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Csak a tömegek közti szüntelen politikai munka

képes kiváltani és fokozni a tömegek aktivitását.
(A Szabad Nép november 30-1 számának
vezércikkéből.)
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Szeged értelmiségi dolgozóinak nagygyűlése
November 23-án délután Szeged
értelmiségének zöme a Szabadságfilmszínházban gyűlt össze. Eljöttek a váro s tanárai, tanítói, egyetemi dolgozói és hallgatói.
hogy
meghallgassák Erdey-Grúz
Tibor
elvtárs, oktatásügyi miniszter választási beszédét. Félhárom után
néhány perccel
már
zsúfolásig
megtelt a nézőtér. Hövid várakozás után az emelvényen megjelent
Erdey-Grúz Tibor
elvtárs ég
a
nagygyűlés elnöksége. Az elnökségben a párt és város vezetői és az
élenjáró pedagógusok mellett az
egyetemek és a főiskola állami ve*
zetői és több professzora is helyet
foglaltak. Búza László akadémilfus,
a Hazafias Népfront szegedi bizottságának elnöke rövid megnyitó beszédet mondott, m a j d Erdey-Grúz
elvtárs lépett a mikrofonhoz.
Nagy érdeklődéssel v á r t beszédében először általánosan foglalkozott belpolitikai és gazdasági életünkkel, m a j d az értelmiség szerepéről beszélt a szocialista építés
ú j szakaszában.

társait arra szólította fel.
hogy és kifejezte bizalmát a
megvámagyarságra
és emberségre
nevel- lasztandó ú j tanácsok iránt, amejék az i f j ú nemzedéket.
Beszéde lyek bizonyára rövid időn
belül
József Attila sorait idézte
fel, helyrehozzák az e téren
fennálló
amelyek a ma pedagógusa számá- hibákat.
r a különösen időszerűek:
A hozzászólások után Csótó Nagy
„Adj emberséget az embernek.
János, az egyetem
szakszervezeti
Adj magyarságot a magyarnak". bizottságának
elnöke
javaslatot
Majd Martonyi János
rektorhe- tett az egyetemek és a főiskola Ha-

Az egyetemek helyzetéről

Alig mult ei néhány hónapja,
hogy Csefkó Gyulát, a Pedagógiai
Főiskola tanárát melegen ünnepelték kartársai, tanítványai és ismerősei 75. születésnapja alkalmából.
Népköztársaságunk Elnöki Tanácsa ez alkalommal az ország elismerését a Munka Érdemrend adományozásával fejezte ki a magyar
szó, a magyar nyelv kiváló tudósa
iránt. Az ünnepségen még friss elmével, de már a sok betegeskedéstől meggyötört testtel jelent meg
barátai és tanítványai körében.
Kollégái és hallgatói azzal a meggyőződéssel fogadták Csefkó Gyula

Gondolatok

Az általános iskolák nívóiéról
Az oktatási színvonal
emelésének
egyik nagy akadálya az általános
iskola nívójának
alacsony
volta.
Ez a jelenség főként a falvakban
és tanyákon jelentkezik, de hatását a középiskolákban
és ezekeu
keresztül az egyetemeken is érezteti. Oka egyrészt az általános iskolai
felszerelések
hiányossága,
ami csak lassan, fokozatosan szüntethető meg. A helyi erőforrások
kihasználásával azonban
a hiányok pótlásának üteme meggyorsítható. Ezen a téren a megválasztandó tanácsok jelentős
segítséget
nyújthatnak — és bizonyára nyújtanak is — az iskoláknak.
Nemcsak anyagi fogyatékosságokkal kell megküzdenünta az elkövetkező időkben, hanem a tankönyvek ós tantervek hiányosságaival is. A tankönyvek fö
hibája, hogy nem táplálják a hazafias
érzést. A tanterveké pedig — és
ez az egyetemekre is vonatkozik —,
hogy nem állandók. A szükséges
változtatásokat
pedagógusainknak
a társadalom széles rétegeinek bevonásával, a tanácsok támogatásának igénybevételével kell yégez1
niök.
v'i i
A nevelők helyzete sem mindenütt kielégítő. A helyi
tanácsok
sokhelyt
túlzottan
kihasználják
őket; másutt nem törődnek
problémáikkal. Anyagi helyzetük is
javításra szorul még. Minden, a
tanácsokra leadott
szavazat boz7 á j árul ahhoz, hogy ezek a kérdések mielőbb
közmegelégedésre
oldódjanak meg. ; * ..¡au . j

Meghal! Cseffcő Gyula

lyettes
felszólalása
következett.
Foglalkozott az értelmiség és
a
lakosság más rétegei közötti kapcsolattal, amely egyre melegebbé
válik s ennek következtében
számos értelmiségi dolgozó neve került fel a tanácstagjelöltek listájára. Megemlítette a jogi kar munkájának jelentőségét, amely szakképzett jogászok nevelésével
segíti elő a tanácsok munkaszínvo-

nalának emelkedését. Örömmel üdvözölte az . oktatási miniszter elvtársnak a tantervek stabilizálásár a tett ígéretét. Rámutatott, hogy
ez sok időt szabadít fel a tanszemélyzet tagjai számára, ami lehetővé teszi munkájuk elmélyítését.
Végül Dobcsányi Ferenc, a Főiskola tanársegéde foglalkozott
a
pedagógusok égető lakáskérdésével

Emelt

Megváltom, kissé viszolyogva, foEzekntftn részletese« foglalkozott
tanácsválaszErdey-Grúz elvtárs az egyetemek gadtam a megbízcist:
kell
levezetnem.
helyzetével. 'Az egyetemi
oktatás tási gyűléseket
színvonala folyton javul. A racio- Nemcsak azért, mivel inkább regévolna
dolgoznom,
nalizálás, amely bizony most soka- nyemen kellett
Hanem
kat kedvezőtlenül érintett, végső minden percet kihasználva.
fokon az egész nép életszínvonalát azért is, mivel sose szerettem
a
emeli és az egyetemi oktatás fej- gyűlések elnökségében helyet
fog1 csztéséhea is - hozzájárul.
lalni. Sokkal hasznosabb a „tömeAz
elnöki
Az ösztöndíj is lényeges kérdés gek közt elvegyülni".
szerint
olykor
ma az egyetemi i f j ú s á g számára. asztal tapasztalásom
A jövőben a hallgatók mintegy 70 túl messze esik az emberektől. Márszessázaléka fog'. ösztöndíjat kapni és pedig, aki „a lélek mérnöke"
minden
az ösztöndíj odaítélésénél fokozott retne lenni, az iparkodjék
minél közelebb
lenni
mértékbei» figyelembe veszik
a alkalommal
emberekhez.
tanulmányi .eredményt. Nem
kell az
Uhát félniök azoknak, akik lelkiÁm ezeken a gyűléseken
cseppet
ismeretesen dolgoznak:
számukra sem választott el az elnöki katedra
nem jelenthet hátrányt az ösztün- magassága az emberektől!
Határoi'ijreform,
Itijiii,,!
*\ • f . zottan ott éreztem magam
közöttük
Hogy
miért?
A hallgatóság-* n a g y tapssal fo- minden alkalommal.
eddigi
radta a beszédet, majd megkezdőd- Azért, mert — egynémely
t k a hozzászólások. Hencz 'Aurél, gyűléssel ellentétben — minden al< : Egyetemi Könyvtár
igazgatója. kalommal őszintén s becsületes bámeg az em: íelszabadulás'} óta eltelt idő ered- torsággál nyilatkoztak
i •nyeiről^.beszélt, amelyek tükrö- berek. Ha nem tetszett nékik a janélkül
•. k az értelmiség hűségét a dol- vasolt jelölt, bizony kertelés
hogy miért nem
ta•rozó néphez.'.'Ezt a hűséget az ér- megokolták;
a tanácstagsági lmiség továbbra ia f e n n i a r t j a ; lálják alkalmasnak
! rnrni sem távolíthatja el a mun- ra. Nyers őszinteséggel mutattak rá
olymódon,
1 -osztály és parasztság oldaláról. a jelölt hibáira, s mégis
destruálóan.
Lemér Károly,
a
Pedagógiai hogy ez sosem hatott
Főiskola xgzgatója
a Főiskola ta- Az volt az érzésem, hogy nem esik
jei árainak ég hallgatóinak a Haza- ugyan kellemesen a bírálat a
megbánni,
fi as Népfront törekvéseivel
való löltnek, mégsem fogja
gyen< ^yüttérzését fejezte ki. A Főis- hogy őszintén megismertették
1 >ia olya n tanárokat fog nevelni, geségeivel.
A jelölőgyűléseken
a körzetek tej kikre a nép
bármikor biztosan
rületén előforduló bajokat is el leszámíthat.
Ezután Baricz Károlyné, a szak- hetett mondani. S az emberek kedpanaszkodtak:
nyíltan
i rettsógis-tanfolyam
igazgatónője vemrevalóan
tagadja magával lelkes szavaival s nevén nevezve a hibát, s mégsem
a gyűJÉe
-r R f ^ f i ^ a w - ellenségesen, hanem úgy, mint akik

zafias Népfront-bizottság
tagjainak
megválasztására.
A javaslatot
a
nagygyűlés egyhangúan elfogadta.
A Hazafias
Népfront-bizottság
megválasztása után a nagygyűlés
résztvevői egyperces néma felállással emlékeztek meg Visinszkij elvtársról, az elhunyt nagy diplomatáról és jogtudósról, majd
Búza
. László professzor zárósaavaival ért
I véget a nagygyűlés.

Szeged értelmiségi dolgozói azzal a nyugodt tudattal távoztak a
gyűlés színhelyéről, hogy a Hazafias Népfront mindent el fog követni a szellemi munkások anyagi
és erkölcsi megbecsülésének
növelése érdekében s ezért
minden,
hazája és önmaga jövőjét építeni
akaró értelmiséginek ott a helye
a magyar nép egységes arcvonala,
a Hazafias Népfront zászlaja alatt.

fővel...
jól tudják: gazdái a
közügyeknek.
S mindig arányérzékkel
beszéltek. Olyat kértek, aminek a
megvalósítása nem lehetetlen, amit
a
jóakarat és figyelem
feltétlenül
megoldhat. Egy lámpát
kértek az
útkereszteződéshez,
salakozást
a
periféria kátyús szekérútjaira,
—
fabarakk helyett emberhez méltó lakást egy kétgyermekes
anyának.
Utánaérdeklődtem
a
legégetőbb
panaszok
elintézésének:
kivétel
nélkül mindet megoldották. Sem a
gyűlések vezetősége, sem a jelöltek
nem beszéltek tehát
a
levegőbe,
amikor a panaszok orvoslását illetően tettek
ígéretet.
Persze, a tanácstagok
számára
bőven akad még tennivaló az elkövetkező hónapokban. S az emberek
elvárják, hogy ne megtisztelő
cím
legyen csupán a tanácstagság,
hanem álljanak ki a tanácstagok
harcosan környékük
lakóinak
jogos
igazáért s fáradságot nem
ismerve
dolgozzanak azon, hogy egyre mérséklődjék a panasz s egyre több legyen a derű az emberek
arcán.
A Petőfi-újtelepi
iskolában
így
szólt a jelölt felé egy dolgozó
paraszt:
„Én
tisztelem,
becsülöm
Csurgó Mihályt, rá szavazok,
mert
mintagazda,
s tudom,
az ügyünk
olyan jó kezekben lesz nála, mint
a föld, amit ő művel. De vegye tudomásul. hogy amikor a tatiácstagsága lejár, én a lehető
legszigorúbban meg fogom bírálni a munkáját".
Jólesik remélni, hogy a Csurgó Mihályok a légszigorúbb bírálat előtt
is emelt fővel állhatnak meg
annak idején.
DÉR ENDRE

kitüntetését, hogy méltán megérdemelte a Munka Érdemrendet, hiszen egész életében édes anyanyelvünk mind tökéletesebb megismerésén és megismertetésén fáradozott.
Kutatott és tanított, tudós volt és
nevelő. Hosszú évtizedeken át nevelte a magyar fiatalokat a szó és
a nyelv hatalmának és szépségének
megértésére.
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órakor, hosszas szenvedés után,
meghalt Csefkó Gyula.
Tudományos hagyatéka és munkás élete megörökíti nevét és emlékét munkatársai és ismerősei emlékezetében.

írókról és

'A múltban igen sokszor próbáltak kiadni olcsón könyveket,
de
ezek a kiadások vagy a ponyvairodalom
mocsarába
süllyedtek,
vagy csak üres, átlátszó propagandává váltak.
Az Olcsó
Könyvtár mindettől
mentes. A magyar
és a
világ
klasszikusainak szinte a legérdekesebb, legszebb
könyveit k a p j a
kézbe az olvasó.
Minden
idők
1
egyik legolcsóbb kísérlete a könyvkiadás területén, de ez a kísérlet
nagy eredményeket ért el. Mér az
első megjelent könyveknél
megmutatkozott, hogy kevés példányszámban jelenik meg egy-egy regény, Itt, Szegeden is csak
előjegyzés ú t j á n lehetett hozzáférni
az Olcsó Könyvtár könyveihez. Az
egyetemisták, különösen a magyarszakosok
is nagy
érdeklődéssel
fogadták.
Az Olcsó Könyvtár célja kettős:'
elsősorban az, hogy a csekélyértékű,
erkölcsromboló
ponyvát
háttérbe szorítsa., másodsorban pedig, hogy a klasszikusokat
népszerűsítse
szélesebb körben.
A
célt a kiadás elérte. Bár
a népszerűsítést kissé félreértették, mert
a kisalakú,
rikítószinű és
halványsárga fedőlapú könyvek kísértetiesen hasonlítottak a
hirhedt
Pesti Hirlap
ponyvaregényekhez.
Az első napokban a könyvesboltokban sokan
„szépirodalmi
ponyváknak" nevezték és e néven keresték is őket. Persze, ez csak a
meginduláskor volt így. A kiadás
könyveinek
elolvasása után
mindenki megérezte,
hogy itt
nem
holmi ponyvákról
van szó, hanem
a legnagyobb
írók
szórakoztató,
kedves müveiről.
i
'i
i
Eddig tizennyolc irő 21 könyve
jelen* meg. Az egyes müvek megjelenési sorrendje igen ügye9. Általában egy magyar írót követ egy
külföldi. Sok olyan regény jelent
meg, amelyet az olvasók már régen kerestek, mert az előző kiadásokból már nem találták meg.
Magyar írók közül Jókai.
Mikszáth, Móricz,
Karinthy,
Heltai,
Veres Péter és Illés Béla
művei
szerepelnek. A külföldi írók közül:
Verne, Jack
London,
Sievenson,
Leo Tolsztoj, P. Maurice,
Thackeray,
Gogol, H. G. Wells, Alekszej
Tolsztoj, Courtade, Ivanov
regényei
jelenlek
meg.
Sok külföldi író szerepel a listán változatos írásokkal, de
magyar írók annál kevesebb számmal. A mai írók közül csak Veres
Péter: Rossz asszony. Illés
Béla:
Fegyvert s vitézt .éneklek és Heltai Jenő: Jaguár című
regényét
közlik. Még szegényebb a sor
a

könyvekről

klasszikusoknál:
Jókai
Móricz,
Mikszáth két-két regénnyel és Karinthy Frigyes kisebb
írásainak
csokra. Nem arról van szó, hogy
a legnagyobb íróinktól ne jelentessenek meg műveket, azonban
ebben a helyzetben
úgy látszik,
mintha nem is lenne több
nagy
írónk. Miért nem
„fedezik
fei"
Móra
Ferencet,
Krúdy
Cyulát,
Kaffka Margitot. vagy akár Nagy
Lajostt A klasszikusaink
eddi;;
közölt munkái, már arattak sikert,
nem jelentettek kockázatot a kiadók számára.
Dehát
annyin
gyengének t a r t j á k az olvwéközönséget, hogy ha már n e » Jókai,
vagy Mikszáth a könyv írója, akkor már nem is kellí
Vagy azt
gondolják. hogy Móra
Ferencnek,
vagy Krúdy Gyulának nem lenne
olyan sikere*
,
A mai írók közül tán csak Veres Péter Rossz asszonya a raol. Ez
a mostani irodalmunk gyengeségéből fakad. A rossz asszonyról sokat
vitatkoztak, de ez semmit
sem
von le az értékéből. Van egy monda», mennél nagyobb csatát
vivnak a kritikusok egy mű felett,
annál nagyobb az értéke.
Ez áll
Veres Péter kisregényére is. Sokan
azt állítják, hogy az
olvasókat
nem érdeklik a mai tárgyú regények. Nem igaz. í r j a n a k
íróink
olyan regényeket, mint a
Rossz
asszony, az olvasók kapkodni fogják, ahogy kapkodták az üzletekből
ezt a regényt, ü g y
írjanak az
íróink, hogy a közönségnek
tetszen. Az olvasók ma igényesebbek,
mint valaha, szórakoztató, de értékes könyveket várnak.
A külföldi irók válogatása
jó.
Igaz könnyű volt válogatni a két
évszázad legnagyobb
sikert aratott munkái közül. Bár tán sok a
fantasztikus
regény.
Különösen
akkor tűnik ez fel, amikor három
hazai író más-más tárgyú regénye
után két fantasztikus regény
következik: így Wells: Istenek eledele és Alekszej Tolsztoj:
Aelita
című regénye.
_ _
Az Irodalmi Újság írja, hogy jövő
évben hosszabb lélekzetű regényeket is közöl az Olcsó Könyvtár kétkötetes alakban. Ennek örülünk,
mert, ha. megvalósul, a nagy írók
még szebb még nagyobb
értékű
műveit adja az olvasóinak a kiadó.
Rem«ljük, hogy ezzel és az Olcsó Könyvtár
jobb összeállításával még nagyobb olvasóközönséget
szereznek a szép könyvek számúra.
KRUPA ANDRÁS
II. magyar-történelem

Székely Lajosné levelezőnk írja:
Három gyermekes családanya vagyok. A gyermekeim — mint mondám szokták — »egyik kicsi, másik
pici«. Sok gond, de sok öröm is
van velük. Talán nem lehet rossz
néven venni, hogy egy kicsit a
gyermekeimen keresztül is nézem a
világot.
Éppen ezért kellemes meglepetés
volt számomra és nagyon jól esett,
amikor december 4-én munkahe-

lyemen, az Egyetemi Könyvtárban
három csinos kis mikuláscsomaggal
ajándékozták meg
kicsinyeimet.
Hasonló figyelmességben volt része
a többi kisgyermekes szülőnek is.
Köszönet szakszervezetünknek és
a Könyvtár vezetőségének, amelyek
ezt az örömöt szerezték. Az ilyen
kicsi, de szíves gesztusok növelik a
bizalmat és hozzájárulnak a munkatgjgi k ö t g j ^ e k tgfeödlégéhez. '
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Az egyetemi

és főiskolai kultúrmunka
és feladatai

Ha valaki figyelemmel kísérte az
egyetemen folyó kultúrmunkát, sok
olyan apró jelet vehetett észre, ami
azt mutatja, hogy jó irányú változások tapasztalhatók az elmúlt évhez viszonyítva ebben a munkában. Ez a javulás megmutatkozik
bizonyos formai és tartalmi változásokban. A formai javulás a rendezvények jobb előkészítésében, a
pontosabb szervezésben jelentkezik.
A tartalmi pedig abban, hogy a
k ultúrcso portok
igényesebbek az
előadott darabokkal szemben. Az
egyes egyetemeken, így az Államés Jogtudományi Karon, a Pedagóguai Főiskolán, létrehoztak állandó
színjátszó csoportokat, amelyek már
az eddigiek folyamán is szép eredményeket értek el.
De a javulás megmutatkozik a
diákklub életében is, ahol az elmúlt hónapokban sok sikerült,
jól szervezett és tartalmilag
megfelelő műsoros esten vehettünk részt.
Természetesen ezek a felsorolt
kezdeti változások korántsem jelentik, hogy a kultúrmunka a legnagyobb rendben megy. Sok olyan
probléma van, amely kijavításra,
illetve megoldásra vár.
Véleményem szerint a DlSZ-vezetők közül sokan nem látják, vagy
nem egészen értik meg a kultúrmunka
nevelő szerepét, abban az oktató és nevelő munkában, amely
az egyetemi és főiskolai ifjúság
között folyik.
Mellőzik a kultúrmunkát s abban
csak »hétvégi táncot«, esetleg egykét »unalmas« előadást látnak. Pedig a kultúra terjesztése, ebben a
munkában való részvétel egyik
legnemesebb feladata egyetemi ifjúságunknak. Ezen keresztül lehet
»szórakozva tanulni és tanítani«.
Azok az Ismeretterjesztő előadások,
amelyek valóban érdekesek, színetek és az ifjúság érdeklődési körének megfelelnek,
mindig adnak valami ú j ismeretet a hallgatóságnak s szélesítik látókörét.
Ezeknek az előadásoknak a formája szabadabb, eltér a megszokott
egyetemi és főiskolai előadásokétól.
De szórakoztató is, változatos s
olyan kérdések kerülnek előadásra,
amelyeket a hallgatók javasolnak.
Tehát ilyen előadások rendezése
oktatási és nevelési szempontból
hasznos és szükséges.
A kultúrmunka másik nevelési
feladata a helyes
kollektív szellem
kialakításának az elősegítése, Sok
DISZ-vezető panaszkodik az utóbbi
időben, hogy mi van a mi ifjúságunkkal, semmi forradalmi lendület, semmi elevenség nincs benne.
Sóhajtoznak, mint az öregek, emlegetve a «régi jó 1948-as időket —
amikor az ifjúság még eleven volt,
komoly feladatokat oldott meg», De
Ettől a naptól fogva Julika ál"
Jandó rettegésben élt. Egyetlen
vigasza Misiké volt
Munkaideje
után sebesen kapkodta magára a
holmiját, hegyire-hátára dobálta kézitáskájába a tükröt, fésűt, rúzst,
miegymást s m á r szaladt is. Útközben csokoládét vásárolt s türelmetlenkedetU ha nem szolgálták
ki azonnal. Kifulladva érkezett a
bölcsődébe. Csak akkor derült mosolyra pirosra gyúlt arca, mikor
már feléje tipegett az előszobán
át Misiké.
— Édes ldcsim — sikkantott fel
ilyenkor, s olyan szenvedélyesen
kapta karjába, ölelte zakatoló szí.
vére fiacskáját,
az
aggodalom
olyan észrevehetően torzította el
kedves vonásait, ha Misiké aznapi
hogylétéről kérdezősködött, hogy a
gondozónő — egy gömbölyű, barna fiatalasszony — meg sem merte mondani a bajt, ha volt.
Laci az iskolából csak késő este jött haza. Julikának módjában
volt felszabadultan, nagy vidámsággal eljátszadozni órák hosszat a
kis szattyáncipős, imbolygójárású
csöppséggel. Ilyenkor
mindenről
megfeledkezett. A
kétségbeejtő
gondolatok, a kaland Lenkééknél,
amely miatt folytonos szégyenkezéssel állt az emberek előtt, csak
akkor kerítették hatalmukba, mikor Misiké már aludt.
Szembeült vele a kiságy mellett 6 nézte a pufók arcocskát, Misiké apró szusszanásaitól remegő
virágos takarót. S a kis ágyacska
— úgy látta — lassan távolodott
Szürkült a kép szeme előtt, s végül zavaros, vizenyős ködbe veszett. A gomolygó szürkeségből saját magát látta kilépni, karján La.
cival s távolabbról boldogan mosolygott rájuk Senk néni. a suszter töpörödött kis felesége, Julika
szempillái lecsukódtak, s egy-egy
gyöngyszem pergett a kezeíejére,

A mi könyvtárunk

eredményei

?

De egy-két év múlva abból a jogászból bíró, ügyészi vagy rendőri
nyomozó lesz, akinek bűncselekméközös összejöveteleket, film-,
miért tudtuk 1946—48-ban jobban
nyeket kell felderítenie, bűnösökkel
színház-ankétokat. Rendezzenek
megmozgatni az ifjúságot?. Miért
kell foglalkoznia, írásokból, nyotovábbá közös kirándulásokat,
tudtunk olyan lelkes, erőt sugárzó
mokból (testi sértésekből) fel kell
múzeum- és képtárlátogatásotüntetéseket szervezni?
ismernie a bűntett elkövetőjét, meg
kat, amelyek a fent emiitett cél
Véleményem szerint elsősorban
kell állapítania személyét. Meg
megvalósításának egyes eszköazért, mert ezeknek a feladakell ismernie az embert.
zei.
toknak a megoldása közben az
De még. ha egészen ¿szakmától"
ifjúságban kialakult a helyes
elütő dologról van is szó,
miért
Következő feladatként említhetkollektív szellem.
nem kaphatja meg az olvasó
a
Talán most nincsenek megoldásra nénk meg a professzorok, a nevelői
kért kényveti Ismerünk orvos kölváró szép és nehéz feladatok? kar és az ifjúság közötti kapcsolat
tőket is. (Cronin) Jogászok
nem
Hogyne volnának. Ezt tudja min- Kiszélesítését, a m e l y e t a k u l t ú r folytattak írói tevékenységet soha!
munka
segítségével
jól
megoldhaden DISZ-vezető, csak azt
nem
(Mikszáth) Sőt kiemelkedő alakokKultúrmegmozdulásainkra,
tudja, hogy milyen eszközzel oldja tunk.
ká váltak. E felsorolásnak végére
meg ezeket a feladatokat az ifjú- rendezvényeinkre hívjuk meg elősem lehetne jutni. Nem visszautaadóinkat, tanárainkat. Tájékoztasság.
sítani, hanem segíteni kell.
suk őket az ifjúság problémáiról,
Az egyik ilyen módszer, eszköz
„Ha az elvtárs egyetemi tanár,
kérjünk tőlük tanácsot, hisz muna kultúrmunka.
előadó, vagy dolgozó lenne, minkájuk alatt sok olyan problémával
Megint csak »régi példára« hivat- találkoztak, amelyeket az ifjúságden könyvet kiadnánk". Még mikozom, a falujárásra. Tudjuk, hogy nak kell megoldani s ezeknek a
nősítésre is alkalmatlan e válasz.
azok a fiatalok, akik ezekben a cso- megoldásában nekünk segítségünkÉs addigt Hányból lesz egyotemi
portokban résztvettek — természe- re lehetnek. Végül javítsuk meg az
dolgozói A többi pedig? — Itt
a
tesen leszámítva a falujárás árny- egyes kulturális rendezvények előtudomány vára, amelyet be kellene
oldalait — összeforrtak, jó kollek- készítését, megszervezését. A karok
vennünk, de mondjuk azt,
hogy
tív szellem alakult ki közöttük, s tekintsék feladatuknak, hogy az
a hős várvédők nem engedikl Ez
ezekre a fiatalokra mindig lehetett egyetemi és főiskolai kultúrmunka
nem aclus heroicus! Nekik
kel.
számítani az egyes feladatok meg- központjában
lene éppen a kaput kinyitniuk
és
oldásakor. Adjunk ennek a régi
velünk
szövetkezniők.
— a diákklubban — tartalmas,
módszernek ú j formát, ú j tartalAjánlom a Könyvtár figyelmébe
mat.
színvonalas műsorokat adjanak
a Magyar Nemzet november 28-i
s ezeket az összejöveteleket jól
számát. Olvassák csak el, miről
J á r j a n a k el az egyetemi és főiskészítsék elő a klub vezetőségévan ott szó. ^ . . ö n á l l ó gondolkokolai fiatalok kultúrcsoportjal
vel együttesen.
dású, tudományosan jól felkészült
üzemekbe, más
egyetemekre
Természetesen
lehetne még sok
szakemberekké akarnak válni
az
közös műsoros esteket tartani.
olyan formát, módszert mondani,
ifjak". És magasfokú
általános
Ha ezeket a kultúresoportokat — s amelyek a kultúrmunka megjavítáműveltségre is szert akarnak tenúgy gondolom, hogy ezeket nevezKi vesz ki ilyen vonatkozású ni, — toldom meg én is. „És ez
sához
hozzájárulnak.
Itt
csak
egyhetnénk a makarenkói «primérikökönyvet, ha nem az, aki eziránt
erény —
zősségnek» — kialakítottuk s foko- két eszközre utaltam, amelyek . a érdeklődik, illetve foglalkozik vele. olyan tiszteletreméltó
folytatja a cikk, — amire
nem
kultúrmunka
feladataira
vonatkozzatosan minél több fiatalt vonunk
kell
be ezekbe, a kultúrmunka hozzájá- nak. A kari kultúrosok legyenek Ugyanígy nem kaptam meg (a kö- elég felfigyelni, — tenni is
Valóban mellettünk
rul a helyes kollektív szellem ki- leleményesek és egyetemüknek, fő- zelmúltban) Kretschmer, dr. Salgó érdekében".
alakításához, amely egyik elsődle- iskolájuknak a körülményeit és le- és mások könyveit. (Az utóbb em- szól, (mert azt hiszem, a szegedi
„kevesebbek",
ges feltétele a helyes és eredmé- hetőségeit figyelembevéve végezzék lített író műve „több mint egy éve egyetemisták sem
egy professzor elvtársnál van m á r " mint a debreceniek). Bán Imrej
nyes DISZ-munka végzésének. De a kultúrmunkát.
ezt
Fehér István volt a válasz.) „Vájjon minek ilyen magyar irodalom professzora
ez csak az egyik példa.
mondja: „Nem kell félni
az ifEDB. kulturosa könyvek egy jogásznak?"
Kendezzenek az egyes szakok
júság követelésétől! Hosszú tanári
tapasztalatom
alapján
állítom,
hogy nem lazaság, hanem hataL
mas kultúrszomj van «mögött".
Mi történik a világ egyetemein ?
Nem lehet „adagolni", azaz osak
azt adni, ami szükséges és előírt az
A „Times" közli:
Venezuelában
80 ezer gyermek árva lett.
lió európai.
1952-ben diáktüntetések miatt a caA háború alatt Korea többet
A 8 milliós őslakosságból 1 mil- ifjúság számára. Hova vezet ez?
racas-i központi egyetemet
bezárták. vesztett, mint az USA az összes h á - lió 700 ezer iskolaköteles gyermek. „Tudományos mamelukok" terme•
Ennek következtében négyezer diák borúk alatt együttvéve.
Ebből csak 2200 járhat iskolába. A lésére. ahogy Kovács elvtárs,
kényszerült abbahagyni egyetemi
Délkoreai tanítók így nyilatkoz- többiek semminemű képzésben vagy debreceni egyetem aspiránsa mondta.
tanulmányait, vagy — amennyiben nak:
oktatásban nem vesznek részt.
Hogyan tartja szem előtt
ti
módjában volt — külföldön folyAz iskolákban az osztályok létMi mindent nélkülözünk
általáa
KV
határozatát!
tatni.
ban. A délkoreai iskolák a legele- száma 50 főn felül van. Az oktató- „Könyvtár
1953-ban a diákok ú j a b b nyomá- mibb felszerelésektől is meg Van- személyzet oly kicsi létszámú, hogy . . . egyetemeinken elméletileg jól
sára megnyitották az egyetem ka- nak fosztva^ A háború 3 éve alátt az elemi oktatás napi háromszori megalapozott, sokoldalú és magasmegpuit, de most már csak évi 300 dol- teljesen elpusztították az iskolákat. foglalkozással oldható meg
úgy, színvonalú szakképzést kell
lár tandíjért tanulhatnak a diákok A középiskolák 83 százalékát is a hogy a tanító kilenc órát dolgozik valósítani . . . A hallgatókat fokozott önállóságra, az ú j iránti éra cara casi egyetemen.
szülői
munkaközösségek tartják és három turnusban cserélődnek a deklődésre,
kezdeményezésre, a tu*
anyagilag működésben!! A dél- gyerekek.
dományos munka módszereinek elA „New-York Herald Tribüné" koreai hadsereg katonáinak 30 száA helyzet a középiskolákban sem sajátítására kell n e v e l n i . . . " (Tárcímű lap közli M. G. Kerr ameri- zaléka írástudatlan, vallja be vé- jobb.
sadalmi Szemle januári szám).
kai újságíró cikkét koreai benyo- gül Kerr,
RECHNITZER HUBERT
Az egész Algírban hat technikum
11
másairól:
• ;'
van működésben — ezek közül csak III. joghallgató é 8 még 31 aláírás
Korea a tragikus romlás és pusz„A világ egyetemi Ifjúságának egy oszthat ki állami diplomát!!!
A SZERKESZTŐSÉG
tulás hazája.
hírei" című folyóirat közli: „Az al- Ami a felsőoktatást illeti — szintén
MEGJEGYZÉSE
uralkodnak.
6 millió állampolgárnak nincs la- gíri közoktatás komoly válságban tarthatatlan állapotok
N. P. és Rechnitzer Hubert egyeszenved."
összesen 5300 egyetemi
hallgató temi hallgatók vitalevelére az Egye
kása.
A lakosság 9 millió. Ebből 8 mil- van, ezek közül csak 500 muzul- temi Könyvtár válaszát a következő
A háború után 300 ezer özvegy
lió tősgyökeres muzulmán és 1 mil- mán!!
, , 'számban közöljük,
|
maradt,
i t »»» * > »
n »
» v

c í e i
Mikor ismét maga elé nézett, egy
erkélyen állt Lacival és önfeledten
dalolt az úttörő-zenekar csilingelő,
ütemes pikula-hangjainak zenéjére, s Laci csendes, de
határozott
basszusát is hallotta.
De ezek a képek csak egy-egy
pillanatra feledtették vele a
részeg Lenke piros
szemét, amint
kékesszürke fütös és fojtó félhomályból ráparázslott. Lenkéék szobájában látta magát táncolni
a
„doktorkám"-mal. Az induló friss,
tisztacsengésű dallamát bénító, ernyesztő tangó melódia váltotta fel,
s úgy hatott rá, hogy minden erejét laitbavetve
sem tudott Lajos
nedves karjából szabadulni. Látta
magát a férfivel viaskodni, s kócosan bukdácsolni egy ismeretlen
utcán. Rémülten takarta el szemét
remegő kezével. Meggörnyedt, öszszezsugorodott alakját hangtalanul
rázta a zokogás.
Ha megcsendesedett, kétségbeesett panaszok fakadtak forró a j káról.
— Miért történt mindez? Miért
nem hallgattam Lacira? Tudom, ó
most már tud>m, hogy jót akart.
Hiszen olyan kedves,
olyan jó.
Csak én, csak én voltam a rossz.
Hiába beszélt nekem.
Ö
tudta,
hogy mi lesz ennek a vége, ö
okos, én meg nagyon buta vagyok. Biztosan tudja, hogy
mi
történt. De nem szól, mert ő olyan
jó. Ma is törődne velem, de belefásult és már kerül . . . Mi lesz velünk! Mi lesz Misikével! Ha megnő, hogy állok elébe, ö is tanulni
fog . . .
biztosan olyan okos ember lesz, mint Laci. Dehát engem
r.em érdekel semmi. Az önbírálat
, keserű
hangjai
elhatározásokat
szültek benne. Szíve teljes őszin-

Teljes egészében egyetértek N.
P.-nek a Szegedi Egyetem előző számában közzétett fejtegetésével. A
könyvkiadás „nehézségei" nemcsak
az irodalom terén állnak fenn, hanem a szakirodalmak vonatkozásában is uralkodnak.
Vizsgáljunk csak meg egy-két
esetet. Ezt megelőzőleg azonban én
is szeretném szóvátenni a Könyvtár egyes dolgozói részéről tanúsított nem éppen udvarias magatartást. Tavaly január 8-án kikértem
egy grafológiai könyvet. Mikor felküldték, tudtomra adták, hogy ezt
én nem kaphatom meg. Mivel nagyon kértem, az elvtársnő bevitte
a könyvet a főnökéhez. Én követtem, de az ajtóban visszamaradtam.
A következő hangok szűrődtek ki
tisztán: „Ki ez? Kinek kell ez? Szó
sem lehet róla!" — Ezután hangját
halkabbra fogta, miután
tudatta
vele az elvtársnő, hogy én az ajtóban várakozom. Rövidre fogva: tudtomra adták, hogy csak akkor kapom meg a könyvet, ha a Tanul-*
mányi Osztály egy „cetlit" ad, mely
igazolja, hogy nekem e könyv kiadása indokolt és valóban tanulmányaim elősegítése szempontjából
fontos. Ha a T. O. is ennyire vaskalapos lett volna, a könyvhöz hozzá sem jutok, mert vájjon a grafológia mennyiben segíti elő a polgári
jogi, vagy római jógi
tanulmányaimat?

volna. Címeként munkahelyét jelölte meg, hogy ne kerülhessen
a válasz Julika kezébe.
Akkor kezdett igazán rádöbben1
s i k a t így hát, csak akkor megy I ni felemás érzéseinek igazi voltáhogy
haza, ha feltétlenül
szükséges. ra, mikor annak ellenére,
Szabad estéit valamelyik cukrász- igyekezett közömbösen viselkedni,
dában tölti. Könyvet tesz maga- nap-nap után idegesebb, rosszked
elé, s ha sürgeti az anyag, tanul, vűbb lett a válaszvárás miatt. S
ha nem, akkor csak a betűket né- ha kívülről láthatta volna magát,
hogy felragyogott, mikor kezében
zi és gondolkodik.
— Mi ez hát? Mi lesz ennek a volt az apróbetű.5 levél s hogy elvége. Szeretem én kis asszonyká- komorodott, n.ikor valami Jancsit
mat, mégsem tudok vele úgy bán- úgy e.-n'egetett Mar'ka, mint aki
ni, mint régen. Pedig megváltozott. udvarol neki, — talán akkor még
vagy jobban
Egész más lett egy idő óta.
De ideiéhen v swntc'p
miért? Megsejtett valamit. Vagy meggondolja, mit kell tennie.
Misiké okozta e változást. Nem,
így azonban feledve Julikát, akit
nem. Misiké már másfél éves, s épp ekkor kellett volna nem fe'edJulikával alig egy pár hete még ni, Misikét, akit annyira szeretett,
beszélni sem lehetett értelmesen. mint kis felesége; egy ismeretlen
Áh, szeszély az egész. Volt már érzés, a féltékenység kerítette hailyen. Biztos akar valamit. De talmába. Az a Jancsi, akiről Manem, alakoskodni
nem szokott. rika írt, gyűlöletes személlyé válTalán beszélni kéne vele. de mit tozott előtte, mielőtt csak meg is
's mondiak. S mit m o n d h a t j a ö . ismerte volna. Az első pillanatok
N'ncs nekünk
m á r mit b é k é l - után
olyanforma
magva rágatta I
nünk. — S jöttek ezek a rövid, szolgált magának, hogy nem fél" a d a t o t t sondolatok. s cspk Ma- tékeny ő, csak
nem hagvhatia,
r k á n a k tudták átadni helyüket.
hogv egy tudj'isten kicsoda ismét
— Valion mit gondol
rólam. hálólába szőle kedves rési iátszóHát mit is. Hogv gazember va. törsát. s azután úsv bánjon ve"vnk. foieségem. pvp«-m»kern vnn. le, mint a kapcálával.
^»hát ő is v ' ^ a o c ó k o l t . De ho— Nekem is meg kel ismernem
""fl.n! R^pret. B'>Wan mé«? mln- azt a Jancsit. Marika mellett kell
-ütr s7PTPt. <5
Tfr, T>orry t'iHom.állnom. Ezt követeli a barátság, a
r-l
Vvor...
JA-.,
„ „ „ _ becsü'et, — ilyenekkel áltatta maOlvnn kedves volt ott a k's gát. Dehogy is lett volna képes
feltörő érzelmeit elismerni. Hiszen
' — nnhfirt, S
rn-T^'ptrt
"•«ptt
polrl
R rnfi™ ez rongyemberré tette volna őt sa
--rn í<j frt*tr> *T'<rr\ rnprplr? n-> hl ját maga előtt. A kétkedés fullánkjai ugyan bele-beleszúrtak szí^^««-„^ semmi. G V P T - vébe, ha csn'iSdia tünt szeme elé.
Nem sokkal ezután egy este, mi- de JuMkát látva, sokkal több volt
előtt hazafelé indult volna, elka- már benne a keserű emlík, mint.
nyarodott a posta felé és levelet sem feledhette volna azokat. Taadott fel Marikának. Baráti han. lán. ha Marikával nem találkogú levél volt, mellékes fecsegé- zik?
sekkel teli és úgy írta,
mintha
(Folytatása
kfriatV^k)
köztük akkor este misem történt
KERÉNYI GYÖRGY
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teségével fogadkozott. — De engem
is érdekelhet még valami, s ezt a
valamit meg kell találnom. Én is
jó, okos és boldog akarok lenni.
Én szeretem,
nagyon
szeretem
mindkettőjüket. El kell mondanom mindent. Laci meg fog bocsátani. — S a remény elhessegette a kilátástalanságot. — Megint szeretni fogjuk
egymást...
Ö, de jó lesz. Laci elvégzi a gimnáziumot, ismét
együtt járunk
mindenhova és Misiké is velünk
jön.
Lassan megnyugodott, csendesen
és erejehasyottan lefeküdt. Mire
Laci hazajött már arról álmodott,
amit a valóságban el nem érhetett.
I.acinak csak a hét négy napján
volt órája az iskolában. A többi
napokon, Marikával való találkozása előtt,
otthon
tanulgatott
munka után. Mostanában már nehezére esett csak a vasárnapot is
otthon töltenie.
A könyvek fölé
hajolva
sokszor
elkanyarodtak
gondolatai Marikához, úgy érezte,
hogy a szobában matató Jul'ka
belelát a szívébe. Egy idő óta észrevehetően meg is változott a fe
1 esése. Nem olyan flegma, nem
meev sehova, s az ot'honí mu"k^kkal is eevre jobban elkészül.
Ha csak teheti, vacsorát fő-», s a
kedvenc étpVtt t^s^i elé. R A-»óbbon rr»<'dfe m5 rte volna. mpoöMte
T-nnrTnqAVr.11 n k's feles "^ét ez a "ró
fiavelm'"!,!é«'oki5rt. dp most v»l»V\pr*V TtPn-í l.-'W-irvt; yr$ p/moco 1 voí.
Ho m i r ^ ' " ér7i,
hoev h s m ' " " .
kénvsvprprfpttpn s 'lvpnVor aztán
srmrortan k.pr>ja el fok'ntptÁt Az a
csiMr most i« ott é<* piVán s pem
.1 I V'í t fpHicf S7PT-Pti
őt, de nem tudja felejteni a má-
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A magyar statisztika 110 éves múltjáról

»Üdvözlöm a szegedi egyetemistákat...»
Dr. Edgár Kirsch látogatása a Bölcsészeitudományi Kaion

kapcsolt
tartományoknak
A magyar statisztikának
ebben hozzá
és
Az előadás
után
megkértem az évben 110 éves évfordulója van. mostani állapotja statisztikai
Kirsch elvtársat, mondja el
mi- Ebben az évben van ugyanis 110 geográfiai tekintetben", melyet a
Tudományos
Akadémia
lyenek voltak első magyarországi, éve annak, hogy az 1844-es pozso- Magyar
nyi reformgyűlésen benyújtották 1840-ben nagydíjával,
200 arany
illetve szegedi impressziói.
„Most vagyok először Magyaror- az első magyar törvényjavaslatot a jutalommal tüntetett ki. Második
szágon és csak második napja Sze- magyar nemzet jogos érdekeit szol- nagyszabású munkája, „Magyarorgeden. de igen megragadott
a gáló statisztikai hivatal felállítá- szág statisztikája" 1842—43-ban jefeltűnő és élénk tudományos élet, sa tárgyában. A központi statiszti- lent meg három kötetben és máamelyet nemcsak a fővárosban, ha- kai hivatal felállításának kérdése sodszor is elnyerte az Akadémia
nem itt, vidéken is tapasztalhat- szoros kapcsolatban volt a ma- nagydíját, a n n a k ellenére, hogy a
tam. Mivel nemcsak a társadalom- gyarság polgári haladásának ügye- díj a bírálatból kitűnően nem az
tudomány területe érdekel, látoga- vei és éppen ezért nem érdektelen ú j statisztikai
koncepciónak, hatást tettem a Mezőgazdasági Ku- ennél az évfordulónál egy pillanat- nem az adatok begyűjtésében és
tató Intézetben is, ahol dr. Ober- ra megállni és röviden megvizs- feldolgozásában
kifejezésre
jutó
mayer megjegyzéseiből
meggyő- gálni, milyen erők hatására merült teljességnek és pontosságnak szóződtem arról hogy milyen komo- fel Magyarországon is ez a gondo- lott elsősorban.
lyan foglalkoznak Magyarországon lat és hogy miként került megvaA „honi literaturának" mindAz állami
ösztöndijjuttatásokra a mezőgazdaság kérdéseivel. A tu- lósításra.
* * ezek a szőnyegen forgó kérdomány
embereinek
most
sokkal
vonatkozólag is tájékoztatott benCtatisztikai jellegű tevékeny- dései meggyőzték az országgyűlés
inkább együtt
kell működniük,
nünket Kirsch doktor.
^ séggel az emberi társadal- tagjait is arról, hogy Magyarország
hogy mielőbb célhoz érjünk".
mak életében már az osztályállam
„Ösztöndíjrendszerünk három kastatisztikáját a magyar
Kirsch doktor legelőször is a
Arca széles
mosolyra
derült, megjelenése óta minden
jelentő- korszerű
tegórián
alapszik.
Természetesen
hallei Germanisztikai Intézet halla m i k o r n é h á n y p i l l a n a t n y i 6Zünet sebb államalakulás igazgatási ap- nemzet
érdekeinek
megfelelően
előmenetelő hallgatók után folytatta:
gatóinak üdvözletét adta át a sze- a gyenge
parátusa részéről találkozni lehet, csak egy magyar hivatalos statisz.
nem
kapnak
ösztöndíjat;
a
jó
és
gcdi egyetemi hallgatóknak, majd
„Ismerem azt a dalt, hogy „Ki
jeles rendű hallgatók 130—180 és a Tisza vizét issza, vágyik annak de sohasem rendszeres formában. tikai szolgálat t u d j a elkészíteni"
így folytatta:
A kapitalista termelő módra való így került sor az 1844-es pozsonyi
„Nagy örömmel hallgattam,—
ha 200 márkát kapnak havonta, asze- szive vissza . .
és nagyon sajná- áttéréssel az embereknek és az
országgyűlésen a pénzügyi bizottnem is Értettem — ezt a referátu- Tint, hogy milyen az anyagi hely- lom, hogy ezt a folyót, — amelyikmozgása ság — vagy ahogy akkor nevezték:
városban ről ilyen zép dal szól — olyan áruknak olyan tömeges
mot, mivel nagyon tetszett, hogy a zetük és az egyetemi
s
fiatal kolléga szabadon adott elő laknak-e, vagy vidéken. Ebből át- csúnya időben kellett meglátnom, következett be azonban, hogy a financiális választmány — azon j e .
elodázhatatlan
és nem olvasta a
mondanivalóját. lag 25 márkát fizet a szállásért. 90 mint amilyen tegnap is volt". — kapitalista állam
lentésének benyújtására, amely a
Ezt igen fontosnak tartom,
mivel márkát a kosztért. A többit szük- mondta, miközben szemüvege vidá- feladatává tette, hogy nyilvántar- beruházási tervezet keretében egy
tási
tevékenységét
kiszélesítse.
Enségletei
szerint
haszuálja.
Általá— kikerülve az iskolákba — majd
man csillogott a ráeső
lámpamunkás-pa- fényben. Majd egy barátságos kéz- nek a fejlődésnek a hatására ik- központi statisztikai hivatal felálÖnök is látni fogják, milyen nagy ban azért a legtöbb
raszt
vagy
értelmiségi
származású
A javaslat
szerepe van egy tanár
tekintélye
szorítással és „auf Wiedersehen"- tatták be a polgári államok a hi- lítását irányozta elő.
szempontjából annak, hogy „papír- hallg-ató megkapja a minimum 180 nel elbúcsúzva, valami kellemes vatalos statisztikai apparátus ki- szövege szerint a hivatal felállítából" olvassa-e
a
magyarázatát, márka ösztöndíjat".
érzés töltött el: a jó halleiak Sze- alakítását soronlévő feladataik kö- sának indokai a következők: »Sok
vagy pedig
anélkül".
ismeretei
a zé. Így született meg a francia for- ízben érezte m á r a törvényhozás a
Befejezésül Csontos Sándor IV. geddel kapcsolatos
„pógráthsgulásh"- radalom eredményeképpen az első statisztikai adatok hiányát;
A hallgatók ezulán számos kér- évfolyamos hallgató mondott
kö- „pápriká" é 8
hogy
hivatal 1800dést tettek fel hallei vendégünk- szönetet az érdekes hallottakért és fogalmain kívül minden bizonnyal polgári statisztikai
ezután
—
mikor
kívánja
—•
a
szükban
Franciaországban,
melyet
Angis bővülni
nek az NDK egyetemi hallgatóinak kérte tolmácsolja majd hazájában egyéb vonatkozásban
megnyer,
liában, Belgiumban és a többi, ka- séges felvilágosításokat
életével
kapcsolatban.
Edgár a szegedi egyetemisták baráti üd- fognak a közeljövőben.
pitalista fejlődésben élenjáró álla- hesse, a választmány egy statiszti1
Kirsch, a kiváló előadót
dicsérő vözletét és szerencsekívánatait.
'
'
W, E.
mokban hasonló intézmények fel- kai hivatal felállítását javasolja,
állítása követett.
mely az országos igazgatóság felTegyünk meg mindent a bennmaradásért!
gyarország ama különlege- ügyelése és rendelete alatt álljon
E'érkeztflnk az idei labdarugóbajnokság tika terén. Pedig a tét igen nágy volt, a tény vetteti fel velünk Is azt a problésen nehéz gazdasági és poli- és kötelessége legyen minden köz.
utolsó szakaszához. Csapatunk, a Haladás, hiszen egy szombathelyi vereség
szinte mát, amely egy hét óta közbeszéd tárgya
tikai helyzete miatt, melyet az állományi és kereskedelmi tekin¥z utolsóelőtti helyen áll,
úgy azonban, visszavonhatatlanul szertefoszlatta >rolna a a városban: a játékvezetés kérdését. Mindosztrák birodalom részeként foglalt tetben nevezetesebb hitelea adatonogy az előtte levő két csapattól csak rosz- bennmaradás reményét.
járt hozzá kell tennünk, nemcsak Dankószabb gólaránya választja el, pontszám teel, csak nehezen tudott a fejlődésérdeklődés előzte meg ezek után iigy van. Van például Kamarás-ügy Is,
kat összeszedni, szerkeszteni s m i .
kintetében viszont
sikerült felzárkóznia a Érthető
Szombathelyen
nek erre az ú t j á r a lépni. Az osztVasas Izzó elleni küzdelmet. Az ered- függetlenül attól, hogy
Nem csoda, ha mindenkit az a kérdés izdőn az országgyűlés, országos külgyőzött a Haladás. Egyetlen példát: a mámény
Ismert
s
ismertek
azok
a
körülmérák
birodalomban
ugyanis
ekkor
gat, vájjon bennmarad-e a Haladás az
sodik félidő elején az egyik szombathelyi
KB. I-ben. vagy sem? A kérdésre az el- nyek Is, amelyek között létrejött. Nekünk csatár.
még mindig az elavult sonruenfelsi döttségek, vagy a végrehajtás bár-,
Varga, a Haladás tizenhatosán bekövetkezendő három hét adja majd meg is az a véleményünk, hogy a Haladás a lül lehajolva,
államigazgatási irányzat uralkodott mely része kívánja, a szükséges
mintegy hetven centiméter
a választ — ahhoz azonban, hogy az esé- meccset tulajdonképpen megnyerte, mégis, magasságban fejelt
bele egy labdába, s
és bár 1829-ben létrehozták a bi- felvilágosításokat a d n i . . . " A bilyeket le lehessen mérni, az elmúlt két hét nem hallgathatunk el két megjegyzést. Az
eseményeit kell megvizsgálni.
Tudatosan egyik az. hogy a csapat lenyűgöző fölé- egyben Subits lábába is. Mit kell ilyenkor
rodalmi hivatalos statisztikai szol- zottság mellékelte azt a rövid
mondtunk két hetet, mert, bár az utolsó nye ellenére sem játszott Jól. A csatársor- ítélni? Szabadrúgást a fejelő Játékos csagálatot, az továbbra is ebben az négyszakaszos törvényjavaslatot is
liárom mérkőzés nem is egészen egy hét ban nem vo't átütő erő s a második fél- pata ellen, önveszélyes játék miatt. Mit
elavult szellemben működött. Nem jelentéséhez, mely az indokolásban
alatt zaj'ott le, a Vasas Izzó ellen leját- időben a végsőkig menő küzdenltudásáról ítélt viszont a Játékvezető? Közvetett szaszott mérkőzést követő Időszak ugyancsak híres Baráth is éppen csak hogy a pályán badrúgást a — Haladás ellen. Ez csak
tudott változtatni ezen az 1840-es
volt, játszani azonban alig játszott. A csa- egyetlen eset volt a sok közül s bizonyos,
Iclentős tényező a jövő szempontjából.
átszervezés sem, amely m á r a ka- kifejtett elvek rögzítését tartalmaz«
paton egészen rendkívüli fáradtság jelel nem a Játékvezetőn múlt, hogy a Haladás
A november 21-e és 27-e között történt ütköztek kl. Vájjon az előkészítésben volt-e Szombathelyen
pitalista statisztikai szolgálat el- ta.
győzött.
Ha
élesebben
események eredmény tekintetében félslkert a hiba, vagy lelkesedésben volt-e hiány? akarnánk fogalmazni, azt kellene mondaveit
igyekezett szem előtt tartani.
zemere belügyminiszter 1848-<
hoztak: egy vereséget, egy győzelmet és Semmi esetre sem. Csupán arról volt szó, nunk: a játékvezető ellenére
győztünk.
Az osztrák birodalmi
statisztikai
egy döntetlent. A fél Magyarországot át- hogy nem lehet hat nap alatt három sors- Szegeden pedig a játékvezető miatt nem
ban a minisztérium keretéfogó, túraszámba beillő körút első állo- döntő mérkőzést lejátszani úgy, hogy köz- győztünk. Ez olyan tény. amelyet vita tár- szolgálat kialakításának ezek a lé- ben felállított
önálló statisztikai
mása Salgótarján volt. A mérkőzésen a ben a csapat beutazza
gyává sem lehet tenni. Az Időközben szám- pései azonban természetesen a ma- osztály igazgatójául nem is bízhaa
fél
országot.
csapat rendkívül elfogódottan kezdett s a Nincs az az erőnlét, amely ezt a megter- talanszor leírt két gól vitathatatlan gól
gyar
reformországgyűlések
résztvekapushibáktól
függetlenül is alárendelt
tott meg mást, mint Fényes Eleket,
volt, ezt mindenki így látta. A Játékvezető
szerepet játszott — az első félidőben. A helést kibírná. Különösen akkor nem, ha nem így látta, de nem is láthatta annál az
vőire sem maradtak hatás nélkül
aki
Játékidő második felében úgy
látszott, előzetesen a csapatnak két héten keresztül egyszerű oknál fogva, mert nem tudta a és ezáltal hozzájárultak a magyar Kossuth hűséges harcostársát,
Kossuth-tal
a Védegyletben
is
hogy megfordul a dolog: rendkívüli erobe- nincs lehetősége ahhoz, hogy komoly edző- játékot követni. Vagy talán nem fs akarszolgálat ki- együtt működött és ez utóbbi indobás eredményeképpen sikerült kiegyenlí- mérkőzések segítségével tartsa a formáját. ta? Ezt nem tudjuk s ennek eldöntése nem hivatalos statisztikai
teni s már-már azt lehetett hinni, hogy a Vagyis a hiba ebben a vonatkozásban obalakításának a gondolatához. Talán
megbízásóból Magyaror*
Haladás váratlan győzelemmel kezdte meg jektiv hiba s a bajnokság Időbeosztásában reánk tartozik. A lehetőséget azonban fel még ennél is nagyobb hatással vplt tézmény
szág iparstatisztikáját is kidolgoz«
a mérkőzés-sorozatot. A csatárok azonban rejlik. A másik megjegyzésünk pedig a kellett vetnünk, mert bizonyos Jelek mellette
látszanak
szólni.
a
magyar
közvéleményre
ebben
az
n döntő pillanatokban hibáztak s ez fel- következő: a csapat nem Játszott helyes
ni szándékozott. A statisztikai oszAhelyett,
hogy a csatárok
firölte az pgész csapat erejét. A Salgó- taktikával.
Mindenki látta és látja viszont, hogy a időben a Magyar Tudományos Akavédelmét, szegedi közönség a Haladást a szivébe démiának a statisztikai tudományt tály élén Fényes hozzá is látott en-*
tarján ismét felülkerekedett s az eredmény: széthúzták volna az ellenfél
nek a feladatnak a megvalósítá-t
két újabb kapushiba és kétgólos vereség. minden labdát bevittek a középre s ott zárta. Az elmúlt hét, amely a csapat száHlzonyos. hogy az NB I-ben egyedülálló erőltették az áttörést. Erre az áttörésre vi- mára pihenéssel és edzéssel telt el, ezért felkaroló működése és különösen a sához, de más, főleg a szabadságsalgótarjáni salakpálya — különösen ke- szont a Haladás csatársora nem alkalmas, tartozik hozzá a három mérkőzés történe- reformnemzedék egyik legkiválóbb harc érdekeit szolgáló gyors, ope-<
ményrefagyott ál'apotban — nem elhanya- mer ehhez vagy három olyan technikával téhez. Talán soha nem állt még a város
hazafiának, Fényes Eleknek, a sta- ratív célú adatösszeállítások csakgolható mértékben
befolyásolta a hozzá rendelkező Játékos kellene, aki két-három közönsége olyan osztatlanul s olyan leltisztikai irodalom terén aratott si- hamar elvonták ettől a feladattól*
i:om szokott csapatok Játékát. A mérkőzést védőjátékost kicselezve képes arra, hogy kesen csapat mellett, mint
most. S ez
kerei. A Magyar Tudományos Aka- Amidőn pedig ütött az utolsó óra,
döntő helyzetet teremtsen. Ilyen játékos
mutatkozott meg. A
»ónban ennek ellenére meg lehetett vol- pedig a csatársorban csak egy van: Czi- nemcsak a pályán intézett
levelek töme- démia 1830-ban történt megalapí- egy emberként kötötte fel Fényes
na nyerni, sőt. nem vitás, hogy a győze- ráki, de egy fecske nem csinál nyarat. A Délmagyarországhoz
ge
a
legékesebb
bizonyítéka
annak,
hogy
a
tásától kezdve
nagy
figyelmet és osztálya személyzete a kardot
lem a Haladás kezében volt. A dönlő pil- taktikai utasítás számolt ezzel az adott1-natokban bekövetkezett balszerencsét vi- sággal, a mérkőzés viszont azt mutatta, Haladás kérdése közügy. Ez viszont igen
szentelt a polgári fejlődés útját a haza védelmére és az osztál/i
tényező.
szont nem tudlak a Játékosok
elviselni, hogy a játékosok az utasítást nem tudták nagy dolog, egyenesen döntő
egyengető ú j tudománynak, a sta- mint olyan, megszűnt létezni.
emiatt következett be a vereség. Vagyis végrehajtani — érzésünk szerint a fizikai Döntő tényező a hátralevő kritikus időszakban, amikor eldől majd az a kérdés:
tisztikának. Tagjai között a konem a kondícióval volt baj, hanem a
és
pszichikai
kimerültség
miatt.
Ennek
ellesz-e Szegednek NB l-es labdarúgócsazzel le is zárult a magyar hipszichikai ellenállóképességgel.
rábbi statisztikai irodalom
legkilenére bizonyos, hogy mindent megtettek, pata. vagy sem. A Játékosok, a szakvezevatalos statisztikai szolgálat
A depressziót két nap alatt sikerült fel- ami erejükből tellett.
válóbb képviselőit, Eresei Dánielt,
Küzdőképességük, tés és a Haladás vezetősége mindent meg
számolni s ennek az eredménye, hogy a lelkesedésük és akarásuk páratlan, egyet- fog tenni annak érdekében.
hazánk polgári átalakulásának előhogy
az
Lassú
Istvánt
és
Magda
Pált
sorHaladást ritkán láttuk még olyan lelkesen len tulajdonságot kell magukban az elméltók legyenek ahhoz a szera megtaláljuk és ennek volt kö- készítésében játszott első, dicsőséf ugyanakkor olyan szépen Játszani, mint következendő hetekben megerősíteniük: a eredmények
Szombathelyen. Játékosaink számára a szó nyugalmat, mert ezzel fokozódik biztonsá- retethez, amellyel a közönség a csapat felé
szönhető, hogy az Akadémia mór ges szakasza. A hosszú idő után,
szoros értelmében nem volt elveszett lab- guk Is. Nem rajtuk múlt. hogy a míriőzés- fordul, ahhoz a bizalomhoz, amellyel to1836—37-es ülésében a kiadandó 1871-ben megalakult Országos Mavábbi
szereplését
ldséri
s
ahhoz
a
lelkeseda, sikeresen birkóztak meg a nehéz ta- sorozat csak három pontot hozott.
déshez, amellyel a végső cél kivívására
legfontosabb tudományos kéziköny- gyar Statisztikai Hivatal m á r a kilajjal is és mindvégig fölényben voltak
biztatja.
technikai tekintetben éppúgy, mint a tak- Mert a csapat itt Szegeden is nyert. Ez
vek tervezetébe Magyarország sta- egyezési mű szolgálatában jött léttisztikáját is felvette. Ennek a re, s ennek jogutódját váltotta fel
tervnek a megvalósítására a forra- 1948-ban az újjászervezett, szociahogyan is láthatta
dalom előtt anyagiak miatt m á r lista alapokon álló Központi StaHogy a vidéki — de legalább is a sze- sport tájékoztatása a maga nem egyszer nem látott meg. De
gedi — labdarugás ügye az OTSB háza- fölényes hangjával elferdítve közli a sze- volna, hiszen ekkor 40 méterre állt a kanem kerülhetett sor, de Fényes tisztikai Hivatalunk. Ez a hivatal
egyáltalán nem
táján nem állhat valami nagy közkedvelt- gedi mérkőzések lefo'yását. Példa erre a pufától. mert a játékot
Elek működése szerencsére pótolta már a szocializmus építésének célségben. azt már hosszabb Idő óta érez- lap november 28. és 29-i száma. Nyolcezer követtel Ekkor, sajnálatosan, a partjelző
jai érdekében fejti ki működését
ezt sz égető hiányt.
zük itt Szegeden. Mintha bizony a fövá- ember látta az Izzó kétségbeesett vergő- is lemaradt: de hiába is Integetett volna,
a számvitel azon
megnövekedett
városl csapatok nem az utolsó 5—6 év- dését egy nála sokkal jobb játékot mu- hisz a két partje'zö és Dankó elhelyezkeben vittek volna el városunkból
olyan tató csapat ellen: nyolcezer ember látta, dése olyan volt. hogy csak az állóhely feC ányes Elek ugyanabból a ha- szerepének és jelentőségének m e g .
jnlékosokat. mint Sándor, Szolnok, Bakó. hogy a futball történetében bizonyára rit- lőli partjelzőt látta (de őt is csak időnladó köznemesi rétegből szár- felelően,
amelyre már Marx is
Machos, Macsali, Sipos, Mednyánszky, Ko- kán látható módon és eszközökkel rúgtak kén!: hisz pl. a második félidő utolsó nemazott, mint Kossuth Lajos és utalt, és így népi demokratikus á l tász. Kovács, hogy azok sorát csak má- a pesti játékosok minden labdát — a ka- gyedórájában egyszer 3—4 percig lobogtatsodsorban említsük, akik Pesthez
közeli puklrugást is 10—15 esetben egymás után ta zász'óját — hiába!).
nagyváradi bölcsészetet és a po- lamapparátusunk rendszerében igen
egyesületekhez kerültek (Veszelovszky, Pa- — egyenesen partra, messze a közönség
zsonyi
jogakadémiát
elvégezve, frntos helyet foglal el.
2. Ugyancsak í>z első félidőben egy háközé:
nyolcezer
ember
látta,
hogy
Komálotai. Ladányi, Király, stb.) Amikor — egy
1828-ban ügyvédi diplomát is szerinkább ha- tulról kapott labdára Czlrákl két ember
L | a már egyetemünk joghállgaesztendeje — a Szegedi Honvédból Sze- romi kapifvédő magatartása
között — kb. 3—4 méterről! — kiugrott,
sonlított
színészi
produkcióra,
mint
sportgedi Haladás lett. egyszerre olyan erőktől
tói is egy megújhodott, szo.
gólba lőtte a labdát.
A helyén
álló zett. Praxist azonban sohasem folykellett megválnunk, mint Palotai, Machos, emberére a mérkőzés első percétől keidve! spartjelző
tatott, hanem egy nagy gondolat cialista statisztikai és államigazgatánem jelzett lest. Dankó hátul állt
Mednyánszky. Kotász, Sípos. Macsali, va- De talán mindezt elhallgattuk- volna — hi- a pálya közepe
felé, a színhelytől kb. P5 rabja lett, melyre egész életét, va- si tudomány szemszögéből foglalgyis első csapatunk felénél ls több — a szen az Izzó játékosai Is emberek, s ha inéierre! A nyolcezer
legnagyobb
Wgjobb — játékosától. Közülük nem is már az OTSB arra kényszerűi őket. hogy megrökönyödésére ekkorember
gyonát és egészségét rááldozta, ne- koznak ennek a hivatalos statiszrúgatott, s a
Ígyet ezzel hónapokra
kikapcsoltak a heti 2—3 mérkőzéseri való játékukkal a partjelzőt a reklamálásralestsem
vezetesen
arra, hagy Magyarország tikai
kérdezte
szolgálatnak
tudományos
legedzettebb
ember
erejét
Is
meghaladó
magyar labdarúgásból Is — nemcsak minkorszerű színvonalon álló statiszti- alapjaival és olyan haladó hagyoúgy megl
ket fosztottak meg tőlük —, mert „tarta- feladatokat próbáljanak megoldani.
védekeznek
ez
ellen,
ahogy
tudnak
—
ha
lékolták" őket, ha jobb Játékos
akadt.
Mindezek után megérthető a nyolcezer
káját kidolgozza. Bár Fényes a mányaival,
amelyet Fényes Elek
Ilyen óriási és megakadályozhatatlan er- a zöld gyepen gólokkal megnyert mérkő- ember méltó fe'háborodása. Az ilyen játék- statisztika elavult, kameralista kon- és az 1848—49-es első magyar hizése végeredménye
mégis nem 0:0 lett vezetői magatartás árt
szocialista sporcsak akadé- vatalos statisztikai szolgálat örök* ngás sem tudta tönkretenni csapatunkat: volna, Dankó Játékvezető mindnyájunk á tal tunknak. Aki ezekben a kérdésekben Dan- cepcióját ismerhette
s-inte hihetetlen, hogy honnan tudott az egyérielmüen pártosnak látott játékvezeté- kóval egyetért, az nem sportember! Akkor
miai tanulmányai alapján, munká- sége képvisel, — amelynek kezde.
• "vesület olyan csapatot szervezni, amely se miatt! Feleljen Dankó játékvezető ille- talán „ilyen játékok"
nélkül, egyszerűen
ja eredményeiben messze túlment teit ez a rövid megemlékezés fel
i iégis megálta a helyét. Példa erre a Dó- tékesek előtt ez ellen a vád ellen! Ml az töröljék a Szegedi Haladást a bajnokságazon. Amidőn ugyanis a várme- kívánta eleveníteni.
zsa elleni fölényes nagyarányú győzelme, ö játékvezetéséből azt láttuk, hogy az ő ból!
s. az utóbbi időben a táblázat e'ső ielé- szerepe ez volt: megakadályozni a Halagyék, egyházi hatóságok és az öszNem h'szem. hogy Dankó játékvezetébi n elhelyezkedő úgynevezett nagy pesti dás gyozelméil
Tudatában volt-e annak,
Horváth Róbert
szes művelt hazafiak bevonásával
c patok elleni biztos döntetlenje, amelye- hogy a jogtalanul elveit második pont ta- sére Szegeden többé bárki kíváncsi lenegy. t a n á r
gyűjtötte össze a legfontosabb a d a .
k-t fölényes játék után ért el. vagy a ieg- lán azt jelenti, hogy Szegednek jövőre ne. A Szegedi Haladás, a ml csapatunk
NB. l-ben
t• többi szombathelyi győzelme. Aki tárgyi- nincs NB. I-es csapata?
Mi. úgy láttak: azonban méltó arra. hogy az
:
tokát,
ezzel
a
statisztikai
adatfellagosan tudja nézni a labdarúgást, annak tudatában volt! . . . Most e'sösorban nem maradjon. Az OTSB. vizsgá ja kl ezt az
SZEGEDI EGYETEM
vétel terén már új, kapitalista jel. A Szegedi
meg kell csodálnia azt a nagy
teljesít- Is azt akarjuk felhánytorgatni, hogy té- Ugvet és ettől a vizsgálattól példás ítéletet
Tudományecvetem, Orvoslepű módszert
alkalmazott, bs egyetem és Pedaarteiai Főiskola laDja
ményt, amit ez a tizenegy fiú november ves lefújásaival sorozatosan a
Haladást várunk!
20 és 27-e között liét nap alatt kb. 1.200— sújtotta, hogy 14 méterre a kaputól két
Mi, a Szegedi Pedagógiai Főiskola dol- a feldolgozást még nem is epy kolSzerkeszti a szerkesztfibtzot'ság
1 ,100 km-es úton (Salgótarjánban—Szom- kézzel megakasztott
labdáért a lö-osról gozói vagyunk. Szeretjük a sportot és nem
Az MDP Egyetem) és Főiskolát
lektív szerv segítségével,
hanem £'«dia:
bathelyen—Szegeden) véghezvitt, amikor a rúgatott büntetőt, slb. Nem ezt. hiszen tűrjük az igazságtalanságot. Kö.-et'ljíik a
Partblzotteaga,
a Tudományegyetem
saját maga legjobb testi és szelleI árom nehéz mérkőzésből három pontot — ezekből csak lehetett volna gól. De azt — szabályos gól alapján a második pontot
, a z . Orvosesrvetem dékdnla.
s ezt igenis joggal tesszük! —. hogy tel- is! Erre nincs „szabály?" S arra van, ami
mi energiának felemésztésével vé- * Főiskola Igazgatóis, a DISZ és •
valóságban négyet! — szerzett.
szombaton megtörténhetett?!
Szakszervezetek
Ennek a csapatnak az NB. I-ben a helye jesen szabályos nólokat nem adott meg!
gezte el. így jelent meg 1837—41
még akkor is. ha nem egy sportvezetőnkközött első hatalmas, hat kötetes
Elvtársi és sportbarát! üdvözlettel:
1. Az első félidőben egy. a felső kaoufánek talán más a véleménye! Mire éritCeongnsrtmegvel Nyomomban v
negyvennyolc főiskolai
ról a gólvonalon belülre pattant, majd perm u n k á j a : „Magyarországnak « a
jük ezt?
Vállalat. Szeged 7154
November 19-én a városunkban
tartózkodó keletnémet
kü'.dötlség
egyik tagja, dr. Edgár Kirsch, a
hallei
egyetem
irodalom-szakos
előadója meglátogatta a
Magyar
Intézetet és résztvett Halász Előd
professzor „Regényelmélet*
című
előadásán. Az előadás érdekessége
az volt. hogy előadó és hallgatóság szerepét megcserélve,
most
Pollner Zoltán IV. éves magyarszakos hallgató tartott elemző reforátumot Thomas Mann: Buddenbrock-ház című regényének
egyik
előre kijelölt
részletéből, a referátum és a hozzászólások elhangzása után Halász Előd tolmácsolta
Edgár Kirsch szavait
amelynek
nyomán közvetlen baráti beszélgetés indult meg a hallei egyetem
képviselője és a hallgatók között.

élvezetes, szellemes stílusbau válaszolt ezekre a kérdésekre s többek között elmondotta, milyen kíváncsian várják visszatérését otthon Halléban, hogy
beszámoljon
magyarországi tapasztalatairól
és
a magyar egyetemi ifjúság éleiéről. Arra a kérdésre, hogy milyen
a szakosilás a német bölcsészkaron,
elmondta, hogy a jelenlegi főcél a
kétszakosítás. így az idei tanévben
az angol-francia szakosok a németet;
a latin-görög szakosok pedig a történelmet vélték fel második tárgyként.
Ugyanakkor
tanulmányi
idejük i s felemelkedett négy évről
ötre.
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Igazságot ós elégtételt kérünk 1

Sorozatosan

megfigyeltük, hogy a INep- oésétől és a széltől kifelé haladó labdát

dolgozó

Felelős vezető Vincze G y j r g y

1954 december 1.

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

munka

A költészetről

kérdései

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

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

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

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

előadása

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

ötezer év előtti

csillagászok

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

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

Pályázati

felhívás

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

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

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

Kedvesem képe

#

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

ISTVÁN

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

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

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

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

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

