jelentőségű ama körülmény, hogy
a résztvevőkben kifejlődik az olvasás iránti szeretet. Az olvasási
anyag megválasztásánál figyelembe
veszik a hallgató szakmai és különleges érdeklődési körét. A tanfolyam 5—6 hónapig tart heti hatórai elfoglaltsággal. Az olvasó csoportokat üzemekben, kultúrházakban, könyvtárakban, legény-szállókban, állami gépállomásokon, munkásklubokban,
termelőszövetkezetekben és falvakban szervezik. Az
olvasócsoportok vezetői hivatásos
tanítók, vagy felkért oktatók. Díjazásukról az Oktatásügyi Minisztérium gondoskodik. A szervezési és
pedagógiai felügyeletet az Oktatásügyi Minisztérium gyakorolja. Az
olvasótábor kiszélesítése révén ter-

a múlt

analfabétái

jed a felnőttek között a könyv szeretete. Az analfabétákból lett olvasók számára az állami könyvkiadók gazdagon illusztrált,
nagy
betűkkel szedett és az írók rövid
életrajzát tartalmazó
könyveket
ad ki.
Orvosi könyvek kiállítása
Varsóban.
Négyévszázados, elsárgult könyvek . . . Kiváló lengyel tudósok művei. Az Állami Orvosi Könyvkiadó
által rendezett kiállítás felidézi
Maciej Miechowita, Sebastian Potryoy, Jan Chróseiejowski,
Strus
emlékét, akiket mind, mind az embereknek nyújtandó segítség vágya hatott át. A kiállítási anyag
híven visszatükrözi az elmúlt századok odaadó, áldozatos munkáját,
amely meggyújtotta a tudás gyertyáját, eloszlatta a sötétséget, harcolt a babona ellen, segített az
emberiségen.
Strus a feljegyzések szerint II.
Szulejman török szultánt is gyógyította.
1568-ban
megjelent
„Sphygmicae artis" (Tanulmány az
érverésről) c. könyvének mind a
600 példányát egy éven belül felvásárolták. A mű híre egész Európában elterjedt. Jan Chróseiejowski
megírta a
gyermekbetegségekkel
foglalkozó első könyvet, Sebastian
Petroyoy, a szegények orvosa pedig
„Teendők pestis idején" c, művével tett szert hírnévre.
A varsói bognár fia, Wojciech
Oczko
két király orvosa volt:
Báthoryt és III. Zsigmond királyt
gyógyította. Kora pusztító betegségének, a vérbajnak tanulmányozásával, továbbá az ásványvizek gyógyító hatásának vizsgálatával nagy
hírnévre tett szert. A kiállított
anyagban találjuk Mikolaj Kopernik egy receptjét is, aki, mint tudjuk, nemcsak csillagász, de kitűnő
orvos is volt.
A kiállított könyvek között látható Antoni Sznebelgernek a katonai egészségügyről szóló műve, továbbá Kafal Czprwiakowskinak, a
lengyel sebészet atyjának, a Kosciuszko-féle fölkelés orvosának
6
kötetes munkája.
A könyveken kívül számos fa- és
rézmetszet mutatja bc a vérvételt,
a gyógynövényekből való orvosságkészítés hajdani módját, XVI. szá-

zadbeli gyógyszertárak képeit. Sok
érdekes kezdetleges orvosi műszer
gazdagítja a kiállítást.
Két 1821-ben kiadott orvosi fo«
lyóirat, számos régi orvosi
szakkönyv mind arról tanúskodik, hogy
az orvostudománynak sok müvelője
volt Lengyelországban.
A két háború közti kiadványok
száma a maihoz viszonyítva elenyészően csekély volt. Az olyan maradandó művek, amelyek több kiadásban ma már 80 ezernél is nagyobb példányszámban
jelentek
meg, a burzsoá kormányok idején
alig haladták meg az ezres példányszámot. Az orvosi könyvek kiadása magánkézben volt, a művek
csekély számban mefizethetetlen
áron jelentek meg. Az orvosi folyóiratok is alig 1200 példányszámban
kerültek kiadásra^ A burzsoá Lengyelország népszerű orvosi kiadványai telve voltak hangos, külföldi
reklámmal és az olvasó hiába keresett bennük rákszűrésre, a munkás testi épségére és egészségére,
a falu egészségi állapotának javítására vonatkozó cikkeket, „ilyesmikre" már nem jutott hely.
A kiállításon külön osztály mutatja be a népi Lengyelország vívmányait az egészségügy terén. Számos plakát, grafikon, kép tanúsítja
az ugrásszerű fejlődést. Jelenleg 32
orvosi folyóirat jelenik meg. Ugyancsak az orvostudomány elmélyítését mozdítja elő a 202 féle, összesen 1,315.000 példányszámban 1945
—53 között megjelent kézikönyv és
a 36 féle összesen 232.000 példányban kiadott oroszból fordított és az
élenjáró szovjet
orvostudomány
vívmányait ismertető mű. A népi
kormány gondoskodását mutatja,
hogy kézikönyvek, népszerű brosúrák ma már milliós példányszámban jelennek meg és mind azt célozzák, hogy a dolgozó ember ép,
erős, egészséges és boldog legyen.
A kiállítás érdekes, tanulságos
nemcsak egészségüggyel foglalkozók
számára, hanem mindenkinek, mert
bemutatja a lengyel orvostudomány
fejlődését, az egészség megóvásáért folytatott odaadó munka eredményeit és a lengyelországi egészségvédelem tökéletesedését, kiterjesztését.
Lengyel Kulturális és Sajtó"
tájékoztató.

Az orosz nyelv oktatásának problémái
az új feladatok tükrében
Az önállóságra való nevelésnek
éppúgy nélkülözhetetlen eszköze az
orosz nyelv, mint az egyetemi célkitűzések egyik legfontosabbikának: a tudományos képzésnek. A
szovjet módszerek és eredmények
tanulmányozása és ismerete nélkül
nem képzelhető el eredményes
munka egyik téren sem. Nem véletlen éppen ezért, ha
a hallgatóság orosz nyelvtanulásának problémái az új feladatok tükrében fokozott figyelmet igényelnek.
A legelső mozzanat, amellyel a
nyelvoktatásnak meg kell küzdenie, az előképzettség és az óraszám
kérdése. Eddig általában az volt a
helyzet, hogy a hallgatóság igen
hézagos orosz nyelvtudással, vagy
egyenesen nyelvtudás nélkül
került az egyetemre. A módosult felvételi szempontok a jövőben javulást hoznak majd ezen a téren,
egyben azonban az oktatást is ú j
feladatok elé állítják: az elkövetkezendő időben
nem a nyelv alapelemeinek elsajátíttatásán lesz a hangsúly,
hanem a hallgatók középiskolában megszerzett szókincsének
bővítésén,
beszédkészségének
ébrentartásán és a szakmai szövegek olvasásához
szükséges
fordítási készség kialakításán.
Az óraszám kérdése fájó pont s
úgy látszik, hogy az is marad. Heti
két óra, nyelvi képzés tekintetében,
igen kevés, hiszen ilymódon
három év alatt összesen csak 100
tanóra áll az oktató rendelkezésére. A keret által adott nehézségeket csak a legnagyobb gazdaságossággal és céltudatossággal lehet legyőzni. Ugyanakkor azonban az is
lényeges, hogy a célkitűzés világos
legyen s ez szabja meg a módszert
is. Nyilvánvaló, hogy

az adott lehetőségeken belül elsősorban csak passzív nyelvtudásra lehet törekedni.
A nyelvtanítás középpontjában tehát a passzív szókincs lehelő legszélesebbkörű kiterjesztésének
és
ezzel együtt a nyelvtani ismeretek megszilárdításának, valamint a
fordítástanításnak kell állnia.
Minthogy hallgatóinkat elsősorban jólképzett, szakmájuk irodalmában jártas, önálló továbbképzésre és tudományos
kutatómun-«
kára egyaránt alkalmas szakemberré a k a r j u k nevelni, kezükbe
kell adnunk azt az eszközt, amelynek segítségével az orosz nyelven
közlésre kerülő szakirodalmat ál-<
landóan és rendszeresen tanulmá-*
nyozhatják. Ez pedig gyakorlatilag
azt a végső célkitűzést jelenti, hogy
a hallgatóknak egyetemi éveik
alatt az orosz nyelvtudásnak
olyan fokára kell jutniok, hogy
a szakmájukba vágó szövegeket
necsak lefordítani, hanem fordítás nélkül olvasni tudják.
A kétféle művelet közötti különb-1
ség mindenki számára világos: aki
az idegen nyelvet csak magyarra
fordítás útján érti meg, annak
hallatlan fáradságot jelent minden
egyes mondat értelmének szavanként való kibogozása és magyarra
való átültetése. Ezen a nyelvtudást
fokon az orosz nyelvű szövegek tanulmányozása igen nehézkes, f á radságos, sok időt vesz igénybe és
kevéssé termékeny. Éppen ezért a
most már megfelelő előképzettséggel rendelkező hallgatókat arra a
fokra kell eljuttatnunk, hogy az
elolvasott idegen szöveget megértsék anélkül, hogy azt magukban
magyarra le kelljen fordítaniok.
Csak az ilyenfokú nyelvtudás
mellett lehetséges egy-egy cikk lényegének, tartalmának gyors és átfogó megértése,
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Néhány

megjegyzés

A „Szegedi Egyetem" legutóbbi
számában Péter László
kritikai
megjegyzéseket irt a
„Tiszatáj"ban megjelent
„Csongrádmegyei
munkáshagyományok" cimű
munkámról. (Tiszatáj 1954. I. 49—70 o.)
Megjegyzés©! közlését azért tartom hasznosnak,
mert
alkalmul
szolgálnak néhány elvi jelentőségű kérdés tisztázására.
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'A. személyemnek szóló kifogásokat, amennyiben építő jellegűek
és valóban jószándékúak. köszönettel fogadhm és felhasználom
további munkálataimban
(nyelvhelyességi
hibák,
pongyola stílus
stb.). A munka beosztását és rendezését ért kifogásai azonban kissé meglepőek számomra, mert ezeket éppen Péter László tanácsai
alapján végeztem el.

A" magam részéről következetesen
„•munkáshagyományokról"
beszelek. Ebbe a gyűjtőfogalomba beletartozik — véleményem szerint, de
a szovjet néprajzi tanulmányok- tanúsága szerint is — az ipari munkás életmód és kultúra
minden
jelensége,
történeti és politikai
vonatkozások kivétolével. Az utóbbiak vizsgálata „rendkívül
fontos
tudományos feladat, de az
ilyen
kutatások a történészekre
vonatkoznak(Lásd:
P. I . Kusnyer: „A
szocialista kultúra és életmód tanulmányozásáról"
című
müvét.
Ethnographia
LXIV. évf. 1—4
Mám, 9. o.).
Az elmondottak alapján a munkáshagyományok közé tartoznak az
ipari
munkás
lakónegyedeinek
gyermekeinek kollektív
játékai;
a munka elsajátításával kapcsolatos élmények; a munkásszínjátszás
hagyományai; a
munkásviseletek
vizsgálata; a május elsejék
kulturális megnyilvánulásai; a munkásesküvők és temetések hagyomány- és szokásanyaga; a családi
élet
kutatása; a munkásasszony
szerepe a családban; az üzemi- és
munkásköltők érdemleges anyagának felkutatása, stb. Ezen belül a
munkás folklór a hagyományanyag
egy részét jelenti.
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Külön meg kell említenem
a
„szoodem füzfapoézis"
kifejezést,
melyet Péter László igen szerencsétlenül alkalmazott. Sehol
nem
írtam azt, hogy az egyéni
munkásköltők alkotásai folklórjollegűek lennének. Ez a probléma
határeset az
irodalomtörténet és a
néprajztudomány kutatásai területén. Az irodalomtörténészek — tudomásom szerint — nem foglalkoznak a munkásköltők vizsgálatával.
Nekünk, néprajzkutatóknak érdeklődési körünkbe tartozik ez a probléma is, mint a munkáshagyományok eddig jórészt ismeretlen területe. Innen származik az, hogy
az egyéni munkásköltők
egy-két
verse belekerült a tanulmány folklór fejezetébe.
Közülük
néhánynak
azonban
megvan a lehetősége arra,
hogy
folklórizálódjék. mert népi hangvétele és kicsiszolódott
népdalainkra emlékeztető sorai révén erre alkalmassá válhat:
például:
'
,,'A fészkéről kivert madár
Akármerre szabadon
száll,.
vagy:
Olyan az én lelkem.
Mint a sötét felhő:
Ma még nehéz terhét
Hordja mind a kettő".
(Borsi János kőműves versel az
emigrációból).
Anyagom tudományos
feldolgozásra szánt folklórvonatkozású fejezetéből már kiemeltem a munkásköltők verseit.
Pestalics István munkásköltőről
meg kell említenem, hogy nem volt
pártköltő. Az általam ismert közel 300 verse egyikébon sem
tesz
még csak célzást
sem politikai
pártokra. Erre nem is volt szüksége, mert eszmei mondanivalójából megérezzük a mintegy 22 éve
halott ciposzeegéd-munkásköltő Iga.
zi politikai magatartását: a
magyar munkásság boldogabb jövőjében való bizakodást.
Adatközlőim Peetalicsról, mint „tisztaszivű,
bátor
munkásharcosról" emlékeztek meg. Tombácz Imre elvtárs, a
Szeged Városi Tanács VB. elnöhelyettese, — egykori munkásszíT>játszó, — aki jól ismerte Pestlicsot,
úgy emlékszik vissza rá, mint becsületes. szervezett munkásra, akinek embersége és versei közkedveltek voltak a 30_as években a Munkásotthonba járó dolgozók
előtt.
Tombácz elvtárs szerint
Juhász
Gyula nagyon kedvelte Pestlicsot.
Ivöltőtársának nevezte^
állítólag
reareet is írt h o z z á . . .

a

„munkáshagyomdnyokról"

De idézzük
Pestalics
egy-két
versazakáit és vizsgáljuk meg
e
helyen is, hogy tükröződik-e azokban a „szocdemség" elvtelen
opportunizmusát
S ébren lenni szebb mostan
az
élet...
Ha tudnám, hogy
napnyugatnak,
keletnek
Népei mind öntudatra
ébrednek,
Te szép hajnal
bevárnálak
téged!"
vagy:
„Járókelők
köszöntenek:
Jó reggelt! Jó napot!
Én is viszont: a népeknek
És egy újabb, szebb életnek
Emelek
kalapot".
így lehetne idézni oldalakon keresztül.
Eddigi kutatásaim alapján
állítom, hogy Pestalics
verseinek
volt funkciója és
jelentősége a
szegedi munkásmozgalomban. Pestalicsot senki sem akarja
„nagy
költőnek" kikiáltani, de ha vásári képmutogató pojácákról, vagy
paraszti
hirversírókról
jelenhetnek meg tudományos közlemények
(Lásd: Ethn, 1951—1953-as
évfolyamai), akkor foglalkozhatunk
a
szegedi
munkásmozgalom tisztaszivű és szellemű, bár nem országos jelentőségű
munkásköl tőjével
is.
Hozzátehetjük, hogy egyes kulturális folyóirataink (Népművelés,
Művelt Nép, Népművelési Hiradó).
minden számukban közölnek
parasrsi és üzemi költők
által
írt
verseket.
Befejezésül vizsgáljuk meg. milyen szemléletből
fakad
Péter
László éles támadása a munkásság
hagyományai ellen, melyeket
a
„kubikusköltészet" kivételével
elutasít és ki szeretne rekeszteni a
nemzeti kultúra egészéből!
Péter László
szemlélete erősen
narodnyik ízű. Többszázéves
fejlődésben kicsiszolódott népdalainkat akarja szembeállítani az alig
néhány évtizedes múltra visszatekintő munkásosztály költészetével,
(hogy a folklórnál
maradjunk).
Nem veszi számításba azt, hogy a
munkásdalokat az elmúlt rendszerben nem nagyon merték énekelni
a következmények
miatt,
ezért
nem válhattak
ismertekké szélesebb közösségben és nem csiszolódhattak eléggé. Bírálata elején kijelenti, hogy „nyilvánvaló,
hogy
a munkásosztálynak is van szóbeli
költészete, folklórja".
De maga
sem hiszi, amit ir és birálata végén oda lyukad ki, hogy tagadja
a magyar munkásság
kultúraalkotó és hordozó szerepét.

Nqgv

A Jogáss

„A munkásosztály
etnográfiai
tanulmányozásával
bizonyos
mér.
tékben foglalkozott
a régi forradalomelőtti etnográfia is,
azonban
a munkásosztály
tanulmányozásához ugyanúgy fogták hozzá,
mint
ahogy a parasztság
kultúrájának
és mindennapi
életének
tanulmányozásához.
A szovjet etnográfusok
igyekeztek ugyanezt a hagyományt
folytatni és ezért nem
jártak sikerrel...
ezért a munkásosztály
etnográfiai tanulmányozásához
más.
képpen, a parasztság
etnográfiai
tanulmányozásától
eltérően
kell
hozzáfogni", (i. m. 44. o.).
Világosan kitűnik az idézetből,
de a mi gyakorlatunkból is. hogy
a régi szemlélettel nem lehet sikeresen megközelíteni a kérdést, legkevésbbé a Péter László bírálatában föllelhető narodnyik-izű szemlélettel.

Ei

További vitának szerintem nem
itt van a helye. A munkáshagyománykutatás ma nem egy-két ember ügye, hanem a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alatt
álló munkaközösséggé, s az egyre
szaporodó és a legszebb reményekre jogosító
gyűjtésekből ítélve:
egész munkásosztályunké.
Nagy
föladatok várnak
a néprajzkutatókra is kultúrforradalmunk sikere
érdekében: a még kevéssé
ismert
munkásés
paraszthagyományok
kutatása és beolvasztása a nemzeti
kultúra
egészébe.
NAGY
DEZSŐ
Szerkesztői
megjegyzés:
1954.
április 6.i számunkban
közöltük
Péter László bírálatát Nagy
Dezsőnek a Tiszatáj márciusi
számában megjelent „Csongrádmegyei
munkáshagyományok" című
írásáról. E bírálatra Nagy
Dezső
válaszát
azzal a mogjegyzéssel
közöljük, hogy a Szerkesztőség a
vitát nem
szándékszik
lezárni.
Ugy
látjuk, hogy
Nagy Dezső
egyes megállapításai helyesek és
indokoltak, de ugyanakkor az
a
véleményünk, hogy válasza
nem
minden esetben kielégítő és megnyugtató.

Attila l e v e l e z ő n k írja;

Tudományos

Első Országos
Április 1—3-ig tartották meg Budapesten a jogász tudományos diákkörök első országos konferenciájukat. Kiemelkedő esemény volt ez,
alig másfél éve működő
tudományos diákköreink életében. Diákköreink legjobb hallgatói ismertették
itt dolgozataikat.
A szakemberek és az érdeklődő
hallgatók vitatták meg az egyes
dolgozatokat. Ezzel sikerült a publicitást is biztosítani a legkiválóbb
dolgozatok számára.
Az Országos Konferencián a budapestiek táborán kívül öt pécsi
és kilenc szegedi hallgató vett részt.
A napirenden előre kiválasztott hét
tudományos dolgozat megvitatása
szerepelt. Ezeken kívül ankét foglalkozott a tudományos
munka
módszereinek kérdéseivel; s a tudományos diákkörök titkárai tartottak tapasztalatcserét.
A szegediek
részéről
Németi
László és Szabó Imre s z e r e p e i k
polgári jogi témájú dolgozatokkal.
Ezek: A népgazdasági terven alapuló
szerződésnélküli
kötelmpk
problémája jogrendünkben, illetőleg a ..Komoly és alapos ok" a házaisságbontás
pereiben. Mindkét
dólgozat iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Németi elvtárs nagy irodalomismeretről és ügyes anyagfeldolgozásról tett tanúságot ennek
a népgazdaságunk
szempontjából
isen fontos nroblémámak a megoldásával. Szabó elvtársnak merész
témaválasztása és naev bírói gvakorlatra támaszkodó ötletes feldolgozása vívta kl az elismer-5*;! Korreferenseink közül TSröcfeik Gábor
és Rácz Sándor különösen kitűntek alpoos és elmélyült hozzászólásaikkal.
Az ankét elé bocsátott dolgozatok már hetekkel előbb stencilezett példányokban minden érdeklődő részére rendelkezésre állottak
s a konferencián már felolvasásra
sem kerültek. Minden dolgozatnak
• két korreferense a másik két kar
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V. J . Krupjanszkaja: „A XIX.
század második felében élt uráli
munkások etnográfiai tanulmányozásának tapasztalata" című
munkájában (Szovjetszkája Ethnográfia
1953. I. 64—87. o.) fordítása: Szovjet Néprajztudomány 1954. I. — a
Néprajzi Múzeum rotaprintes kézirata. 44—68. o.)
a következőket
Írja:

Diákkorok
Konferenciája

tudományos diákkörének tagjai soróból került ki. A hallgatóknak így
bőséges idő állott rendelkezésükre
hozzászólásaik elkészítéséhez. A hivatalos hozzászólókon kívül a konferencia résztvevői közül természetesen bárki hozz.ásr-'ib^i't.
azután egyes dolgozatok körül különösen heves viták alakultak ki.
A konferecia jó vitaszellemről tett
tanúbizonyságot és soha nem merült meddő polemizálásokba.
A
hozzászólások befejezése után a referens élt az „utolsó szó" jogával és
reflektált az elhangzott kritikákra, megjegyzésakro. javaslatokra.
Végül a vitát egy felkért szakprofesszor foglalta össze. A konferencia levezetésének ez a renden a gyakorlatban alakult ki és iger bevált
formának tekinthetjük. így sikerült
aránylag rövid idő alatt nagyszámú dolgozatot megvitatni.
A konferencia jó képet mutatott
tudománvos diákköreink munkájáról További feladataink ezen a téren. hogy még több kiváló dolgozat
szülessen' meg, hogy a következő
konferencia anyasának összeállításánál még nagyobb
választékunk
legyen. Tovább kell növelni hallgatóink vitakészséget, egymás dolgozatai iráftti
érdeklődését.
E'.
egyik legjobb módia
hallgatóink
tudományos felkészültsége erősítésének.
Ezt az alkalmat megragadjuk arra, hogy köszönetet mondjunk a
budapesti szervező iroda tagjainak,
hallpstóinak a minden részletre kiterjedő és fáradtságot nem ismerő
munkáiukért.
vendégszeretetéért,
hogv nemcsak a konferencia megrendezését biztosították mintaszerűen. hanem ellátásunkról és szórakozásunkról is gondoskodtak.
B'ztosak vagyunk benne, hogy a
iövő évben Szeeeden megrendezésre kerülő
diákköri konferencia
még eredményesebb lesz, még inkébb tanúskodni fog hallgatóink
felkészültségéről, tudományos munkában való elmélyüléséről,

Egy perc:j!
— búvó harmat viráglevélen,
— felszippantja az első napsugár, —
parányi vízcsepp óceán vizében,
mint könnyedén sodortovább az á r . : :
De sok parányi vízcsepp — ez már tenger,
— beláthatatlan óriás víztömeg, —
szigetet ölel féltő szerelemmel,
hajót hord, turbinákat hajt, követ
görget, kagylót, s halat ad a halásznak,
s vadul száguldó szélvésszel vitáz
Méhében még rejtett erők csatáznak,
roppant e r ő k ; , ;
A percre úgy vigyázz!
Petrovácz

István

Az orvos-egészségügyi dolgozók béremelése
Az egészségügyi dolgozók régi
kívánsága teljesül: a párt javaslatára a Minisztertanács határozatot
hozott bérük emelésére.
Minden olyan intézkedést, mely
széles dolgozórétegek életszínvonalának emelését szolgálja, a konkrét megvalósításig sok megjegyzés kísér. Részben jó-, részben
rosszindulatú magyarázatok ezek.
Ez utóbbiak között a legártalmasabbak azok, melyek felhasználva
a várakozás feszült légkörét, vagy
bizalmatlanságot szítanak, vagy éppen az igények túlzott felnagyításával
csökkenteni próbálják a
tény: jelen esetben a bérrendezés
jelentőségét.
Aki a fejlődés
perspektíváján
keresztül szemléli az eseményeket
és igyekszik felmérni országunkban a fejlődés adta lehetőségeket,
az előtt szinte természetes, hogy a
szocialista építés jelen szakaszában az egészségügyi dolgozók bérrendezésére sor kerülhetett^
Tisztában kell lennie mindenkinek azzal, hogy hazánkban minden, a dolgozó nép anyagi helyzetének javítását közvetve, vagy közvetlenül szolgáló intézkedés megteremtője a fokozódó termelékenységű munka. Ennek az országszerte, a termelés minden ágában jól
elvégzett munkának
következménye, hogy ma már áru és iparcikkeink keresettek nemcsak a népi
demokratikus, de az egész világon
is. A jól irányított kereskedelem a
dolgozók gazdasági jólétét szolgálja. A közelmúltban történt sorozatos árleszállítások pl. 1954. évre
több mint 100 millió
közvetett
megtakarítást jelentenek;
Az egészségügyi dolgozó munkája sajátos természeténél fogva magán a dolgozó emberen keresztül
szolgálja a munka termelékenységének fokozását: egészséges ember
jobban dolgozik, a teljesen meggyógyított ember teljes
értékű
munkát tud végezni.
Dolgozó népünk gyógyulási igénye a felszabadulás óta, de különösen az utóbbi években hatványozott mértékben jelentkezik. A klinikákon és kórházakban — a sürgős esetek kivételével — hosszú
hetekre előjegyzik felvételre a betegeket, a műtőkben úgyszólván
állandóan operálnak, szülőintézetek
megnövekedett forgalma pedig köztudomású! Helytelen volna a képet úgy beállítani, hogy a beteg
emberek száma nagyobb; a való
helyzet az, hogy mind többen és
többen tartanak igényt a maguk
szűrővizsgálatára,
„kivizsgáltatására", régebbi, idült panaszokat
okozó bajaik gyógyítására, főleg
olyanok, akik azelőtt nem, vagy
csak nagy anyagi nehézségek árán
juthattak szaksegítséghez. Az emberek szinte érzik annak lehetőségét, hogy meggyógyulhatnak. Pl.:
8—10 év óta meglevő gátrepedéseket, következményes működési zavarokat most kívánnak gyógyítani,
vagy hosszú évek óta rossz fogakat most kezeltetnek és kétségtelenül azért most, mert erre egészségügyi kormányzatunk gondoskodása folytán tág lehetőség nyílik.
A biztosítottak száma az 1938-as
helyzethez viszonyítva 2.8 millióról 5.4 millióra emelkedett! Az 1000
főre jutó természetes 5 záporod ás
48 százalékkal magasabb, a házasságkötések száma 325 százalékkal
több, mint 1938-ban!
E számok magukban is sokat
mondanak. A kormányzat a megnövekedett igényeket igyekszik kielégíteni: a kórházi ágyak száma
(5 ezerrel több, mint 1938-ban. Hazánkban ma 10.000 lakosra több
kórházi ágy jut, mint Franciaországban, vagy Belgiumban. 1954ben pedig az egészségügyre vonatkozó beruházások összege 343 millió forinttal nő, ennek keretén belül a betegágyak száma 10 százalékkal, az e. ü. dolgozók száma 8
ezerrel szaporodik. Hosszasan lehetne még sorolni az újonnan felállított kórházi osztályokat, szülőotthonokat, a mentőszolgálat megjavulását, stb., melyek mind a

dolgozó nép jobb egészségügyi ellátását szolgálják.
A kormányzat jól látja az e. ü
dolgozók megnövekedett munkáját
és kívánságuknak tesz eleget ezzel
a bérrendezéssel. Az első nagyobb
bérrendezés 1950-ben volt. Ez kb;
40 millió forintos költségvetéssel
járt. Az még nem terjedhetett ki
az e. ü. dolgozók minden rétegére,
mert még működtek magánkórházak és különböző biztosító intézetek. Az államosítás után többen
kerültek a rendelet hatályába, de
a rendelőintézetek dolgozóira még
nem terjedt ki. Emiatt bizonyos
mértékű bérfeszültség jellemezte a
különböző intézetekben dolgozók
egymás közti viszonyát. Ez a bérfeszültség az egyes munkakörök
között is fennállt Ugyanis a 40/
1950. sz. rendelet nem vette figyelembe a munkahely jellegét, pl.j
egy kisebb kórház szakmai, gazdasági
vagy
műszaki
dolgozója
ugyanannyi bért kapott, mint egy
nagy intézet hasonló munkakörű
dolgozója. Az eddigi egyes fizetési
fokok közötti rendszertelen alapbérkülönbségek nem tették lehetővé egy-egy dolgozó minőségi munkájának
megkülönböztetését;
E
hiányosságokat az ú j rendelet felszámolja: egységesíti a bérrendszert, megszünteti az aránytalanságokat, különbséget tesz a vezetők
bérében az
intézet nagysága és
funkciója szempontjából. Szakmai
tekintetben csoportosítja a dolgozókat és a merev fokozati rendszert megszünteti. Ennek helyébe
„tól-ig" meghatározás nyújt lehetőséget fokozati különbségek megállapítására,
melyek a végzett
munka minősége szerint szabályozhatók. Végeredményben: az e. ib
dolgozók fizetése 8—17 százalékkal
emelkedik, nem számítva e százalékba a különböző pótlékokat.
Egyetemi vonatkozásban, mivel
elméleti
és gyógyító intézeteink
vannak, a gyógyító tevékenységet
nem folytató orvosokra a bérrendezés nem vonatkozik, de külön
pótlékaik, melyeket már régebben
élveznek, megmaradnak. A klinikai orvosok nem veszélyességi pótdíjai megszűnnek. Mivel azonban a
klinikai orvosok oktató és kutató
munkájuk mellett gyógyítanak is,
indokolt, hogy e
munkájukért
100—1000 forintig terjedő pótlékban részesüljenek. A módosított
munkatörvénykönyv
szellemében
történik az ügyeleti szolgálati díjak szabályozása, melyek összege
16-tól 48 forintig terjedhet. A sebészeti és szülészeti osztályok kétségtelenül nagyobb megterhelést
jelentő ügyeleti szolgálatának díja
adjunktusok és tanársegédek részére 48 forint, gyakornokok részére
35 forint. Egyéb szakkáderek 16—
20 forintot fognak kapni egy-egy
ügyeletért.
A bérrendezés nagy méreteit
mutatja az a tény, hogy havonta
8 millió forintot fordít a kormányzat az e. ü dolgozók fizetésének
rendezésére és a munkaviszonyok
megjavítását segíti azzal, hogy 8
ezerrel növeli az e. ü. dolgozók
számát.
Egyetemi viszonylatban ez anynyit jelent, hogy egyetemünk e. ü.
dolgozóinak szorzószáma 100 betegágyra
vonatkoztatva
70-ről
72.5-re emelkedik. Klinikánk férőhelye 60-nal emelkedett. 64 ú j orvosegyetemi dolgozót vehetünk fel
létszámunkba. Mindezekből nyilvánvaló, hogy államunk a szocialista építés e. ü. dolgozókra eső
szakaszának sikeres teljesítése érdekében kész a segítségnyújtásra.
Ennek konkrét formája e bérrendezés. Illő, hogy fokozott minőségi
munkával válaszoljunk;
tegyük
még színvonalasabbá gyógyító, oktató és kutató munkánkat!
"Mvasd a

Társadalmi Szemls
minden számát.

Elméleti fejlődésedet segíti elöl
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Két történelmi tendencia a nemzeti mozgalmak fejlődésének
különböző szakaszaiban
(Folytatás)
A gyarmati népek és a függő országok népei nem tűrhetik örökké
és nem is tűrik az imperialista
hatalmak által rájuk kényszerítctt
gazdasági és politikai elnyomást.
Fellángolnak a felszabadító harcok
a gyarmatokon is, ugyanúgy, mint
a kapitalizmus felfelé ívelő szakaszában az európai országokban fellángoltak. Ezek a harcok az imperializmus
gyarmati
kizsákmányolásának
megszüntetéséért,
a
feudális m a r a d v á n y o k felszámolásáért folynak. E harcok
azonban
egészen m á s történelmi
körülmények között Indulnak, mint a n n a k
idején az európai országokban. A
gyarmati népek előtt ott áll a történelem nagy tanulsága: a
gyarmati elnyomás és minden más elnyomás felszámolása a Szovjetunióban. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom megnyitotta a
mind sikeresebb gyarmati felszabadító mozgalmak korszakát. Az Októberi Forradalom
győzelmével
megszűnt a gyarmatok zavartalan
kizsákmányolása. Azóta a gyarmatok az imperializmus tartalékából
a proletárforradalom tartalékává
lettek.
Mivel a gyarmati népek nem
szabadíthatják fel önmagukat az
imperializmus ellen vívott közös
harc nélkül, a gyarmati felszabadító harcoknak szükségszerűen találkozniok kell a nemzetközi proletáriátiisnak a burzsoázia ellen
vívott haircával, Tehát közös harccal gyengítik a világimperializmust. A Szovjetunió léte, a kommunista pártok nemzeti politikája,
a munkásosztály
internacionalizmusa, az önrendelkezés
jogának
kiterjesztése a gyarmati
népekre
is, — további lendületet ad a gyarmati népek függetlenségi harcának. Az Októberi Forradalom győzelme után a gyarmati harcok vezető ereje fokozatosan a gyarmati
munkásosztály, a gyarmati kommunista pártok lettek s ez a körülmény döntően befolyásolja, a
gyarmati harcok eredményét. A
gyarmati mozgalmaik
eredményeként nem burzsoá nemzetek alakulnak kJ, hanem a munkás-paraszt diktatúra nemzetei, amelyek
a szocializmushoz való átmenetet
biztosítják.- Szemléletesen
bizonyítja ezt a kínai felszabadító mozgalom, a Kínai Forradalom győzelme, amely ú j tapasztalatokkal gazdagította a gyarmati népeket. A
Kínai Forradalom különösen megm u t a t j a a marxista-leninista pártok
irányító m u n k á j á n a k , valamint a
p á r t irányítása alatt álló néphad-
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sereg megteremtésének és az egységfront megvalósításának
fontosságát, mint a felszabadító harcok
győzelmének feltételeit.
Több
gyarmati-félgyarmati és
volt gyarmati ország máris sikeresen felhasználja ezt a tapasztalatot (Vietnami
Népköztársaság,
Indonéz Köztársaság, India, Burma, Malájföld kommunista
pártjai stb.)
A gyarmati felszabadító mozgalmak sajátosságait napjainkban a
következőképpen foglalhatjuk öszsze:
1. A gyarmati rendszer elleni
függetlenségi harc széttéphetetlenül összefonódik az imperializmus,
elsősorban és főleg az amerikai
imperializmus elleni harccal, minthogy az amerikai imperializmus világuralmi törekvései veszélyeztetik
leginkább a gyarmati felszabadító
harcok sikerét. E küzdelemben a
gyarmati népek a Szovjetunió vezette szocialista táborra, a békemozgalomra támaszkodnak.
2. E harcok vezetőereje a m u n kásosztály, a gyarmati kommunista pártok, melyek elsősorban
a
parasztsággal szövetkeznek, de felhasználják a szintén érdekelt nemzeti burzsoázia segítségét is. Ugyanakkor harcot folytatnak a
gyarm a t t a r t ó imperializmussal paktáló
nagyburzsoázia
(komprádor-burzsoázia) és a feudális erők m a r a d ványai ellen,
3. A mai gyarmati mozgalmak
fegyveres
felszabadító
harcok,
kezdve a kínai felszabadító mozgalomtól a II. világháború után Vietnam, Indónézia, B u r m a népének
s a latinamerikai országok, K^nya,
Egyiptom népének fegyveres harcáig.
4. Ezek a mozgalmak n e m a burzsoáziát j u t t a t j á k uralomra, hanem
a munkásosztályt és a vele szövetséges parasztságot. Az ú j hatalom — jellegét tekintve — m u n kás-paraszt demokratikus diktatúra, mely biztosítja a szocializmusba való átmenetet, biztosítja a szocialista nemzet kialakulását.
összefoglalva: az imperializmus
korszakában a nemzeti kérdésnek
két oldala, két tendenciája van:
Egyik az imperialista béklyóktól
való politikai szabadulásra, önálló
nemzeti állam alakítására irányuló
tendencia, mely az imperialista elnyomás és a gyarmati kizsákmányolás alapján keletkezett.
A másik a nemzetek gazdasági
közeledésére
irányuló tendencia,
amely a világpiac és a világgazda-
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*lz apró kis dolgok színes sokasága tartalmat ad a napok
múlásának. Az emlékek
és
tekintetek,
egy szó, a bánat és a vágyak
sikló darabkái
egymásrasodródnak
az idő hullámverésében
— s előttünk áll a kép, a teljes, a tiszta,
« hiánytalan: egy ember élete.
A valóság keresi
az
alkalmat,
logy
megmutassa
igazi
arcát —
lét lehozza a helyzetet, mely határt
ron, utíat pnutat és
meghatároz:
ezzel indult előre az élet, hogy a
köréje fonódó valóság sorsot adjon
reki, célt és értelmet.
Erre gonColtam, amikor együtt ültem
Radványi
Józseffel
a
Bölcsészkar
egyik másodemeleti
tanulószobájában, ezen a hűvös, szélfútta
márciusi délelőttön, míg az
ablaktáblán túl eső szemerkélt
és
sokan
vtaztak
a Petőfi-sugárúton
közlekedő
villamoson.
Jgy akarom;.-.
— ezt a cí-*• met választotta a fiatal szegedi költő, Lődi Ferenc első verseskötetének,
s talán —
őszintén
megvallva
— hasonló okkal
esett
rá az én választásom is, amikor e
kis írásnak címet kerestem. A Lődik és Radványik
sorsa
összefonódik új életünk nagy változásai
közepette.
Mindketten
a
mélyből
indultak el, ahonnan tüdőbajt
és
éhséget hozott az ember,
szenvedést és szegénységet,
a
periféria,
a külvárosok mélyéről:
szemükben
hordták
a
sikátorok
sötétjét,
agyukban a mesterségesen
megkötött tudatlanságot:
így a
Lődik,
így a Radványi Józsefek — ekként
kezdődött. Ezzel indult a küzdelem,
így akarom:
ez szólt a
múltnak,
de a jövőnek is — a
tudatlanságnak, de a vágynak is, mely
bontakozott bennük,
hogy egyszer
tudjanak
majd.
S a
szakérettségi
után beirakoztak
az
egyetemre.
Radványi
Józsefet
immár
negyedik éve ismerem.
Együtt
indultunk
ezerkilencszázötven
szeptemberében,
mint
magyar-történe-

lem szakos bölcsészhallgatók.
Három
évig együtt
hallgattuk
az
előadásokat,
együtt
vizsgáztunk,
s csak most, az utolsó tanév eleje
óta találkozunk
ritkábban,
mióta
egy szakosítottak
bennünket,
s ő a
történelmet
választotta,
míg én
megmaradtam
az
irodalomnál.
Olyan egyszerű kis ember Radványi
Jóska, ahogy
elnézegetem,
mikor tiltakozik, hogy én ne írjak
róla semmit.
így, meg
úgy,
s
hogy: nem csinált ő semmi
különöset ami megérdemelné,
hogy riporttéma
kerekedjék
belőle.
Alacsony emberke, rövidrenyírt
barna
hajjal, vastag,
majdnem
bozontos
szemöldökkel,
szája
szögletében
jobbról-balról
üVj megfesziüt «*>nás, ennyit lát belőle első pillantásra a szemlélő, aki kutatva
nézegeti, meg a kétsoros
szilvakék
zakót, a csíkos inget a
nyakkendővel.
Deszélgetünk.
A
cigarettafüst
száll a szobában,
halványan,
áttetszően,
illanóan, mint a múlt
emléke. Igen, nagy volt a baj, a
szenvedés.
És hosszú az út. Radványi József sokat éhezett — annál
többet
dolgozott.
Gyerekkorában
kezdte, alkalmi munkákkal,
jóval
negyvennégy
előtt. S valamiből élni kellett, ezt mondta a család is,
hát szakmát tanult később: a gyermekévek
észrevétlenül
nőttek
át
az ifjúkorba — megszerette
a laIcatosmesterséget.
A felszabadulás
öröme, az infláció keserves napjai: mindez
gyorsította az idő múlását — Pesten
dolgozott már. A jó pénz, a megnyugodott
élet, a munka
megszokott ritmusa meghozta
Radványi
József boldogságát is — ezen gondolkozott mindig akkoriban.
Erezte, mind biztosabban és egyszerűbben az értelmet, azt, hogy íme. van
célja, életének:
helyes a meghatározható cél — ezért volt
jókedvű
gyakorta, mikor
dolgozott,
Sosem volt törtető emberc Le-1

ság kialakulása eredményeképp e
jött létre.
»Az imperializmus számára ez
két tendencia kibékíthetetlen ellentmondást jelent, mert az Imperializmus nem élhet kizsákmányolás nélkül, nem élhet anélkül, hogy
a gyarmatokat erőszakkal vissza ne
tartsa az egységes egész keretében, mert az imperializmus a nemzeteket csak annexiók és gyarmsil
hódítások útján tudja egymáshoz
közelíteni, ezek nélkül az imperializmus általában elképzelhetetlen.
A kommunizmus számára ellenkezőleg, ezek a tendenciák CSC'.Í
két oldalát jelentik
ugyanazon
ügynek, az elnyomott népek felszabadításának az imperialista iga
alól, mert a kommunizmus tudja,
hogy a népek egységes világgazdaságban való egyesülése
csak
kölcsönös
bizalom és önkéntes
megegyezés
alapján
lehetséges,
hogy a népek önkéntes
egyesülésének ú t j a csakis a gyarmatoknak
az egységes imperialista egésztől
való elszakadásán át, önálló államokká alakulásán át vezet« (Sztálin M. 6. k. 161. old.)
A népi demokratikus országok cs
a Szovjetunió egymásközti kapcsolatukban a leghaladóbb tendenciákat érvényesítik. Hazánkban egyrészt a nemzetgazdaság, a nemzeti
kultúra, nyelvünk minden oldalú
felvirágzása tapasztalható,
ugyanakkor mind bensőbb a közeledés a
szomszédos szocialista és szocializmust építő országokhoz s- állandóan erősödnek a köztünk lévő
gazdasági, politikai és kulturális
kapcsolatok,

AK8KRE BÜSZKÉK

VÁGÓ JÓZSEF I. éves orvostanhallgató. Középiskolai tanulmányait
kitűnő eredménnyel végezte, m á r
középiskolás korában is aktívan
résztvett az osztály DISZ m u n k á jában. Egyetemünkön is igen jól
megállja a helyét, félévi vizsgáit
kitűnő eredménnyel tette le. Csendes, szerény
magatartású,

A módosított szervezeti szabályzat tervezetéről

Április 23-án lesz Shakespeare
születésének 390. évfordulója.
A
Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társaság szegedi csoportja pénteken, április
23-án este 6 órakor a Központi
Egyetem a u l á j á b a n emlékestet rendez; Az előadást Pósa Péter egyetemi a d j u n k t u s t a r t j a , közreműködnek: P a p p Teri és Kovács János,
a szegedi Nemzeti Színház tagjai,
nézte és megvetette,
ha
bárhol
ilyennel
találkozott,
ö
munkájához mérte vágyait és
reményeit.
Munkatársai
szerették,
a vállalat
jól megfizette
— ő dolgozott
becsületes akarata szerint, s úgy gondolta akkor, ez a megszokott
kerékvágás,
egyenletes,
biztos élet:
nem is akart többet
ennél.
Ám az új esemény, az, cumi történt, a változás, mindent, ami eddig megszokott
volt,
felborított,
megbolygatott.
Szakérettségire
küldték. Űj életút —
bizonytalanság. Otthagyni a szakmát, a vállalatot, a gépeket,
az
embereket,
mindazt,
ami eddig
tartalommal
töltötte meg az életét?
Elmenni
innen, hogy soha többé ne jöhessen vissza? Tanuljon?
Hát a jó
lakatosra nincsen szükség? — fogalmazta meg magában a másoktól is többször hallott
érvet.
S
nemsokára mégis elment, S az elfutott év után került az
egyetemre.
Hát ez mindig így lesz ezután? —
gondolkodott.
Uj hely, új
arcok,
új emberek? Egyik helyet alig szerette meg, máris más városba került, itt még szinte barátokat
sem
szerzett, ott ismeretlen
tekintetek
merednek felé a padokból.
jött új, s új baj — egyik el
sem múlott, követte
gyorsan
a másik. Nemcsak a kezdetén,
később is, mikor lassan kezdte megszokni ezt a megváltozott
életet.
Mint vízesés zúdult rá az egyetemi munka, hogy majdnem
eltemette, elsüllyesztette:
délelőtt órák,
délután tanulókörök és
szemináriumok, az óráról-órára való
készülés,
a kötelező olvasmányok — azt sem
tudta mihez kezdjen előbb az első
hetekben.
Csak annyit érzett: ismét eltelt egy nap, tovább
gyűlt
a tanulnivaló, s ő nem tudott megbirkózni
vele.
Talán
később —
nyugtatta
önmagát, ám eltelt egy
hónap, s ugyanott
topogott,
ahonnan szeptemberben
indulni
kellett
volna.
Segítették
sokan —
professzorok,
hallgatók keresték a bajt, a meg-

oldás útját, S megtalálták.
Így indult meg Radványi József
életében
a tisztázódás, a tervszerű
munka
időszaka.
Azóta eltelt három
év,
s most, mint negyedéves
bölcsészhallgató, az államvizsgák
előtt áll
— ez néhány szürke
mondatban
összefoglalva
a szemtanú
véleménye és
tapasztalata.
Ezért beszélgetünk
most.
Radványi József tiltakozik: —
Semmi.:.
segítettek,
tanultam.
Mellém
álltak, rávezettek a helyes útra..,
De
a szaggatót mondatok mögött
lassan kirajzolódik
a valóság
körvonala.
'JDlzony, nagyon
nehéz
volt.
Akarni kellett, amikor az értelem meghátrált,
s azt
mondta:
lehetetlen,
s azt: „Minek
jöttél
ide, úgysem
birod! Azért,
hogy
most szégyenszemre
visszamenj
az
üzembe? Menj vissza és dolgozz a
szakmádban: ott hasznos ember lehetsz ..." De az akarat
visszavágott: „Itt maradsz, tanulnod
kell!"
— a vita őrölte erejét.
Szélmalomharc — ez járt eszében
minduntalan, S közben tanulni
kellett, s
egyre többet dolgozott. Maga előtt
bevallotta néha: ezzel menekült
a
kínzó problémák elől. Mind többet
és többet vállalt magára:
pártcsoportvezető
lett. Szinte
másodper->
cekre osztotta be idejét, az elvégzendő anyagot. Amit
elhatározott,
bármily nehéz is volt néha, maradéktalanul
végrehajtotta.
Az ébredő hajnal sokszor találta a tanulóasztal mellett.
De nem
engedett.
Erezte, ha egyetlen
pillanatra
is
meginog, ha csak egyetlen
feladatot . is elmulaszt, minden
összeomlik, mindennek
vége.
S a nehéz napokat
újak
követték. Nem tudott megbirkózni
az
orosz nyelvvel. Tanulta, tanulta és
mégsem jutott vele semmire.
Magolta a szavakat — fél óra múltán
elfeledte mind. Üjra kezdte — és
így tovább, újra, s mindig
újra.
Voltak pillanatok, mikor
előtolakodott a múlt:
nem, nem bírja tovább, De nem hátrált — sikerült,
győzött ,n

Mikó Károly,
Marxizmus-leninizmus
Tanszék adjunktusa
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SZIGETI OTTILIA II. éves orosz
szakos főiskolai hallgató. Egy £vi
tanulás után a legjobbak közé
küzdötte fel magát.
Szakmailag
igen kiváló. Problémákat kereső,
gondolkodó egyéniség. Ideológiailag
fejlett. Marxista ismereteit gyakorlatban hasznosítja. Szorgalmas, lelkiismeretes, szerény ember. Társait
segíti és becsületes,
szorgalmas
m u n k á r a ösztönzi őket.

Nagy Károly III. éves joghallgató levelezőnk íria:

A Központi Vezetőség által megvitatás céljából
közzétett szervezeti szabályzattervezet
helyesen
tükrözi azt a fejlődést, amelyet pártunk eddig megtett. A párttagság
részéről érkezett számos módosító
javaslat azt mutatja-, hogy a párttagság fontos kérdésnek tekinti a
szervezeti szabályzatnak a jelenlegi
körülményeknek megfelelő
megváltoztatását.
Igen helyesnek tartom aat
a módosító
javaslatot,
mely szerint azokban az esetekben,
mikor a DISZ-szervezőt az
egyik
ajánló, az ajánlást a DISZ taggyűlésen vitassa meg és határozza el.
Ugyanis a gyakorlatban a DISZtitkár személyesen, de a DlSZ-szervezet nevében tette meg az ajánlást. Ezzel a módosítással
jobban
kifejezésre jutna, hogy a DISZ
a
p á r t ifjúsági szervezete és
hogy
a DISZ-tagság
előiskolája a tagjelöltségnek, ugyanakkor igen lelkesítőleg hatna a
DISZ-szervezet
m u n k á j á r a is.
Az
egyetemi
pártszervezetek
szempontjából különösen fontos a
fcagjelöltségre
vonatkotó
rész.
Ugyanis a középiskolából az utóbbi
időben
kizárólag
pártonkívüli
hallgatók
kerülnek az egyetemre
— mivel a p á r t t a g s á g feltétele a

a

VAGYUNK

18. életév betöltése. Ha nem nyáj-'
tunk lehetőséget arra, hogy legkiválóbb
pártookivüli
hallgatóink
tagjelöltekké fejlődjenek, úgy az
a veszély fenyeget, hogy az egyetemi pártszervezetek „kihalnak". J ó
példa erre a jogi kari I . évfolyam,
ajiol két p á r t t a g
van, mindkettő
szakérettségis, a szakérettségi viszont rövidesen megszűnik. Ezért
helyes lonne belevenni a
szervedet!
szabályzatba
olyanértelmű
módosítást, hogy a p á r t kísérje figyelemmel a pártonkívüli,
tömegszervezetben
működő
dolgozók
munkáját, irányítsa fejlődésüket.
Másrészt helyes lenne kibővíteni
a IV. fejezet 8. pontját olyan érteleimbon, hogy a pártszervezetnek
kötelessége legyen a felvett tagjelöltet képességeinek megfelelő pártmunkával megbízni; valamint azt,
hogy a tagjelöltek
fejlődésinek
biztosításáért a pártszervezet vezetősége felelős Ez utóbbit indokolja az a körülmény, hogy
sokszor kizártak tagjelölteket, akik átért nem
végeztek
pártmunkát,
mert a pártvezetőség nem érzett
felelősséget az iránt, hogy
pártmegbízatással lehetőséget adjon
a
tagjelöltnek a fejlődésre.
Erről beszélgetünk.
Az erőt keresem a szavak mögött, az erőt,
mely végrehajtotta,
megcselekedte Radványi
József
személyében
azt, ami történt — ami erőt adott
neki a megfeszített
munkához,
a
helytálláshoz,
Ö nem szól, én sem
kérdezek semmit, csak nézzük
egymást, s gondokodunk.
Milyen
furcsa mindez,
s azért
egyszerű.
Hogy megváltozott
négy év alatt
Radványi
József — más
ember,
acélosabb, többet ér, mint a régi,
a négy év előtti, mert
megtanult
küzdeni, mert többet, sokkal
többet tud annál az embernél, aki kilencszázötvenben
idekerült.
Most
felém fordul, látom arcát,
tekintetét, ahogy
kutatva figyel, s látom szíve felett a kabát
gomblyukába tűzve a kis jelvényt, a háromszínűt,
az aranykalászost,
—
ime, gondolom, az erő, mely megtanít legyőzni a lehetetlennek
látszót ...
T/ége a beszélgetésnek.
Közben
* odakünn elállt az eső. Radványi József indulni készül,
csomagolja
szakdolgozatának
jegyzeteit: „Május elseje ünnepe
Szegeden, a felszabadulás
után" — ezen
dolgozik.
A
szomszéd
szobában
szól a rádió: a zene átszűrődik
a
falon, s olyan
a dübörgés,
mint
valami diadalmas, győzelmi
induló.
Búcsúzkodunk.
Ugy
fog
kezet,
mintha most
is a
kalapácsnyelét
markolná, keményen — ezt mondja az ujjak
szorítása.
így alcarom — a szó visszaverődik az emlékezet
függönyéről,
s
újra hallom. Igen, így akarják
ők,
akik lentről jöttek, a mélyből, onnan, amit valaha úgy
neveztünk:
nyomor, tudatlanság,
s ma: a felszabadult erő, a legnagyobb
hatalom — a munkásosztály
forradalma.
Ok így akarják: a sok apró akarat összefonódik,
mint
dallamban
a hangok, egyetlen hatalmas
szimfóniává — ez a párt, a nép akarata. így épül az új
Magyarország.
Papp Zoltán
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Megfejtett
Van úgy az ember
néha, hogy
bizonyos
jelenségeket
nem tud
megmagyarázni.
Sokszor talányos
kérdések állnak elébe, mintegy
megfejtésüket
követetve:
magyarázz
meg bennünket,
mert
különben
kísértünk.
Ilyen
kisértő
talány volt
számomra
sokáig az
Apáthi-diákotthon
menzájának
egyik
felirata,
mely
kifogástalan
külső formába
öltöztetve
foglal
helyet
politikailag
fejletteb
kartársai
között.
Nincs
erőszakoltan
aktualizált
politikai
tendenciája,
nem sematikus,
mindennapi,
és mégis
örök, csak
ezt mondja:
„Minden pohár
megtelik
egyszer,
a korsó is
addig
jár ai."
—
feltehetőleg
a kútra,
de erről
már nincs
írásos bizonyíték.
Az
ötletes
feliratszerkesztö, aki nem él a
publikációs
lehetőséggel,
valószínű,
hogy több igen szép
variánssal is rendelkezik. Számára
azonban a lényeg a fontos, az egésznek
a
szelleme, a tanulság,
melyet a korsó tragikus
sorsa,
és a
pohár csak románcba
illő története — mert
az nem
törik
el,
csak megtelik — példáz.
Csodálom a tervező
igényességét.
Mily
kevés
rikító
politikum! Bár az igazságot kissé
apolitikusan
fejezi ki, de nem hebehurgya,
nem akar
konjunktúra-lovag
lenni,
mint
egyes
menzai feliratok,
melyek a „semmit" már
átértékelten
és átpolitizáltán
juttatják
kifejezésre,
Hallga'
csak, mily
csodálatosan
hangzik
egy
ilyen korszerű
bárgyúság:
„A fecsegés
selejt."
Á mi
talá-

talány

nyos mondatunk
nem
ilyen. Évszázadok népi bölcsességét
sommázza. El nem évülő
örök igazság ez, a
kampányfeladatok
megvalósítására
mozgósító feliratok
mellett. Sokszorosan
bizonyított
igazság:
nemzedékek
korsói
igazolták
mindaddig,
míg ki nem
mentek
a divatból és még ma
is igazolják a divatban levő —
hébekorba — megtelő poharak. Még a menza
poharai is
fenntartják
az
igazolásnak
ezt a jogát,
jóllehet
friss víz
hiányában
nem
tudnak
lépést
tartani
feudális
és
polgári elődeikkel.
A
felirat
értelmében
nem
is
feladatuk,
hogy állandóan
telve
legyenek,
csupán
csak
egyszer-egyszer.
És ki kell
jelentenem,
hogy ebben a
vonatkozásban
elvi
következetlenséget
még nem
tapasztaltam.
Sokáig
izgatott ez
a
talányos
felirat,
vájjon mit akar közölni? A minap egyik
ott étkező
barátom
óvatos
kérdéseimre
megadta
a
választ.
Ez a felirat,
melynek minden
sorában
a szelíd-okos
népi
bölcsességet
véltem
felfedezni,
fenyeget.
Azt
is
megtudtam,
hogy a menzai tolvajokat
figyelmezteti.
Ej, ej, nem
lehetett
volna
világosabban
megmondani,
hogy
mit akarnak?
Nagy
munka
volt, míg e
talányt
megfejtettem,
de
sikerült.
Ahogy most elgondolkodom a feliraton
meglep annak
csupán ökonomiai
célokat kifejező
jellege.
Nem akar
nevelni,
sem jobb útra
téríteni, csupán a menza
gazdasági céljait szolgáljai

Véleményem
szerint az
emberekre
jobban lehetne
hatni,
ha öntudatukra,
erkölcsi
érzésükre,
eszükre,
műveltségükre próbálnánk
befolyást
gyakorolni.
Hogy másokat
megmentsek
e
talányos
feladattal való birkózástól, s
ugyanakkor
a menzának is segítségére legyek
gazdasági céljai
megvalósításában, a fenti szempontok
szerint
csoportosítottV a menza
kimondott
gazdasági
érdekeit szolgáló,
de
ugyanakkor az emberekre sokoldalúan ható világos és közérthető
feliratszövegeket
készítettem
fegyelmezetten
étkező,
de
esendő barátaim számára:
1. Ökonomiaiak: „A
csórás
kiküszöbölésével előre a rentábilis
menzavezetésért!"
„Mindent a szemnek,
de semmit a kéznek!"
2. Erkölcsi
alapon
állók: „Az
etikusok
egybehangzó
véleménye: a lopás csúnya."
3.
Valláserkölcsi
alapon állók: „Étkezzék,
de ne
vétkezzék!" „Lopott
holmin
nincs isten áldása!"
4. Fejlettebb
öntudatra ható: „A szajrézás a legunszinpatikusabb polgári csökevény."
5. Az étkező
véleményét
kifejező:
„Zöld
menzajegyre
fehérjegyre
járó ebédet felszolgálni a legsürgősebben
kiküszöbölendő
felületesség."
Azt hiszem, a fenti
jelszavak
világosabban és kevesebb köntörfalazással
fejezik
ki azt a gondolatot,
amit a fenntebb
idézett talányos
szólásmondás az írás nyelvén csak
eldadogott,
öregesen,
foghíjjasan
elmotyogott.
Ha már
lúd, legyen kövér!
K. L.

S P O R T
Miért nem vehet résxt az Egyetemi
Haladás
a megyei labdarugó
bajnokságban
A megye! b a j n o k s á g tavalyi kétcsoportos beosztása helyett az idén egycsoportos a b a j n o k s á g 16 c s a p a t t a l .
Jogosult
résztvenni a megyei b a j n o k s á g b a n a nmlt
évi két csoport első hét-hét
helyezettje,
v a l r m i n t a Járási, városi b a j n o k s á g győztesei részvételével rendezett körmérkőzések két első helyezettje. A volt
Szegedi
Honvéd SE és az Egyetemi H a l a d á s Sportkör egyesülésével a Szegedi H a l a d á s Sportkörnek két helye volt a megyei b a j n o k s á g b a n . A Jelenleg az NB I. t a r t a l é k b a j nokságában j á t s s z ó
H a l a d á s II. és az
Egyetemi H a l a d á s , amely tavaly hatodik
helyen végzett, lett volna Jogosult résztvennl a megyei b a j n o k s á g b a n . Az eredeti
sorsolásban a H a l a d á s I I . szerepelt,
ÍZ
Egyetemi H a l a d á s nem. Az egyetemi iljús á g már akkor m é l t á n y t a l a n n a k t a r t o t t a ,
hogy nem vehet részt a megyei b a j n o k s á g b a n annál is Inkább, mert az
egyesülés alkalmával nem szűnt meg az Egyetemi H a l a d á s . A volt Honvéd csapatok
kiegészítve a legjobb egyetemi és főiskolai hallgatókkal. Szegedi H a l a d á s néven a
v í - o s l v á l a s z t m á n y irányítása alatt külön
költségvetéssel mint H a l a d á s
minőségi
csapatok szerepelnek. Emellett függetlenül
működik az Egveteml H a l a d á s
Sportkör
is. A megyei TSB ezt a szervezés! formát
nem ismerte el.

len és az Egyetemi H a l a d á s n a k Joga van
indulni a megyei l a b d a r u g ó b a j n o k s á g b a n . Közben a H a l a d á s I I . a
tartalékb a j n o k s á g b a n indult, tehát egy hely megüresedett a megyei
bajnokságban.
Ezt
azonban nem az Egyetemi H a l a d á s kapta,
hanem, nem tudni, milyen alapon, a Szentesi Lokomolívot osztották be. Az Egyetemi H a l a d á s Sportkör
vezetősége ú j r a
fellebbezett az OTSB-hez,
melytől
az
MTSB megyei elnöksége írásban is utasítást kapott,
hogy ossza be az Egyetemi
H a l a d á s t a b a j n o k s á g b a . A Megyei Testnevelési és Sportbizottság ennek ellenére
sem tett eleget a sportkör j o g o s
kíváns á g á n a k . Ugy látszik, az MTSB ez esetben a sportpolitikát összetéveszti a protekcióval.

Az egyetemi i f j ú s á g sportolni akar megfelelő színvonalon. Miért küzdjön
egy
l a b d a r u g ó c s a p a t , ha nem azért,
hogy
előbbre Jusson és m a g a s a b b
osztályban
j á t s z h a s s é k ? Miért küzdjön az I f j ú s á g , ha
nem azért, hogy a s p o r t b a n Is fejlődhessen? De megyénk s p o r t j á n a k hivatott vezeiől önkényesen Intézkednek, nem
tudni,
milyen alapon. Közel két hónnnon keresztül akadékoskodott a megyei TSB az Egyetemi H a l a d á s jogos kérésének teljesítésében. Addig húzta az ügyet, hogy
mo-t
már hat mérkőzés lejátszása után lehetetA b a j n o k s á g megindulása előtt az Egye- len egy ú j csapatot bevonni. Ez ma<ra a
t - m ! H a l a d á s ügyének rendezése végett az szomorú valóság, melyet a L u d a s
Matyi
OTSB-he? fordult. Az OTSB egyik munka- viccként m e g í r h a t n a .
társa, Tóth elvtárs személyesen beszélt az
MTSB elnökével, h o g y á l l á s p o n t j a helyteH. E.

Jláttuk,
Már azt is, hogy a Gazdasági Hivatal sokszor bürokratikusán
jár
el. Ezideig nem nagyon hittünk ebben; de a Marxista Tanszék szemináriumvezetőinek járó díjak kifizetése körül dúló példátlan rendszertelenség és nemtörődömség, a
hosszas huza-vona a GH részéről
már meggyőzött bennünket, hogy a
szálldogáló
hírekben van igazság is.
Eddigi cikkeink mintha meg se
jelentek volna. — Az I. menzán
még mindig létezik a hirhedt „Margitka", kinek a „goromba"
jelző

hallóit uh
szelíd dicséretnek számítana; Feltesszük a kérdést az Üzemélelmezési Vállalat Személyzeti Osztályának (a menza vezetőségének úgy is
hiába tennénk!):. „Csak egy kislány
van a világon?"
Heti zenétlen
fejtörő
Miért van még mindig elhanyagolt, rendetlen állapotban a Rerrichtér? Vájjon ez hasonulása a térnek
az őt egyik oldaláról határoló Bolyai Intézethez?
(A helyes megfejtők közt kiosztunk 10 db. térrendészeti tervet a
sok közül!)

Az Egyetemi Könyvtár múltévi munkájáról
Az Egyetemi Könyvtár
több
mint harmincéves történetében az
1952-es esztendő jelentette a legdöntőbb
időszakot: a
korszerű
könyvtári munka alapjait és a széles mozgalommá fejlesztett
kölcsönzési rendszert ez az év teremtette meg. 1953-ban ezen az úton
tovább haladtunk előre. Az év folyamán
beiratkozott több mint
5000 látogató közül két és félezer
egyetemi hallgató, 1200 középiskolai tanuló, jelentős számú egyetemi dolgozó és pedagógus, valamint
mintegy 1000 egyéb hivatású dolgozó vette igénybe a
könyvtár
szolgáltatásait. A több mint 38.000
kölcsönző az év folyamán
összesen
69.000 könyvet kölcsönzött ki, míg
az olvasótermet
látogatók
száma
meghaladta a 47.000-t. A
kikölcsönzött művek zöme, pontosan
53.842 kötet könyv, szépirodalmi
jellegű, kisebb része, 15,206 munka
szakirányú volt; az olvasótermi
használatnál az arány 38.921 kötettel 5.061 ellenében a szakirodalom
javára mutatkozott.
Az egyetemi könyvtár 1952. óta
külön kutatószobát biztosít a tudományos
munkával
elmélyülten,
tartósabban foglalkozó
egyetemi
tanárok és tudományos segédszemélyzet számára.
A mult évben
kb. 800 alkalommal vették igénybe
a kutatószobát. Ugyancsak eredményesen folyt a helyben megszerezhetetlen,
ritka
könyveknek
könyvtári
kölcsönzés
ú t j á n való
biztosítása a kutatók számára: 350
könyvet szerzett meg más könyvtáraktól ezen az úton a könyvtár.
Rendszerré vált már a kikölcsönzésből beérkezett könyvekről történő kiértesítés
is, amennyiben
1953-ban 2.700 esetben küldött ki
a könyvtár postai értesítést azoknak, akik bentjártukkor nem kaphatták meg a keresett
műveket.
A tájékoztató
szolgálat kb. 6.500
esetben adott
az olvasóknak
érdemleges felvilágosítást
a számtalan kisebb eligazításon, katalógushasználati tanácsadáson kívül. Jelentősebb szakkérdések irodalmának alaposabb munkával történő
összegyűjtését egyes kutatók külön kérésére 87 esetben végezte el
a könyvtár bibliográfiai csoportja.
Ugyanez a csoport rendszeres támogatásban részesítette, tanácsokkal látta el az egyes egyetemi intézeti könyvtárakat, s időről-időre
tájékoztatta őket a könyvtárba beérkezett jelentősebb szakmunkákról, folyóiratokról;
A könyvtárnak 1953 folyamán 10
különféle terjedelmű és jellegű kiadvány jelent meg, így több ajánló
bibliográfiája is. „Mit olvasson a
szakérettségi
tanfolyam
hallgatója
magyar és világirodalomból"
címmel a költőkről; később szovjet
tanulmányok
földolgozásával
a
vízépítésről;
a népnevelők számára a választásokról;
pedagógusok
részére az iskolai munkatervek
készítéséről; végül a
tudósképzésröl
adott ki a könyvtár ajánló és röplap-bibliográfiákat. Külön katalógust jelentetett meg a könyvtár
az 1953. március 15. és 24. között
megrendezett, ez idő alatt 12.498
látogató által megtekintett
nagyszabású kiállításról, amely „Mátyás király
könyvtárától
a 3.000
népkönyvtárig"
címmel a magyar
könyvtárügy fejlődését mutatta be
értékes
anyagon
szemléltetve.
Ugyancsak útmutatóval
tájékoztatta a nézőt a könyvtár az 1953.
decemberében megrendezett
Rjepin-kiskiállításon
is. A bibliográfiai
csoport összeállította a könyvtártani szempontból jelentős Bibliotekar-repertóriumot,
amely a szovjet könyvtárügy vezető folyóiratának anyagát teszi áttekinthetővé a
magyar könyvtárosok számára. Végül a „Vár a könyvtár"
címmel,
nagv példányszámban, ízléses külsővel megjelent a könyvtárat propagáló, a könyvtárhasználat módjait, a könyvtár-nyújtotta lehetőségeket ismertető tájékoztató.
A könyvtári gyarapodás is kielégítőnek mondható,
amennyiben
beszerzés
ú t j á n 5.237 kötettel,
ajándék révén 529 művel gazdagodott a könyvtár állománya. Az év
folyamán a könyvtárba 428 folyóirat járt. Az évi gyarapodáson kívül földolgozásra került még a
régi rendszer mulasztásaként
ömlesztett állapotban
lévő
mintegy
100.000 darab
nyomtatványból
is
3.600 kötet, valamint a természettudományi kari könyvtárak
kb.
1.300 kötet könyve is. Elkészült a
könyvtár marxista tematikus
katalógusa, amely alapján az érdeklődőknek ideológiai, társadalomtudományi, külpolitikai stb. kérdésekben a könyvtár hamarosan t á j é koztatást tud nyújtani. A mult
terhes örökségeként
fölhalmozott
„ömlesztett anyag" az elmúlt nyáron került évtizedek óta polcokra.
Ugyanekkor a könyvtár leltározásra előkészített mintegy 300 lődd-

Ha az eddigi igen szép eredmé-í
nyi folyóirat, hírlap és aprónyommég
tatvány-anyagot is, amelyek közül nyeink mellett a könyvtár
váratlanul értékes 1919-es és mun- mindig meglévő hiányosságait is
kásmozgalmi
nyomtatványok
ke- szemügyre vesszük, elsősorban is a
előtti állapotok
máig
rültek elő. A belső munkát is, az felszabadulás
tehertételét,
a
könyvtár
olvasók eligazodását is jelentősen meglévő
folyóirat
és
segítette az ú j olvasói katalógus és hatalmas mennyiségű
rendezetlenségét
a különféle szakkatalógusok
ren- hírlapanyagának
Ezen a könyvtár
dezése. A könyvek regenerálását kell említenünk.
és megelőző védelmét a könyvtár rendszeres munkával, de csak kor«
látozott ütemben tud javítani; Ki«
házi könyvkötő üzeme
végzi.
Az év folyamán 17.000 forintos sebb hibák mutatkoztak még az
költséggel új, korszerű
ruhatár és elmúlt évben a tervfegyelem megolvasói-tájékoztató
terem
létesült. tartása, pontosabban a feladatok
A könyvtárlátogatók és a könyvtár sorrendjének betartása terén is»
dolgozói részére napközben falato- Végül — ugyancsak a mult nagyzó áll rendelkezésükre. A kor- mérvű restanciája következménye«
mányprogramm
szellemében
a ként — a könyvtár dolgozóit any«
könyvtár dolgozói részére tusoló is nyira a belső rendezési munka kö«
tötte le, hogy tudományos mun«
létesült.
Az egyetemi könyvtár
jelentős kára alig gondolhattak.
szerepet játszott a szegedi
könyvAz egyetemi könyvtár 1954-beii
tárügy fejlesztésében is. A járási a tavalyi eredményeket
tovább«
könyvtárnak például számos oro- fejlesztve, az elmúlt évi munkában
bléma
megoldásánál
segítségére még megmutatkozott hibákat kijavoltak a könyvtár dolgozói.
vítva, még inkább az egyetemi ok«
A könyvtár dolgozói
tapasztalat- tatás és kutatás szolgálatába
állít«
cserékkel is gyarapították szakmai
Dolgozói nemcsak Jó
tudásukat: így az egyik könyvtá- ja erőit.
ros három hónapon át a budapesti könyvtári szolgáltatással, tájékoz«
egyetem Könyvtártudományi Inté- tatással segítik az egyetem mun«
zetében, egy másik az akadémiai káját, de maguk is tudományos
könyvtárban két hétig végzett — a eredményeket produkálva, az ed«
vendéglátók teljes megelégedésére diginél is nagyobb részt vállalnak
• az egyetem feladataiból,—• könyvtári tanulmányokat.

Az 1954. évi V. Korányi Vándorgyűlés
Május 6-án ül össze Szegeden az
V. Korányi Vándorgyűlés, a szegedi I. Belklinika rendezésében. A
kongresszus ezévi elnöke Hetényi
professzor.
A Korányi vándorgyűléseket alapgondolatuk különíti el a szokványos
orvoskongresszusoktól.
Az
orvostudomány rohamos fejlődése
ugyanis azt eredményezte, hogy az
egyes kutatók csak saját szűkebb
tárgyuk problémakörét ismerik. A
kutatók hajlamossá válnak tehát
arra, hogy elfeledkezzenek az emberi szervezet egészének dialektikus egységéről. Ez a hiányosság
könnyen helytelen útra terelheti a
további kutatást.
Korányi Sándor, a magyar orvosok egyik legnagyobbika, a dialektikus szemléletnek volt szószólója.
A róla elnevezett nagygyűlés előadásait tehát nem egy-egy szakmából válogatja ki. Olyan beszámolókat tűznek műsorra, melyek a betegágy mellett felmerült kérdéseket kísérletes eszközökkel oldanak
meg és melyeknek eredményei a

betegség felismerését, a beteg gyó*
gyulását közvetlenül
előmozdít«
ják.
Az idei vándorgyűlésnek az ad
különös jelentőséget, hogy Korányi Sándor halálának 10. évfordulóján ül össze. Az évforduló súlyát
a Magyar Tudományos Akadémia
azzal is kifejezésre kívánta juttatni, hogy a kongresszusra számos
külföldi tudóst hívott meg. A kongresszus nemzetközi jellege fontos
lépés tudományos
elzárkózásunk
felszámolása irányában és így a tudományos élet terén az új kormányprogramm
nagyjelentőségű
megnyilvánulásának tekinthető.
A külföldi vendégek bizonyára
meg kívánják tekinteni majd az
egyes intézeteket. A rendezőbizottság május 7-e délutánján biztosított erre időbeli lehetőséget.
Helyes volna tehát, ha erre a látogatásra az intézetek felkészülnének,
hogy vendégeink tömör, helyes képet kaphassanak az Orvosegyetem
munkájáróL
Halmágyi Dénes

Hogyan segíti a szakmai továbbképzést
a bölesészetkari tudományos diákköri munka
[V em lehet mondani, hogy a Bölcsészeti Kar oktatói különös
lelkesedéssel fogadták volna annak
idején a tudományos
diákkörök
szervezésére vonatkozó rendeletet.
Ugy látszott, mintha a négy-öt év
előtti szakkörök támadtak volna
fel, úgy tűnt, mintha olyasvalamiről lett volna szó, ami több vonatkozásban emlékeztetett a régi középiskolás önképzőköri gyakorlatra.
Nem volt világos, miképpen illeszkednek m a j d bs a diákkörök a kar
oktatási formái közé, annál kevésbbé, mert hiszen éppen r e á j u k kellett hárulnia — legalább is részben
— az egyik legtöbbet vitatott s a
kar jelenlegi s t r u k t ú r á j á t tekintve,
legnehezebb feladatnak: a tudományos képzés előmozdításának.
A
szervezés azonban megtörtént s már
az elmúlt tanévben megindult a tudományos diákköri munka. Le kell
szögezni:
n e m sok eredménnyel.
Hibák történtek & szervezés terén,
a személyi összetétel megválogatásában, s a második félév során (ez
volt a kezdeti korszak) a kívánalmakat csak formálisan sikerült teljesíteni. A diákkörök igazi tartalmat nem kaptak s nem voltak népszerűek.
A z idei tanévben azonban, amikor az önállóságra való nevelés és a tudományos képzés kérdése még fokozottabb erővel lépett
fel. a diákkörök problémáján is ú j ból kezdtünk gondolkozni. S ennek
során kiderült, hogy kevés alkalmasabb lehetőság van a tudományos képzésre a diákköröknél. Ez
persze összefügg a kar egész oktatási rendszerével is. A helyzet az,
hogy a bölcsészkari szemináriumok
ma m á r nem az anyaskövetés útián járnak, egyáltalában nincsen
korrepetáló jellegük, adottságaiknál fogva azonban mégis bizonyos
korlátokhoz v&nnak kötve. Évfolyamokhoz és kollégiumokhoz kaDcsolódnak s ha nem is anyagkövető
módszerrel, de mégis az előírt, kötött tantervű kollégiumhoz, az évfolyam előírt tananyagához igazodnak. Ennek folytán a hallgatóságnak nincs meg a lehetősége, hogv
például az első évfolyam anyagának
valamelyik részével később is foglal kozhassék oly módon, hogy elgondolásait vagy az esetleg elért

eredményeit bemutathassa és vl«
tára bocsáthassa. Ily módon azon«
ban a hallgatóságot éppen attól a
lehetőségtől fosztjuk meg, hogy
valamilyen témakörben valóban elmélyülhessen. A tudományos diákkörök viszont szervezetüknél, célkitűzéseiknél és a keretükben folyó
munka jellegénél fogva kiválóan alkalmasak arra, hogy ezt a hiányt
pótolják. Ha a kidolgozandó témakörök kiválogatása helyesen történik meg, ha tagjaikat valóban az
érdeklődés
tömöríti
egybe
s
ha nem téveszti szem
elől a
tudományos feladatokat, akkor sajátos helyzetüknél fogva még a speciálszemináriumoknál is kötetlenebb formában mélyíthetik el a legfelsőbb színvonalú oktatást.
A Bölcsészeti Karon szeptember óta a fejlődés ebben az
irányban indult meg. Ma m á r a történelmi, nyelvészeti, irodalomtörténeti, esztétikai és orosz nyelvi tudományos
diákkörökben
olyan
munkák készülnek s olyanok kerülnek megvitatásra, amelyek a legtöbb esetben elérik a publikálást
közvetlenül megelőző színvonalat.
És há minden remény megvan arra, hogy a kar végre kilép egészben véve jellemző tétlenségéből a
tudományos utánpótlás vonalán, a k kor ezt nem kis részben a tudományos diákkörök jelentőségének felismerése és az általuk adott lehetőségek kihasználása váltotta ki.
Halász Előd
egyetemi tanár.
A Pécsi Egyetemek
és Főiskola
szombat és vasárnap esti rendezvényére jegyek az Egyetemek és Főiskola kultúrfelelőseinél és portásainál kaphatók, valamint a helyszínen is.
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