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Mondjuk el minden fiatal dolgozónak: nagy és megtisztelő kötelezettségeket ró ránk a diszista név, hiszen pártunk első segédcsapata a mi ifjúsági szövet"
ségünk.
(A Szabad Ifjúság 1955. június 3-i vezércikkéből.)
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES A PEDAGÓGIAI FOISKOLA LAPJA
7H- évi. i t . czám
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A z évvég? vizsgák «lőtt
Irla: Pelri Gábor dt. egyetemi ianáÁ küszöbön
álló évvési
vizsgákon ismét lemérhetik
•ssztendei m u n k á j u k eredményét az oktatók, a hallgatók,
nem különben a felsőoktatást irányító magasabb szervek. A tapasztalatok sokoldalú és alapos elemzése értékes támpontot n y ú j t h a t m a j d
felsőoktatásunk
viszony ainak
helyes
megítéléséhez.
Minthogy a vizsgázóknak általában két félévre terjedő
tanulmányi
m u n k á j a folyt
le szemünk előtt, magúk a
vizsgák
aligha tartogatnak
különös
meglepetést.
Épp
°zért hizonvos megfontolások m á r most sem tekintheVik időelőttieknek.
Az 'itolsó évtizedben zajló
Vailtúrforrarialomnak
természetesen az egyetem is egyik
fontos küzdőtere volt. Az országos építőmunka
eredményei Egyetemünk
mennyiségi
és minőségi
gyarapodásában
félreismerhetetlenül
megmu.
tatkoznak. A társadalmi
átalakulás jellege is világosan
tükröződik az egyetem életében. A
figyelmes szemlélő
nzonban itt. is megállapíthatja. akárcsak az élet sok más
területén, 'hogy a szervezeti
változtatásokkal, vagy általában a tételes intézkedések útján elérhető
eredményekkel
« lelkek átformálódása nem
t a r t lépést. Hogy a vizsgák
-lőtti kellemes várakozást bizonyos aggodalmak árnyékolják be. annak elsősorban ez
s magyarázata.
Ma, amikor felsőoktatásunk
elvi és gyakorlati
kérdései
örvendetesen stabilizálódtak,
megelégedéssel állapíthatjuk
meg, hogy az útkeresés és az
pktatás formai kérdéseit érintő, sokszor ötletszerű kísérletezés időszaka lezárult. Ha
annak idején joggal bosszankodhattunk több olyan intézkedésen. amely a különböző
jellegű vizsgák fogalmi meghatározását. hol meg a vizsgák nyilvánosságának, az ülV tetés mikéntjének, m a j d a
kérdezés m ó d j á n a k előírását
tekintette fontos feladatának,
ma mór mosolyogva emlékezhetünk a megszépítő múltba
süllyedt furcsaságokra. Például arra, hogy a vizsgaidő«zakban naponként ülésező
vizsgaellenőrző
bizottságokban védelmeztük hallgatóinkat a vizsgabizalmiaktól
és
attól a „méltánytalanságtól",
hogy ismereteik alaposságáról behatóan
tájékozódhassunk. I^assanként elfelejtjük,
hogy annak idején a tanszékek jobban féltek a vizsgától. mint a hallgatók, m e r t a
rossz eredmény ódiuma elsősorban őket terhelte. Ugy emlékszem, hogy 4 éve annak,
hogy egyik évfolyam f e l a j á n lotta a „bukásmentes" vizsgákat és a tanszékek teljesítették is ezt a dicséretes felajánlást . . ,
Bizonyára az' oktatóknak, a
hallgatóknak és m a g á n a k a
felsőoktatásnak közös érdekét
képviseli
vizsgaórarendszer ü n k n e k mai stabilitása, mely
a vizsgázó
készültségének
igazságos, de szigorú elbírálásán alapul. Ma valóban elmondhatjuk.
hogy
felsőoktatási szerveink
megadják
az
oktatás és a tanulás
tárgyi
teltételeit és azt a
szabadságot, mely a képességek
kifejtéséhez
valóban
szükséges.
Ma kétségtelenül rendelkezünk azokkal az eszközökkel,
melyek az egyetemi oktatás
méltó színvonalát biztosíthatják.
Épp azért, mert a színvonal további
emelése most
m á r r a j t u n k múlik, kötelességünk alaposan foglalkozni
a szembeötlő hibákkal.
Ami az orvosképzést
illeti,
nem tekinthetjük
megoldottnak a
klinikai
évfolyamok
gyakorlati kiképzését.
Másik
ilyen természetű
feladatunk
az amúgyis
megnövekedett

tananyagból
ami elavult,
felesleges és
lenül terheli

»

Ara 40 fillér

ünnepélyes hereiek közöli védte meg
kandidátusi disszertációját
Koczka Péter végzeit aspráns

kiselejtezni
azt,
vagy más
okból
A Szegedi Tudományegyeezáltal
szkségte
temen első ízben történt meg.
a hallgatót.
hogy vidéki egyetemen
védjen
értekezést
A hibák súlyosabbik ré- meg kandidátusi
szét sajnos a hallgatók olda- végzett aspiráns. Koczka KáTudománylán találjuk meg. A „vizsga roly, a Szegedi
időszak" bevett fogalma ön- egyetem Szerves Kémiai Inkénytelenül is hivatalt?; tu- tézetének a d j u n k t u s a Szegedomásulvétele annak az alap- den saját, intézete tantermévetően helytelen
gyakorlat- ben védte meg m á j u s 12-én
sztereónak. hogy a rendszeres tanu- „Aminoalkoholok
reakciói"
című
ló«! pá-- héttel a vizsga idő- specifikus
pontja előtt kezdődik. Ebben kandidátus; értekezését, ünaz „időszak"-ban a hallgató- nepélyes keretek között. Az
ünnepélyességét
ság hivatalból felmentve ér- előadás
zi magát a leckelátogatás alól emelte az a tény is. hdgy haés lényegében 2 hé'
alatt zánk felszabadulásánál! 10.
óhajtja
„megtanulni"
azt, évfordulója alkalmából renamire valójában egy tel jes évi dezett Egyetemi Napok kereideje lett volna. Hallgatóink tében kerüli sor megrendejó képességeire
utal, hogv zésére.
hirtelen
felszedett tudásuk
Koczka Károly 192fi íebtöbbnyire képessé teszi őket ruár 5-én Szegeden született,
a vizsgák sikeres letételére. munkáscsalád
gyermeke.
Ds ahhoz m á r nem „jó fej", Szülei igen nehéz
körülméhanem
valódi
zsenialitás nyek között iskoláztatták a
szükséges, hogy ezt a kutya- múltban. A polgári iskola elfuttában
megszerzett
tu- végzése után a vegyipari ködást valaki a k á r
néhány zépiskolában szerzett érettséhónapra is megőrizze. En gi bizonyítványt.
Egyetemi
nek hiányában a hallgató- tanulmányait 1946 szeptemság jelentős része a követke- berében kezdte a Szegedi Tuző félévben m á r csak halvány dományegyetem
Természetemlékét őrzi a kevéssel az- tudományi Karán, mint veelőtt sikerrel kiállott vizsga gyészhallgató. Vegyészi okleanyagának. Ha az év végén velét 1950-ben szerezte, aztöbb nehezebb
vizsgatárgy- után a Szerves Kémiai Intéról van szó. akkor ez a két- zetbe került,
mint gyakorheti koncentrált erőfeszítés nok. Néhány hónap után tacsupán egyetlen tárgyra szo- nársegéddé
léptették
elő,
rítkozik és a következő tárgy- m a j d az aspiránsképzés megra való felkészülés az előző indulásakor aspiránsnak jevizsga után kezdődik. A h a r - lentkezett. 1951 f e b r u á r j á t ó l
madik év alapvetően fontos kezdve mint aspiráns doltantárgyai esetében az ilyen gozott a Szerves Kémiai Intanulási rendszer katasztro- tézetben, m a j d az aspirantúfális: részint tömeges
bukást ra sikeres elvégzése
után
eredményez, részint
odavezet, ugyanitt adjunktusi kinevehogy klinikai
szigorlatokon zést nyert; jelenleg is ugyannemegyszer
döbbenetes
tájé- ilyen minőségben végzi oktakozatlanságot
tapasztalunk
tó és kutató m u n k á j á t .
Tudományos kutató m u n Hallgatóságunknak
meg
kell értenie, hogy az egyete- kája kiterjedt az aminoalkomen nem kevesebbet, h a n e m holok sztereospecifikus átalatöbbet kell tanulnunk,
mint kulásainak tanulmányozására
a középiskolában.
Ha ott a m a j d a tercier bázisokban létérkémiákényszerű fegyelem és a na- vő nitrogénatom
ponkénti ellenőrzés késztette jával foglalkozott, mindkét
tanulásra, itt
a
választott témakör szorosan beleilleszélethivatás
szeretete
és a kedik a Szerves Kémiai Intárgy iránti érdeklődés
szol- tézet kutatási irányaiba. Kugáltatja a hajtóerőt. Az álla- tatási
eredményeiről
több
mi iskolakötelezettség
nem hazai és külföldi
folyóiratterjed k i az egyetemi tanul- ban jelentek
meg
közlemémányokra, épp ezért a szük- nyek.
Kutató m u n k á j á t a
séges minimumot itt jóval pontosság,
lelkiismeretesség
magasabban kell megállapí- mellett
szívósság és igen
tani. Itt nem elég szerencsé- nagy szorgalom jellemzi. Assen levizsgázni, itt tudni kell. piránsvezetője elvi irányítáAz egy-egy tárgyból, vagy bi- sa mellett igen h a m a r önálló
zonyos részletekből való jó kutatóvá fejlődik. M u n k á j á készültség nem helyettesíthe- ban elért eredményei, azonti az alapvető tárgyak ' meg- kívül a tudományág szélesbízható
tudását,
aminthogy körű ismerete alapján bátsenki sem tekintene szilárd- ran léphetett m á j u s 12-én a
nak egy jó f u n d a m e n t u m nél- Magyar Tudományos Akadéküli épületet. Ezt pedig sem- mia Bizottsága
elé, hogy
mi m x s meg nem a d h a t j a , eredményeiről
beszámoljon,
min', az alaptárgyak hosszú
disszertációjának
téziseit
időn át
folytatott,
beható,
megvédje. Pedig ez a Bizottgondolkodva történő tanulása
és sokszoros ismétlése. Ezen ság tudományos életünk legtúlmenően
a
középiskolát jobbjai közül tevődött össze,
eredményesen elvégzett hall- elnök Varga László akad.
gató az egyetemen nem elé- lev. tag, opponensek Gerecs
és Müller Sándor
gedhetik meg á hivatalos tan- Árpád
könyvek és jegyzetek
szo- akad. lev. tagok, a Bizottság
rosra fogott anyagával, h a - tagjai: Földi Zoltán, a kémiai
nem érdeklődéséhez
mérten tudományok doktora, Szabó
olvasnia kell más forráso- Zoltán akad. lev. tag, egyetekat is. Az egyetemi színvonalon
történő tanulás itt hanem az egyes emberrel és
kezdődik. Ha valakire, akkor a
társadalommal szemben
a leendő orvosra érvényes az fennálló elsőrendű és el nem
a régi szólás, hogy „nem az hárítható erkölcsi
kötelesséiskolának, hanem az életnek ge.
tanulnak". A jó medikusnak
Az igazi orvostanhallgatóa vizsga nem szerencséjének nak ez a mentalitása. A mai
kipróbálására szolgál, hanem orvostanhallgatónak,
akiért
arra, hogy készültségéről szá- az állam
és a
társadalom
mot adjon és a vizsgaered- nemcsak a maga egészében,
mény a l a k j á b a n hivatalosan de egyedeiben is komoly ális elnyerje igyekezetének j u - dozatot • hoz, erre méginkább
Ifjúságunk
talmát. A nem hivatalos, de gondolnia kell.
ennél jóval fontosabb juta- sok mindent magától értetőami nem
volt
lom az a jóleső érzés, • hogy dőnek tart,
bátran léphet m a j d leendő be - mindig ennyire természetes.
tegei elé. akik bíznak az ö Nem á r t a n a kissé bővebben
tudásában és akiknek szak- érdeklődniök mai szigorlószerű kezelése nem
egysze- inknak a mi fiatalabb éveink
f e l ő l . . . Vajon előfordulna-e
rűen magánügye az orvosnak,

münk professzora. Tettamanti Károly, a' kémiai tudományok kandidátusa és Kiss
József, a kémiai tudományok
kandidátusa, egyetemünk docense. A Szerves Kémiai Intézet tantermének padsorai
telve voltak
hallgatosaggal.
tanszemélyzetünk
tagjaival.
Az ülés elején Martonyj J á nos rektorhelyettes he vezető
szavai
hangzottak el. aki
.méltatta annak jelentőségét,
hogy Koczka Károly itthon
védi
meg
disszertációját,
majd Kiss József docens, a
Bizottság titkára
ismertette
Koczka Károly
tudományos
munkásságát. Ezután Koczka
Károly megtartotta
előadását. Az előadás után az opponensi bírálatok hangzottak
el, ezekre Koczka Károly válaszolt. megköszönve
és elfogadva <u építő bírálatokat, de
bátran
megvédve
tudományos álláspontját,
határozottan és jó vitázó
készséggel,
mint azt n Bizottság
le is
szögezte. Ezt nagy eredményként kell üdvözölnünk a helyes kritikai szellem kialakításában. Hozzászólások után
a
Bizottság
visszavonult,
majd következett az ünnepélyes pillanat, az elnök kihirdette a Bizottság
döntését:
Koczka Károly
kandidátusi
értekezését
egyhangúlag
elfogadták, Koczka Károly végzett munkája
alavián
meafelelt a hozzá fűzött
reményeknek.

A varsói

találkozó

elé

Varsót, Lengyelország fővárosát a fasiszták szinte a
föld színével tették egyenlővé. A milliós világváros lakóinak a száma az ostromok végén alig tett ki n é h á n y
• i/ezret. Elpusztultak a város műemlékszámba
menő
építészeti remekei, könyvtárai, múzeumai. De a lengyel
nép erőit nem kímélve újjáépítette fővárosát, s Varsó
ma szebb, mint valaha! A nemet fasisztái: embertelenségét, barbárságát bizonyító képet a dolgozó nép élni,
alkotni-vágyásának nagyszerű eredményeit hirdető kép
váltotta fel.
S az utóbbi hetekben Varsó többet jelent, mint a i
újjáépült lengyel főváros. A békét akaró, a békét mindenáron megvédeni kés* emberek szemében Varsó a
békének, az egységnek és az erőnek a szimbóluma. I(t
írták alá a demokratikus tábor országai a kölcsönös
barátsági és együttműködési szerződést.
S most Varsó, a demokratikus országok
összefogása után az egész világ haladó ifjúságának összefogására készül a béke, az «mberi jogok megvédése, a tartós és baráti együttélés szellemében.
A magyar ifjúság is elküldi legjobbjait, hogy Varsóban hitet tegyenek a magyar ifjúság építeni ¡>.kará»áról, békevágyáról és szilárd elhatározásáról, hogy ú j élet ü n k e t ifjúságunk bizt „'» jövőjét meg is védjük. DISZ"
szervezeteink ifjúsági szövetségünk legjobbjait, a m u n kában, tanulásban és a szervezeti életben
legjobban
helytálló fiatalokat jelöltek a VIT-re készülő magyar
delegációba.
Ott lesznek a világ ifjúsága nagy seregszemléjén
az egyetemi ifjúság küldöttei is. De, hogy ne m e n j e n e k
üres kézzel, hogy méltón hozzájárulhassanak az I f j ú sági Találkozó sikeréhez, nekünk, egyetemistáknak
is
komoly feladataink vannak még. Egyetemeinken
keveset beszélünk a VIT-ről, az előkészületekről, arról, hogy
mivel készülhet legjobban egyetemi i f j ú s á g u n k a* nasy
Találkozóra. Fontos, hogy DISZ-szervezeteink az elkövetkező időben összekapcsolják a vizsgákra való felkészülést az Ifjúsági Találkozóra való felkészüléssel, hogy
minden egyetemista fiatal érezze és tudja, hogy a fanulmányi munka kitűnő végzése az, amivel
leginkább
hozzájárul a varsói VIT hazai előkészületeihez.

A világ ifjúsága készül
a varsói világifjúsági találkozóra
CSEHSZLOVÁKIA.
Az
egyik prágai általános iskola VIII. osztályos úttörői elhatározták, hogy f é m és
papírhulladékot gyűjtenek és
az abból befolyó összeget elküldik a gyarmati és függő
országok VIT-re utazó fiataljainak utazási költségei fedezésére. A pajtások kiszámították, hogy ha mindegyikük
csak 2 Kc (egy cseh korona
= 1.63 Ft) értékű hulladékot
gyűjt, akkor három,
távoli
országból induló fiatal utazási költségeit t u d j á k fedezni. Az iskola úttörői
-Ki
gyűjt többet, ki ad többet-<
jelszóval versenyre
hívták
P r á g a többi iskolájának ú t törőit.
A prágai pajtások
példája egész Csehszlovákiában lelkes visszhangra és követésre talált.

1955. m á j u s 31-én este elhúnyt Renkecz István élvtárs, a
Bölcsészettudományi
Kar Dékáni Hivatalának hivatalsegéde, az MDP alkalmazotti alapszervezet vezetőségének tagja.
Renkecz elvtárs 1891-ben
született. Mint napszámosszülők gyermekének m á r 12
éves korában dolgoznia kell:
először újságárusként, m a j d
mint boltiszolga kereste meg
kenyerét. Az első világháborúban súlyosan megsebesült.

szerzési és egyéb nehézségek
tornyosulnak. Ennek ellenére lelkesen készülnek a v a r sói útra és remélik, hogy sikerül legyőzniök az a k a d n lvokat. A négy nigériai küldött — ennyit a k a r n a k útna;i
indítani — afrikai népművészeti tárgyakat,
fafaragványokat, népi szőtteseket visz
magóval
Varsóba a
VIT
alatt megrendezésre
kerülő
népművészeti kiállításra.
DÁNIA. A fiatalok különféle VIT jelvényeket árusítanak, amelyeket a dán n e m zeti VIT bizottság bocsátott
ki. A jelvények árusításából
befolyó összeget a gyarmati
i f j ú s á g javára u t a l j á k á t j
MEXIKÓ. Mexikóból népi
ének- és táncegyüttes készül
a VIT-re. I f j ú mexikói m ű vészek Varsóban
mutatjik
NIGÉRIA. Nigériából é r - be először a »Hatar« rímü
kező hírek szerint a VIT-re balettet, amely a mexikói
készülő fiatalok elé útlevél- napszámosok, a braceros-i k
életéről szól. A mexikói m e zőgazdasági iskolák is elküldik képviselőiket a
varsói
VIT-re — határozta el a oalmirai főiskolán a mezőgazdasági iskolák tanulóinak nemzeti kongresszusa.
1919-ben került a Szegedi Tudományegyetem
alkalmazáJAPÁN. Az előzetes t e r sába. 36 éven keresztül szol- vek szerint 100 tagú küldöttgálta a\í egyetem érdekeit, de séget küld Varsóba a j a p á n
különösen
a
felszabadulás nem~tti előkészítő bizottság.
óta végzett lelkes m u n k á t . A küldöttség magával viszi
M u n k á j á v a l és magatartásá- a - J a p á n i f j ú s á g a - című f>1—
val nemcsak közvetlen m u n - n el, amely bemuta; ia a jakatársai megbecsülését,
ha- pán i f j ú s á g n a k a joob jövőnem az egész egyetem, okta- ért vivőt' harcát. A í u m t a r tók és hallgatók, fizikai és talmazza azokat a f e h etelnadminisztratív dolgozók meg- kol is, ¿melyeket a J ' i p á n becsülését is kiérdemelte.
bt.n jarí. DIVSZ-küldöl iseg
Emlékét az egyetem dolgo- lelkes fogadtatásakor készítettek.
zói kegyelettel megőrzik.

50 százalékos hiányzás egyikmásik évfolyamon, ha arra is
gondolnának
a
hiányzók,
hogy hamarosan a betegágynál
kell számotadniuk —
méghozzá önmaguknak — az
egyetemen elszalasztott lehetőségekről?
Az
efféle
hiányosságok
keltik azt a jogos hiedelmet,
hogy
a lelkek fejlődése és
alakulása nem követi szorosan az i n t é z m é n y e k é t . . .
Tisztában vagyunk
azzal,
hogy az egyetemre kerülő
fiatal embereket a szabadság
és a szoros ellenőrzés hiánya
lazaságra csábítja. Bizonyos
azonban, hogy minden önérzetes és komoly fiatal em-

ber inkább fogja fegyelmezni
önmagát, semminthogy a katalógus és a fegyelmi büntetések iskolás és lényegében
önérzetet sértő kényszereszközeit kívánja.
Hallgatóságunk
lebecsülését jelentené, ha azt hinnők,
h o g y az ilyen intelmeket egyszerű „erkölcsi prédikációnak" tekinti és nem feltételeznék. hogy valóban képes
átérezni a ráháruló erkölcsi
felelősség
súlyát.
Minden
esetre oktatóink
elsőrendű
feladata a hallgatóság
lelkiismereti éberségének
élesztése és az egyéni és társadalmi
felelősségérzet
ébrentartása.
Másfelől a vizfgóztató akkor

Koczka Károly kandidátusi értekezésének
nyilvános
vitája igen jelentős abból a
szempontból is, hogy egyetemünkön az egészséges kritikai tudományos szellemet továbbfejlesztette és követendő
példát nyújtott mind a jelenlévő tudományos dolgozók,
mind pedig a hallgatók számára. Koczka Károly kandidátusi értekezése megvédésének vitája jelentős állomás
a Szegedi Egyetem tudomájnyos élete szempontjából és
kívánatos lenne, ha más szakos aspiránsaink
is
helybeli
egyetemükön
védenék
meg
kar.didátusi
értekezésüket,
mert ezzel is jelentősen növelnénk ú j tudományos képzésünk tekintélyét és népszerűségét.
Dr. Fodor Gábor
egyetemi tanár.

teljesíti erkölcsi kötelességét
a betegekkel és a társadalommal szemben, ha döntését a h hoz szabja, mennyiben képesíti a vizsgázót tudása jövendő élethivatása betöltésére. Ilyenformán végső fokon
mind a tanulásnak, mind a
vizsgáztatásnak azonos
erkölcsi
normák
szolgálnak
megbízható és szilárd
alapul.
Ha
mindez remélhetően
mihamarabb
—
mindenki
számára természetes valóság
lesz. akkor
bizonyára nem
lesz indokolt a vizsgákról vezércikket írni, legfeljebb beszámolót a tanév sikeres befejezéséről.
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Á pártsajtó tanulmányozásának
•
I
. rr
r
r
tt I
jelentosegerol
Egyetemünk jelentős szerepet tölt be hazánk szocialista
építésében. A Szegeden végző
fiatalok
— köztük
nagy
számban munkás- és paraszt-'
jfjak és lányok — minden
évben szerte áramlanak az
országba, hozzákezdenek hivatásuk gyakorlásához, erősítve, gazdagítva ezzel ú j arcú. néphez hű értelmiségünk
sorait.
Ez elé az ú j arculatú értelmiség elé egyre nagyobb követelményeket állít az élet.
Most a modern tudomány rohamos fejlődésének korában,
az atomerő korszakában egyre nagyobb, alaposabb szakmai tudásra van szüksége a
vegyésznek éppen úgy mint
a történésznek, az orvosnak
csakúgy mint a jogásznak.
De az alapos szakmai tudás
•— bármilyen fontos is — önmagában még kevés. Az ú j
tanárok vagy orvosok csak
akkor állhatják meg az életben a helyüket, ha magasszínvonalú szakmai képzettségük mellett sokoldalú, széles látókörű,
politikailag
is
művelt, szilárdan a marxizmus—leninizmus világnézeti
talaján álló emberekké válnak.
Abban, hogy fiataljainkat
ilyen sokoldalúan — politikailag és szakmailag
egyaránt — művelt
emberekké
formáljuk, az egyetemi oktató-nevelő munka mellett
nagy szerepe van a pártsajtónak.
A kommunista sajtónak ezt
a szerepét, hatását ma már
tanáraink
mellett egyetemünk hallgatói közül is sokan felismerik. De hallgatóink jelentős részéről ez még
nem mondható el. Bizony
szép számmal találhatók még
köztük olyanok, akik „nem
érnek r á " rendszeresen olvasni a Szabad Népet és —
ahogy mondják — még kevésbé van idejük elolvasni a
pártsajtó más termékeit, pél
dául a Társadalmi Szemle
egy-egy cikkét.
Dehát milyen szakember
lesz abból a fiatal emberből,
aki úgy gondolja, hogy „megélhetünk
mi újságolvasás
nélkül is", „nekünk nincs
időnk Szabad Népet, vagy
Társadalmi Szemlét olvasni"?
Megállhatja-e a helyét az
életben — mondjuk — egy
olyan középiskolai tanár, aki
esetleg csak az ókori vagy

középkori történelem egyes
kérdései érdekelnek, de nem
kíséri figyelemmel mindennapi építőmunkánk kérdéseit,
pártunk jövőbe mutató és a
jelen feladatait kitűző határozatait és aki nem szentel
kellő figyelmet a nemzetközi
helyzet problémái megismerésének? Ezekre a kérdésekre n í m nehéz válaszolni. Világos, hogy népi demokráciánknak nem ilyen
szűklátókörű „csak s z a k e m b e r e k é r e
van szüksége. Igaz, ma már
szaktárgyaik mellett marxizmus—leninizmust is tanulna K
hallgatóink egyetemeinken s
ez önmagéban véve is azzal
jár, hogy a szakmai művel:ség mellett politikai tudást
is szereznek. Ezt a politikai
látókört azonban naponta kell
szélesíteni, felfrissíteni és kiegészíteni a pártsajtó tanulmányozásával.
A Szabad Nép naponta elviszi a párt szavát a dolgozó
tömegekhez, naponta felhívja
a figyelmet az előttünk álló
legfontosabb feladatokra. A
május 21-i szám .vezércikke
„Vizsgák előtt" címmel például éppen hozzánk, egyetemi hallgatókhoz és oktatókhoz szólt.
A Szabad Népben jelent
meg pártunk Központi Vezetőségének
nagyjelentőségű
márciusi határozata. A Szabad Nép azóta sorozatosan
közöl olyan írásokat, amelyek választ adnak a határozat kapcsán felmerülő kérdésekre és amelyek részletesen megmagyarázzák a határozat egyes megállapításait.
Az említett határozat feldolgozásához és általában a
marxizmus—leninizmus
tanulásához
nagy segítséget
nyújtanak az olyan cikkek,
mint a „Társadalmunk osztályszerkezetének átalakulása a számok tükrében" címmel a Szabad Nép március
31-i számában megjelent írás.
A Szabad Nép, általában a
pártsajtó olvasása biztosítja
számunkra azt is, hogy megfelelően tudjunk tájékozódni
a nemzetközi helyzet sokszor
bonyolult, szerteágazó kérdéseiben.
De a pártsajtó olvasása
nemcsak n. politikai
tájékozottság
megszerzése végett
elengedhetetlen. A Szabad
Nép. a Társadalmi Szemle és
a párt többi folyóirata nélkülözhetetlen segítséget ad

egyes szakmai kérdések megoldásához is. Például a Társadalmi Szemle 1954 októberi
számában jelent meg Mátyás
Antal: Széchenyi közgazdasági nézetei című cikke, vagy
az 1955 áprilisi számban Nemes Dezső írása „A Magyar
Kommunista Párt harca a
felszabadulásért"
címmel.
Ezek a tanulmányok történelem-szakos
hallgatóinknak
szakmai fejlődésükhöz nyújtanak segítséget;
A példákat minden nehézség nélkül lehet szaporítani.
Ismeretesek a Szabad Népnek az irodalom és kulturális
életünk különböző kérdéseivel foglalkozó iránytmutató
cikkei. El
lehet-e
például
képzelni olyan — magát valamire tartó — irodalom-szakos hallgatót, aki nem olvasta el Lukács Györgynek a
Szabad
Népben megjelent
írását Madách Tragédiájáról?
(Március 27. és április 2-i
számok.) Lukács György sok
tekintetben
ú j értékelését
adja Madách művének, lerombolva azokat a legendákat, melyek a Tragédia körül
hosszú időn keresztül kialakultak.
Hasonlóképp alkotó módon foglalkozik Horváth Márton elvtárs a Társadalmi
Szemle 1955 áprilisi számában József Attila értékelésével. Horváth Márton nemcsak József Attila költészetével foglalkozik, hanem nagy
vonásokban
felvázolja
a
munkásosztály nagy költőjének politikai arcképét is. Különösen az utóbbi nagy lépést
jelent előre József Attila életművének helyes értékeléséhez.
Ennyi talán elég lesz annak bizonyítására, hogy a
pártsajtó rendszeres tanulmányozásához egyetemünk minden hallgatójának és dolgozójának fontos érdekei fűződnek. A rendszeres sajtóolvasás hozzásegíti fiataljainkat ahhoz, hogy sokoldalúan
— szakmailag és politikailag
— képzett, széles látókörű,
művelt emberekké, jó szakemberekké váljanak. A mi
fejlődő, épülő hazánknak éppen ilyen kiváló tulajdonságokkal rendelkező értelmiségi szakemberekre van szüksége.
Kalmár
György
adjunktus

Levél a Biológus alapszerv munkájáról
A TTK Biológus alapszerveGyakran elhangzik a Bioló- j elemzésében, hogy felkészülheszet életére
és
munkájára gus alapszervezetben, hogy ná- sünk kijavításukra.
ugyancsak 'kihatottak mindazok lunk nem is igen voltak jobb-1 A hibák ellenére megállapíta káros jobboldali jelenségek, oldali jelenségek. De vajon ! hatjuk, hogy a márciusi és ápamelyeket a márciusi és ápri- párttagjaink jelentős részének' rilisi párthatározatok végrehajmár
lisi párthatározatok tártak fel. állandó passzivitása és közöm- tásában alapszervezetünk
Túlzás volna azt állítani, hogy bössége a párt ügye iránt nem elért bizonyos eredményeket is.
az e határozatok nyomán meg- ennek a jele-e? Nem a párt te- Erősödött és konkrétabbá vált
a bírálat azokkal szemben,
indult élénkebb pártélet, a
kintélyének csökkenését mutatakik elemi páríkötelességeiknek
kritikának erősödő szelleme, a
ja-e területünkön, hogy
még
nem tettek eleget. Az alapszerpártmunkások fokozódó tisztánlátása a fenti hibák teljes i pártvezetőségünk egyes tagjai vezet néhány helyes határozafelszámolását eredményezte vol- 'sem érezték a munkájuk után tot hozoít a tag- és tagjelöltna. Bár a pártéletnek bizonyos kijáró megbecsülést, sőt egy- felvétel fokozására és gondos
fellendülése tapasztalható, a két esetben súlyos, hátrányos előkészítésére, a pártellenőrzés
ré- megszilárdítására, a DISZ tálegfőbb fogyatékosság
mégis megkülönböztetésben volt
az, hogy maga a vezetőség sem szük? De a pártépítésben is mogatására, a funkciót viselek
kiválogatására
szerzett tudomást arról, hogy észlelhető volt a megalkuvás körültekintőbb
a megalkuvás, az apoliticizmus szelleme. 'A' lanyhulást mutatja stb. A vezetőség bátrabban és
mennyire növekedett a márciusi ebben, a vonatkozásban többek határozottabban foglal állást
ez
határozatok előtt. Feltehetjük a között, hogy az elmúlt félév- politikai kérdésekben és
kérdést, sikerült-e feltárnia a ben csupán egy tagjelöltjelvétel nem marad a tagságra sem haBiológus
alapszervezetnek, történt. Ezzel függ össze, hogy tás nélkül. Nagy jelentősége
hogy a nehézipar fejlesztésével, a IV. éveseket kivéve igen cse- van a mi alapszervezetünk táaz egyéni parasztgazdaságok- kély a hallgató-párttagok száma jékoztatása szempontjából is az
kal, a termelőszövetkezetekkel az egyes évfolyamokon, főleg olyan színvonalas konzultációkés az életszínvonal kérdésével a II. éven, ahol mindössze egy nak, amilyen Komócsin Zoltán
kapcsolatosan milyen sokféle párttag van. A népnevelőmun- elvtársé volt a közelmúltban.
téves, sőt ellenséges nézet ter- ka gyengesége tükröződik ebMindent összevéve alapszerjedt el a hallgatók, de a tanben, de a pártszervezet és a vezetünkben még sokkal több a
személyzet sorsiban is? Kellő
DISZ megfelelő kapcsolatának meg nem oldott kérdés a már
mértékben — nvr.í taggyűléseink mutatják — semmi •setre hiánya is. A párt tekintélyének ciusi párthatározatokkal kapcsosem. S ez akadálya annak,'hogy hanyatlása mutatkozott meg a latban, mint az elért eredmény
a külSnbör.ő jobboldali néze- pártfegyelem meglazulásábanes A vezetőség és
párttagságunk
tekre és tcvcdc'.ekre megfelelő abban a tényben, hogy az alap- határozottabb, szívósabb és poszínvonalú cs részletes választ szervezet a kommunistákon ke- litikailag hatékonyabb munkáadjanak cz alapsíervczct kom- resztül nem_ minden tanszéken
jára van szükség, hogy megmunistái. El/!'si
megmutatko- tudott kellő politikai befolyást
birkózzunk a nagy feladatokkal
zik alapstcrvszciüflk
életének elérni.
az a fogyatékosság", hogy egyMindez csak vázlatos érinté- és elérjük a Tudományegyetem
alapszervezeteinek
részt vezeiösúgürh a párttag- se a Biológus alapszervezet fo- cgjobb
sággal, rr.jsrcs.-í a párttagok a gyatékosságainak, ele »z is mú- színvonalát.
pártonkívirJekl'.cl még
sinSzékely Lajosné
csenek kellő kapcsolatban.
. latja, hogy még mindig métanársegéd
lyebbre kell hatolni a hibák i
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Séta a

Füvészkertben

Június 6. Thomas Mann 80
Nemcsak a szakértő, hanem
éves. A polgári regényiroda- a természetet
szerető
ember
lom legnagyobb élő mestere számára is mindén évszakban
teljes szellemi és testi frisse- örömetnyújtó látvány a Füvészségben érte el 80. életévét. kert. A tavasz talán a legizgalLübeckben született, jómódú ! masabb. Nem a színek és a dús
polgári környezetben. E kör- \nyár pompája fogad ilyenkor
nyezettel való
együttélése bennünket, hanem a születés,
döntően meghatározta élet- az újjálevés holt tél után.
művét. Legtöbb írásában a
A pálmaházban a hatalmas
német polgári
társadalom levelű legyező- és datolyapálfejlődését, életét és hanyatlá- mák, banánok mellett még szesát vizsgálja. Thomas Mann rényen meghúzódnak a jinbmakkor lép az irodaion^ szín- lombú Asparagusok, az örvösterére, amikor a német pat- ágú, haragoszöld levelű szobarícius polgárság helyét a po- fenyő, a Ficus'ok, a Monsterák
rosz militarizmusra támasz- (filodendron). A fűtött,
párás
kodó, imperialista
burzsoá- melegü melegházban dúsan tezia foglalja el. Thomas Mann
mindenkor a polgárság helyes útját kereste — eleinte
tétován —, de két világháború tapasztalatai és a fasizmus örvényébe kerülő német -nép válsága végérvényesen a demokrácia
oldalára
állította. A fasiszták nem kímélték a világhírű írót, uralomrajutásuk után menekülnie kellett, előbb Svájcba,
majd
Amerikába emigrál.
1952-Ben elhagyja az egyre
jobban fasizálódó Amerikát
és ismét Svájcba költözik. A
fasiszta barbárság ellen harcol „Európa vigyázz" c. tanulmánykötetével
és mindmáig felemeli messze szálló
hangját a humanizmus, a népek közötti
béke védelmében. Erről hitet tett a napokban, a Sdhiller ünnepségeken
elmondott nagyhatású emlékbeszédében, ahol a német
nép legfontosabb feladatául
a kettészakított ország egyesítését jelölte meg.
Június 9. Charles Dickens
halálának
85.
évfordulója
Sokgyermekes
hivatalnokcsalád sarja; a XIX. század
angol
irodalmának
egyik
legjelentősebb alakja. Nyomorgó ifjúságának keserű élményei
vissza-visszatérnek
regényeiben. Irodalmi működését újságíróként . kezdte,
majd Boz álnéven a szürke
emberek hétköznapjait ábrázolta karcolatokban. Első
regénye, a Pickwick Club, ismertté tette nevét és rövidesen a legünnepeltebb írók
közé nőtt. Műveiben a maga
humoros, érzelmes stílusával
kipellengérezte az uralkodo
osztályok és a korabeli társadalom hibáit, ugyanakkor
nagy szeretettel fordul a dolgozó osztályok felé. Egyre
növekvő népszerűségét arra
használja fel. hogy kisebbnagyobb társadalmi reformokat segítsen a megvalósuláshoz. Megfigyelőképessége és
páratlan jellemző ereje segítségével a „dickensi figurák"
egész sorát teremti meg. Regényeinek epizódalakjai az
egész korabeli angol életet
elénk tárják. Irásművészeto,
humanista magatartása és az
emberi haladást szolgáló eszméi megszerezték számára
minden kor és minden nép
olvasóközönségének nem múló rokonszenvét.

nyisznek a páfrányok, virágzik
a veszélyesen csípő trópusi csalán. a Laportea. A fal melletti
zárt üvegszekrényekben, a csíráztatókban apró jelfákkal ellátott cserépedények,
ládikák
mutatják, hogy az ' idén _ is,
mint máskor — jól működött a
magcsere szolgálat és o. kis
csíranövények
Dél-Amerikától
Kínáig jelzik a növénykedvelő
emberek összetartását.
Odakint a szabadban a tavak
még tükrük alá rejtik a pompásvirágú és hatalmas
levelű
ndiai lótusz rügyeit. szélükön
az Íriszek kardalakú levelei között itt-ott sárgállik csak virág,
s elterül a víz színén a bőrszínű tiindérrózsa-levél.
A zúgó
vízesés mellett most virágzanak
a tiszafák, apró leveleiket most
dugják elő a nyárnak a mocsárciprusok.
Odább a rózsakert még csupasz, útjait, környékét dolgos

kezek most teszik rendbe.
A
környező fenyők közt
millió
és millió virág porát szállítja
a szél. hogy folytatódjék
az
élet. A Füvészkert egyik dísze
a Metasequoia. egy
Kínában
alig tíz éve felfedezett lombhullató fenyő; fiatal levelei mögül karcsú törzs és ágak vöröslenek ki. Nem messze a rendszertani tábla. Itt sokszáz növény jelfákkal ellátva lehetővé
teszi a rendszertan
tanulását
élő növényeken. A környezet —
a mellette álló nyíres, melynek
finom lombja a karcsú fehér
törzseket alig rejti, az örökzöld
fenyves, — minden
biológus

hallgatónak ihletet adó a rendszertan tanulásához.
Ha a látogatókönyvet
megnézzük, meglátjuk benne Szeged összes iskoláinak
nevét.
Az egyetemisták közül a szakmabeli hallgatókon,
biológusokon, gyógyszerészeken,
főiskolás biológusokon kívül alig
találunk
bejegyzést,
mintha
nem a mienk volna a Füvészkert. Pedig a Biológus
DISZ
alapszervezetek biztosan
szívesen vállalnák egy-egy
humán vagy más
reáltagozatú
vagy orvoskari
DISZ-csoport
kalauzolását, vagy résztvenné\riek a városi DISZ- vagy a TIT
által szervezett
kirándulások
vezetésében, mert a Füvészkert,
mint minden tudományos intézmény nem önmagáért van,
hanem hogy tanítsa egyetemistáinkon kivül népünk
egyetemét.
I
Simoncsics Pál

Június 10. Kaffka
Margit
született e napon
75 éve.
Kaffka Margit mindmáig a
magyar irodalom legjelentősebb írónője. 1880-ban született Nagykárolyban, gentryvé
süllyedt nemesi
családból.
Tanítónői, majd tanári oklevelet szerzett. Miskolcon és
Budapesten a külvárosokban
tanított. Stílusával, mondanivalójával, társadalom látásával a Nyugat és Ady írói köréhez tartozott. Írásaiban élesen
szembefordult egykori
osztálya
züllöttségével. tehetetlenségével.
Világosan
látta a pusztulásra ítélt társadalom belső mozgató rugóit és hirdette a forradalmi
átalakulás
szükségességét.
Egvik első hazai élharcosa
volt a magyar nőmozgalomnak és bátran felvetette a
dolgozó nő társadalmi helyének
és
megbecsülésének
problémáit. Szembefordult az
1914-es imperialista háborúval és nagv lelkesedéssel üdvözölte az 1918-as polgári forradalmat, kifeílődését azonban már nem élte meg. mert
ez évben — 38 éves korában
a
spanyoljárvánv áldozata
lett.
Főművei: Színek és évs'c. j
Állomások, Mária évei. Két j
nyár, Hangyaboly.
összeállította: Nagy Dezső 1
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Hangversenykorúton a Szegedi Állami Pedagógiai
Főiskola Énekkara
A hosszú, fáradságos munkának meg lett az eredménye. Már október óta készültünk útunkra, lelkesedéssel, kitartással,
művészeti vezetőnk, dr. Szeghy
Endre és karmesterünk, Erdős János formáló munkája
alapján. Most, hogy viszszatekintünk
sikereinkre,
öröm és önbizalom tölt el
bennünket.
önbizalmunk
nem kápráztatja el
károsan
énekkarunk
egyetlen
tagját sem, de erőt önt mindannyiunkba jövő feladatok
megoldásához.
Szeptemberben
alakult
újjá az énekkar, feltöltve az
első évesekkel. Már akkor
elkezdtük a komoly munkát.
Többízben
szerepeltünk Szegeden. Fellépésünk
megnyerte a szegedi közönségei:. Helyi sikereink alapján született meg az a gondolat, hogy felkészüljünk egy
nagy
hangversenykörútra,
amelynek színhelye az Alföld és. az Északi Felvidék.
Munkalázban vártuk indulásunk napját. Április 23án indultunk útnak, hogy
Bartók és Kodály. Szeghy,
Szvesnyikov,
Muragyelli,
itaden
csodálatosan szép
melódiáit, a
XVI. század
madrigáljait
ismertté
tegyük, nemcsak
Szegeden,
hanem más alföldi és vidéki városokban is, hogy lássuk hazánkat, hogy megismerjük népünk zenei érdeklődését, hogy megismerjük saját erőnket.

Első állomásunk Orosháza

szünetben beszélgető közönségtől lopva hallunk: »összeforrott, lelkes énekkar«. Hogy
miskolci szereplésünk teljes
legyen, a tapolcai kirándulás, mint előkészítő után az
egyetemi városban
rendezünk előadást, ahol az ifjúsági énekkarokat felmérő
bizottság is végighallgat bennünket. Véleményünk megegyezik a lelkesen tapsoló
mérnök j elöl tekével.
Ugy látom, a siker nem
hűtlen azokhoz, akik kitartóan
dolgoznak.
Megvan
munkánk eredménye és bére
sem marad el. Hiszen e kör-

készítő a körútja végén járó
énekkarnak. Ennek köszönhetjük, hogy a kezdeti frisseséget megőrizve tudunk szerepelni a szép melódiákban,
a szoros összhangban
gyönyörködő
kiskunfélegyházi
közönség előtt. Ennek köszönhetjük, hogy a közönség kétórás műsor után sem
akarja leengedni az énekkart
a színről, hogy még az előadás elején hallott Liszt XV.
rapszódiáját is
ismételteti
Mészáros Emma zongoratanárnővel, hogy a jelenlevő
szerzőt, Szeghy professzort
színre
követelik Madácsi

út alkalmával megláthatjuk
a
zuhatagos Lillafüredet:
szikláival, szomorú fűzeivel,
barlangjaival és Hámori-tavával, énekelhetünk a mikrofon előtt, hogy megörökítsék hangunkat abban a stúdióban, ahol annyi sok kitüntetett kiránduló hallatta
hangját az ország dolgozóival.
A május 1-i diszbeöltözött
Budapest János-hegyével és
Városligetével
élményszerűen töltötte ki azt a helyet,
amely az eddigi és a

Lászlónéval, a kórusszámok
kísérőjével.
Tíznap múlva ismét Budapesten voltunk,
hogy a
Nemzeti Színházban megrendezett egyetemi és főiskolai
kultúrversenyen tudásunkhoz
mérten küzdjünk méltó helyünkért. E döntőben holtversenyben a debreceni énekkarral együtt másodikok lettünk. ¡szép eredmény.
Ezzel végére értünk a körútnak. Tele tanulsággal
és
sokféle
élménnyel.
Szép
volt, de ez nemcsak a mi
érdemünk, hanem azoké is,
akik útunkat előkészítették
számunkra. Ezúttal
mondunk köszönetet együttesünk
nevében a telkes szervezőkA nek és a k„Jves vendéglátók\
me- nak.
Francz Vilmos
elő-

A
kedves
vendéglátásért
csakis jó szerepléssel lehet
fizetni.
Amikor megszólal
Staden »Boldog ifjúság-« vérpezsdítő ritmusa, a nézőtér
mozgólódni kezd és átveszi
az ének ütemét, hogy a végén tapsorkánban törjön ki.
Monteverdi
madrigáljánál
kiskunfélegyházi
már megvan a teljes összszeieolésünk
hang a közönség és a »művészek« között. A tetőpontra
-n állt.
Kodály melódiái
juttatnak között n*.
•' a sok
bennünket. A »Pünkösdölő* háromna.p:
csillogóan üde előadása
és sés látvány > .ciigulati
a »Liszt Ferenchez« drámai
feszültsége láthatóan
magával ragadja minden hallgatónkat. A hangulatot Kezdi
Erzsébet tanárnő tisztacsengésű szólószáma színezi még
Nem párnás uutúban, gyalog indultam én
feszültebbé.
Megtudni, merre csendül a legsi "> költemény.
A gyönyörű dallamok váltKardos kukoricák közt vergődve bújt a nyár,
ják ki énekkarunkról az álS szivérevont még egyszer az otthoni határ.
talános j ó véleményt, amely
Ma is hallom, suhognak a vézna, satnya fák
másnap Csongrádon is köEs hallom még fülemben a szomszédok szavát.
rülvesz bennünket. A csong„Eredj — mondták s nyakamba tarisznyát tettek, és
rádi közönség is elismerésFütyköst adtak kezembe — s ha ez még mind kevés,
sel fogadta szép és színvonaVidd el meleg magunkat! Szörnyű jegyver gyanánt
lasan előadott számainkat.
Szolgáljon majd az emlék, ha fogsz gondolni ránk!"
A tavaszi Alföld gyönyörű
látványt tár föl azok előtt,
És jöttem, dalra, búra, küzdésre, álmodásra,
akik
még nem ismerték.
A tarisznyámban három hamubasült pogácsa:
Vannak közöttünk dunánAzért adták az elsőt, mert oly nagyon szerettek.
túliak, akik most látunk előMarkomba csúsztatták és nevezték
szeretetnek.
ször
tanyarendszert, szélA másikat titokban bújtatták a kezembe:
malmot és egy helyen több
„Vigyázz rá jól, reményünk, nyíló álmunk van benne!"
gémeskútat.
Megbarátkoz„S a harmadik is itt van, hogy emlékedbe véssed
tunk az Alfölddel a dombSorsunkat." S az utolsót nevezték
szenvedésnek.
és hegyvidék rovására, mert
befogadtuk
szívünkbe
a
Mit kell tennem, tudom jól, a titkot ismerem:
meleg párát lehelő vidéket:
Addig kell mennem dudvás, göröngyös földeken,
a Nagy-Alföldet,
Mig valahol találok egy vaksötét zugot,
' •
1
S a harmadik pogácsát a mélyre ásom ott.
Debrecenben
Hogy újra kikaparja, a kutyafalka jön.
*i!
De nem lelik, lábukról lekopik a köröm.
csak egy röpke félnapunk
II
i
» Elporlad ott elásva a szörnyű
harmadik,
van az ismerkedésre, de ez
S a másik kettő akkor arannyá változik,
1 1' i"ü •
is sok szép látványossággal
így lesz, tudom. Maholnap a csoda megesik,
van tele. Csak az éj zárja el
S a két arany pogácsát majd elviszem
Nekik.
szemünk elől
a Nagyerdő
öreg fáit, hogy másnap regFarkas
László
gel a nyíregyházi Sóstón engedje ébredni az ábrándozók
csoportját.
KITÜNTETÉS
Első szereplésünkkel a jövő ifjúságának mondunk köGreguss Pál egyetemi ta- tének vezetőjét munkája elszönetet, hogy a felnőtt kö- nárt, a Szegedi Tudomány- ismeréséül a Munka Érdemzönség még több szépet vár- egyetem Növénytani Intéze- rend-del tüntették ki.
hasson
hangversenyünktől,
Ók maguk bizonyították be,
hogy megkapták, amit vár-Helyi ifjúsági találkozók
tak. Sjseretetük kifejezője a
virágkosár és a háziszőttes,
Júniusban az ország több stb. mérik össze erejüket a
amellyel
megajándékoztak helyén ifjúsági találkozókat fiatalok Nem hiányzik a műbennünket.
rendeznek a DlS'Z-bizottsá- sorból az esti tábortűz sem,
A vonat 27-én már a To- gok a DISZ II. kongresszusa amelynek lángjai
mellett
kaj-hegy lábánál siklik ve- és a VIT jegyében, több he- felcsendülnek majd az ifjúlünk. A szőlőlépcsök idegen lyen Magyarországon tanuló ság vidám dalai, köztük küszépsége, a szürkülő hegytető, a külföldi ösztöndíjasok részvé- lönböző népek kedves dallaránkmeredező szikla egyaránt telével.
mai.
újDebrecenben június 12-én,
A baráti találkozók — a „kis
Tatabányán június 18—19-én
VIT-ek«
—
gazdag
műsoráUlunk Miskolcra vezet, ban sok érdekes esemény tartják az ifjúsági serega gépek városába.
Hasonló találkozó
szerepel. A kulturális elő- szemlét.
lesz Szolnokon és KesztheItt
a nyugtalanul pezsgő adásokon fellépnek a kultu- lyen is. Különösen nagyszaélet ismét teljesen ú j be- rális seregszemlén legjobban básúnak és érdekesnek Ígérnyomással
járul hangula- szerepelt együttesek, s sport- kezik a keszthelyi találkozó,
tunkhoz. Fáradságunk elle- versenyeken különböző sport- amely egy egész hétig tart
labdarúgásban,
nére is megérdemeljük azt a ágakban:
röplabdában majd,
jó véleményt, amelyet
a i ökölvívásban,

Hamubasült pogácsák

Konsultáció
Március 21-én az rAdy téri
nagyteremben Komócsin Zoltán
elvtárs, a Központi
Revíziós
Bizottság tagja konzultációs
előadást tartott a KV márciusi
határozatával kapcsolatos néhány aktuális kérdésről. A
mindvégig érdekes és színvonalas előadást nagy érdeklődéssel hallgatták a megjelentek. Jóllehet egyetemi és főiskolai ifjúságunk több esetben
kifejezte óhaját egy ilyen magasszíntű konzultáció iránt,
sajnos, ezt a most kínálkozó alkalmat nem használta fel kel'
lően.
Az előadás két főkérdéssel
foglalkozott:
1. Az ország jelenlegi politikai helyzetének legjellemzőbb
vonásai.
2. A KV márciusi határozatával kapcsolatban felmerült
egyes elvi kérdések tisztázása.
Ha figyelemmel kísérjük az
ország belső életét, megállapítható, hogy az elmúlt hónapokban nagymértékben megnőtt a
dolgozó tömegek
aktivitása.
Nagyfokú érdeklődés mutatkozott elsősorban a belpolitika
kérdései iránt, de ugyanakkor
a dolgozók figyelemmel kísérik
a nemzetközi helyzet alakulását is. Országunk belső életének jellemző sajátossága továbbá, hogy javulás tapasztalható a termelőmunkában is: fokozatosan szilárdul a munkafegyelem, a dolgozó parasztság
is időben és jól elvégezte a tavaszi mezőgazdasági munkáikat. Mindez azt bizonyítja, hogy
a dolgoeó nép többsége megelégedéssel fogadta a márci.isi
határozatot, mert meggyőződött arról, hogy a határozat kifejezi a dolgozó tömegek érdekeit és célkitűzéseit. Ez nemcsak a munkásosztályra, de a
dolgozó parasztságra is érvényes, azokra az egyénileg dolgozó parasztokra is, akik élenjárnak a termelésben, az állam
iránti kötelezettségek teljesítésében. Ugyanakkor az egyénileg dolgozó parasztság
egyrésze még némi fenntartással
élt. Kételyeik merültek .fel, vajon a határozat után is részesülnek-e állami támogatásban.
Értelmiségünk ugyancsak saját
ügyének tekinti a márciusi határozatot.

a márciusi
désekben történt elhajlás a párt
vonalától a burzsoá < ideológia
feié. Beszéit a szocialista iparosítás politikájáról, a . mezőgazdaság szocialista átszervezésének,
a
munkás-paraszt
szövetség
osztálytartalmának
jobboldali
eltorzításáról.
a
párt vezető szerepével kapcsolatban megnyilvánult
jobboldali
elhajlásról. Rámutatott
arra, hogy a szocializmus gazdasági alaptörvényéből következőleg a nehézipar elsődleges
fejlesztése és az életszínvonal
emelésének kérdése a legszorosabban összefügg, s a két kérdés közt semmiféle ellentmondás nincs. Kifejtette, hogy a
termelőerők és a termelési viszonyok összhangjának teljessététele csakis a mezőgazdaság
szocialista átszervezésének útján oldható meg véglegesen. A
kisparaszti gazdaságoknak „a
rraguk módján a szocializmus
felé történő fejlődése" és többségüknek feltételezett rendszeres,
bővített
újratermelése
olyan „elmélet", mely lényegében a mezőgazdaság szocialista átszervezését próbálja gátolni.
Végül
hangsúlyozta,
hogy a jobboldali elhajlók a
Hazafias Népfrontot akarták a
párt fölé helyezni és ezzel akar-

határozatról
ták a pártot megfosztani vezető szerepétől. Világos, hogy
a Hazafias Népfront nem töltheti be azt a szerepet, melyet
a proletárdiktatúra
viszonyai
közt a pártnak, mint a munkásosztály
élcsapatának kell
betöltenie. A párt vezető szerepének ejhomályosítása a kapitalizmusból a szocializmusba
való átmenet időszakában, az
osztályharc éleződésének idején a proletárdiktatúra aláásását, gyengítését jelentené.

Egyetemeinken,
főiskoláinkon a párt vezető szerepe az egyetemi pártszervek munkáján és az egyes
párttagokon keresztül érvényesüL Amikor a kutatók, tudósok újabb eredmények eléréséért harcolnak, amikor a hallgatók jó
tanulmányi munkát végeznek, azokat a célkitűzéseket valósítják meg, amelyeket a párt kitűzött egyetemeink, főiskoláink elé. A
marxizmus—leninizmus tudományának
elsajátít j >a
felvértezi őket a párthatározatok megértésének és
megvalósításuk munkálásának legfontosabb fegyverével.
~~
r.L

B Szerkesztőség megjegyzése
a „Hospitálási naplóm margójára"
című cikk visszhangjához

hangoztatta, hogy a :ikk egye«
állításait nyomozás útján bizonyítani kell, ha pedig ez nem
sikerül, el kell marasztalni,
mint bizonyíthatatlan rágalmat.
A szerkesztőség véleménye
az, hogy Papp Sándor elvtárs
helyesen járt el, amikor hospitálási tapasztalatait megfogalmazta. Véleményünk
szerint
cikkének egyetlen hibája, hogv
a problémákat fejtegetve nem
elemzi elég alapossággal a hospitálás pozitív
tapasztalatait,
hogy példái nem konkrétek és
Így félreértésre adnak
okot.
De semmiképpen sem értünk
egyet azokkal az elvtársakkal,
akik a bírálat jogosságát
és
A szerkesztőség megbeszél- hasznosságát azzal akarják el*
te Papp Sándorral a cikkben vitatni, hogy adatai nem bizofelvetett problémákat, utólag nyítottak, tehát a kritika elveA továbbiakban Komócsin megvizsgáltunk egy — a szer- tendő. A kritika elbürokratizáelvtárs néhány olyan elvi kér- ező által1 — kifogásolt magyar lása, a jogos bírálat úgynevedésről beszélt, "amely a hatá- órát. A rendelkezésünkre álló zett mindenféle tényekkel való'
rozatta1! kapcsolatban problema- írásos dokumentumok alapján dezavuálása csak akadálya letikusán jelentkezett. A KV már- a cikkben kifogásolt hibákat het az oktató-nevelő munka
ciusi határozata megállapítja, nem tudtuk bizonyítani, meg fejlesztésének, az oktatási módhogy az 1953 júniusi, valamint kell azonban jegyeznünk, hogy szerek tökéletesítésének.
a III. pártkongresszuson ho- véleményünk szerint a tanmeMájus 6-i számunkban közölzott helyes határozatok végre- net által előírt módszertani és
hajtásáért vívott harc során eljárási elveket pontosan kö- tük a Pedagógiai Főiskola kaegyesek e határozatokat oppor- vétö osztálynapló adatai és a tonás rövidségü, Papp Sándor
tunista, antimarxista
módon tanulóknak ezekkel az adatok- minden észrevételét elutasító,
eltorzították, ami káros, jobb- kal egybehangzó- jegyzetei az (minden bírálatot visszautaoldali hibákhoz, jobboldali el- oktatási órának elsősorban he- sító) válaszát. A szerkesztőség
hajláshoz vezetett. Sztálin elv- lyes formai szempontjait tük- nem ért egyet ezzel a válasszal.
társ a jobboldali elhajlást a kö- rözik. Egyáltalán nem tartjuk | 'A főiskola több dolgozója kijovetkezőképpen határozza meg- lehetetlennek, hogy egy ilyen gáíolta, hogy a válasz „Peda«A jobboldali elhajlás..., formailag ..tökéletes" óra tar- gógiai Főiskola" aláírással jeamikor
a kapitalizmust talmi minőségi kifogásokat hagy lent meg, holott vannak a főmár megdöntötték, de gyö- maga után. Az ilyen óra utóla- iskola dolgozói között, akik tilkereit még nem tépték ki, gos, hivatalos adatok alapján takoznak a válasz apedagógikus
azt jelenti, hogy a kommu- történő ellenőrzése éppen a leg- mietszere és hangja ellen.
Ugy gondoljuk, hogy a vita
nisták egy részében meg- fontosabb pedagógiai problévan a tendencia, a hajla- mákról nem győz meg: nem leghasznosabb tanulsága az,
mosság, ha még nem is ki- biztosítja a személyes élményt hogy felhívta a főiskola figyelalakult és talán még nem és tapasztalatot, nem győz meg mét a bátor és elvi kri.ika
is tudatos, de mégis csak arról, hogy ez az óra minden szükségességére.
hajlamosság arra,
hogy mozzanatában helyes volt. Ezt
pártunk vezérvonalától eltá- csak személyes tapasztalat bizszevolodjék a burzsoá ideoló- tosíthatja. Véleményünk
rint nincs joga bárkinek
is
gia felé».
elvitatni, hogy Papp
Sándor
A mi fejlődési szakaszunkra elvtárs hospitálásai során tais érvényes ez a sztálini meg- lálkozhatott problémákkal, kihatározás. Megdöntöttük a ka- fogásolható jelenségekkel. Ezt
pitalizmust, de gyökereit még megerősíti több esti tagozatos
Széli József gépkocsivezenem téptük ki teljesen. Ezek a hallgató egybehangzó
vélemé- tőt, az Orvosegyetem dolgogyökerek megtalálhatók a gaz- nye, mely szerint a Papp elv- zóját kiváló munkája elismedasági életben, a kisáruten.ielö társ által kifogásolt óra több réséül sztahánovista oklevélparaszti- és kulákgazdasa ¿ok olyan
oktatási-módszertani lel tüntették kt.
létében, ugyanakkor negt .'látha- problémát vetett fel. melyről
tók - s ezt lehet a legnehezeb- nemcsak lehet, hanem kötelesA Szegedi Tudományegyeben felszámolni — pz e.ubertk ség vitatkozni
(például: a tem végzős hallgatói termegondolkodásmódjában. A kis- fenti bemutató óra probléma- lési
és terepgyakorlataira 130
árutermelő parasztok gazdasági mentessége, vagy a dolgozók ezer forint ösztöndíjat fizehelyzetüknél fogva a magántu- iskoláját végzett hallgatók tá- tett ,ki. Kormányzatunk il>lajdon talaján állnaK, ami köz- mogatásának kérdése).
módon is biztosítani kívánj \
vetlen befolyással van /tudahogy az egyetemkről az elA
szerkesztőség
az
ügy
megtukra, gondolkodásmódjukra. A
méleti képzés mellett gyakorkapitalizmus
gyökerei
még vizsgálása során azt tapasztal- latilag is képzett szakkádeazoknak a gondolkodásmódjá- ta, hogy a főiskola egyes ve- rek kerüljenek ki.
ban is ' megtalálhatók, ,akik zető elvtársai Papp Sándor bínincsenek közvetlen kapcsolat- rálatát azzal akarják teljesen
Takács Rózsa és Nagy f aban a magántulajdonon alapuló elmarasztalni, hogy az általa jos, a polgárijogi, illetve bünfelhozott
konkrét
tények
nem
termelőeszközökkel. A kapitatetőjogi tudományos diákkör
lizmus gyökereinek megléte, a elég bizonyító erejűek, mond- tagjai, az ott végzett kiváló
burzsoá ideológiának a nyomá- ván, hogy minden állítását kéz- munkájukért 300—300 forint
sa képezi a forrását a külön- zelfogható adatokkal kell iga- jutalomban részesültek. «Keiféle elhajlásoknak, így a jobb- zolnia. Véleményünk szerint a lékszavatosság és
jótállás
ki- jogrendszerünkben- és «Az
oldali elhajlásnak is. A jobb- bírálat ilyen értelmezése
oldali elhajlás hatással van a zárja a tapasztalat alapján tör- önkéntes visszalépésről» cípártonkívüli tömegekre is. Ko- ¡ténő elvi ítéletet, a knt'kai ál- mű dolgozataik az Országos
mócsin elvtárs ezután részlete- talánosítás és a következtetés Diákköri Konferencián megsen kifejtette, hogy mjlyen kér- Ijogosságát. Több elvtárs azt vitatásra kerültek.
Április 6-i számunkban megjelent Papp Sándor esti tagozatos főiskolai hallgató „Hospitálási naplóm margójára" című írása. A cikk élénk vitát
váltott ki a főiskola és a két
gyakorló-iskola oktatói körében. Többen kifogásolták, hogy
Papp Sándor az észlelt hibás
jelenségeket
általánosította,
nem nevezte . meg azokat az
órákat, amelyek tapasztalata
szerint „preparáltak" voltak. A
mi véleményünk is az, hogy
többek között ez az egyik oka
annak, hogy a gyakorló iskolai
nevelők tiltakoztak a-cikk állításai ellen.
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vita a Szegedi

* A Szegedi Egyetemen felszabadulásunk 10-ik évfordulója alkalmából május
hó
folyamán megrendezett tudományos ülésszak előadássorozatából
jelentőségben
kiemelkedett
Kalmár Lászió
Kossuth-díjas egyetemi tanár vezetésével megtartott logikai vita. Ennek a vitának
időszerűségét két nagyon lényeges körülmény határozta
meg. Egyrészt a materialista
logikai elméletek tisztázása,
a még mindig erősen uralkodC idalista logikai nézetekkel szemben és ezen belül a
formális és dialektikus
logika
viszonyának
kérdése, másrészt a logikai ismeretek oktatásának bevezetése az egyeemeken. Ez a két igen lényeges szempont nagyon megnövelte a vita iránti érdeklődést is. Ezt bizonyítja az,
hogy
megjelent
Voisvillo
akadémikus szovjet profeszszor, a budapesti Lenin Intézet logikai talíszékének vezetője munkatársaival, továbbá itt volt a Pártközpont és
a Magyar Tudományos Akarnia kiküldöttje is, de megjelentek a Szegedi Egyetem
professzorai és előadói is
igen nagy számban.
Kalmár
László
Kossuthdíjas egyetemi tanár vitaindító előadásában
rámutatot
arra, hogy a Szovjetunióbeli
logikai vita folyamán Sztálin
zseniális nyelvtudományi cikkének útmutatása
alapján
nyilvánvalóvá lett, hogy a
gondolkodás logikája, a gondolkodás formái és törvényei
nem tartoznak a társadalmi
tudat felépítmény jellegű részéhez, nem osztályjellegű
ek, hanem általános emberi
jellegeűk, különböző társadalmi formációkat és egy-egy
csztálytársadalmon belül különböző osztályokat egyformán kiszolgáltak, a nyelvhez
hasonlóan közvetlen kapcsolatban vannak az emberek
termelő tevékenységével. A
gondolkodás formái és törvényei tehát az objektív valóságot: a dolgok objektív logikáját tükrözik. Ennélfogva
a logika törvényének betartása mindenféle gondolkodásra kötelező, a dialektikus logikát sem véve ki, ezért a
lehetőség szerint mindenkinek ismernie kell a logika
törvényeit.
Ezt követően Kalmár professzor 10 pontban rögzítette azt a problémakört, amelyek a materialista logikai
elméletekkel
kapcsolatosan
jelenleg vitatottak, amelyek
megoldásra várnak. A felvetett kérdések zöme a formális és dialektikus logika viszonyára vonatkozik. Ezenkívül szükségesnek látszott a
vita
során a
logikának a
szaktudományok
területén
való alkalmazása kérdésével
foglalkozni és felmerült az
idealista logikai áramlatok,
illetve a logikát egyenesen
tagadó elméletek elleni harc
szükségessége is. A vitaindító előadást értékes hozzászólások követték.
A hozzászólások mindegyikéből az csendült "ki, hogy a
felvetett nyitott kérdésekre
végleges
megfogalmazásban
nem lehet válaszolni, de feltétlenül hozzájárulnak ahhoz,
hogy konstruktív módon, a
dialektikus materializmus filozófiájának és módszerének
alkalmazásával, a szaktudományok területén szerzett tapasztalatokat feltárva, hozzájáruljunk a felvetett kérdések tisztázáshoz. Fodor Gábor Kossuth-díjas professzor
példákkal alátámasztva mutatta ki azokat a nehézségeket, amelyek a szerves kémia ismeretelméletében felmerülnek abban az esetben,
ha a viszonyokat csak a formális logika keretében kívánják kifejezni. Ez formalizmushoz vezetne, ami gátat
emelne a további megismerésnek és így a fejlődésnek
is. Pauncz Rezső
egyetemi
docens a tudományos kutatómunka és az osztályharc
vonatkozásában emelt ki a
logikai ismeretek szerepét és
szükségeségét. Ezért is üdvözli örömmel azt, hogy az
_________ a jövő tanévtől
egyetemen

ka oktatása. Tettamanti
Béla
professzor a pedagógia oktatásával kapcsolatos néhány
fontos logikai problémát vetett fel, elsősorban a szemlélés és szemléltetés ismeretelméleti vonatkozásában. Salánki Ferenc tanársegéd a
dialektikus logika és a dialektikus módszer közötti öszszefüggés kérdéseit elemezte.
Király József egyetemi
adjunktus felszólalásában azzal foglalkozott, hogy
milyen jelentősége van a logikának a materialista pszichológia oktatásában,
különös
tekintettel az idealista polgári nézetek kritikájára. Vannak ugyanis elméletek, amelyek a logika, sőt a matematika módszerét kívánják
bevezetni a lélektani kutatásba (pl. Cybernetics-elmélet).
Ez a törekvés azonban nem
egyéb megtévesztő tudományos köntösnél, tiszta látszatnál, amely már önmagában
is fonákságokra és tévedésekre épül (pl. hamis analógia).
Voisvillo
akadémikusnak,
a budapesti
Lenin Intézet
Logikai Tanszékének vezetője hozzászólásából a leglényegesebbek azok a vita konstruktív jellegét meghatározó megállapítások, amelyeket
a logika tudomáya
pártszerűségéről, a formális és dialektikus
logika
viszonyáról
és a logika tanításával kapcsolatos teendőkről mondott.
Voisvillo akadémikus mindenekelőtt utalt arra, hogy a
logikának
minden tekintetben pártos jellegű
tudományinak kell lennie, elsősorban
abban a vonatkozásban, hogy
a logika az igaz ismeretek,
az igazság kiderítésének igen
lényeges eszköze.
Ez ellen
azt szokták felhozni, hogy
pl. az ítélet bármelyik formája
tanulmányozásánál
senki sem vitatkozik azon,
hogy az ítéletnek van alanya, állítmánya és van tárgya. Gyakran mondják azt
is, hogy a formális logika általános emberi tudomány. De
ugyanakkor azt is állítják,
hogy a régi, a hagyományos
logikát meg kell tisztítani az
idealizmustól és a metafizikától. De már azzal, hogy azt
a feladatot tűzték ki, hogy
a régi logikát megtisztítják
a metafizikától és az idealizmustól, lényegében elismerték azt, hogy a logika
nem általános emberi tudomány. Ezenkívül még arra
is utalhatunk, hogy a modern logikai elméletek csupán egyetlen egy lényeggel
rendelkeznek, t. i. mindegyikük olyan elmélet, amelynek
a segítségével elsősorban ide-,
alista filozófiai nézeteiket kívánják megalapozni. A logika
tehát semmiképpen sem lehet
pártpnkívüli tudomány.
A formális és
dialektikus
logika viszonyára vonatkozóan igen tanulságosak Voisvillo professzor fejtegetései. Ezzel kapcsolatban megemlítette azt, hogy gyakran találkozunk azzal
a
helytelen
megállapítással, hogy a formális logika és a dialektikus
logika lényegében ugyanazokat a törvényszerűségeket tanulmányozza. A különbség
közöttük legfeljebb az, hogy
az egyik felületes képet ad,
gondolkodásunk
formáinak
és törvényeinek felületi leírását adja, a másik, a dialektikus
logika, ugyanezen
törvényszerűségeknek a mélyebb tanulmányozását végzi. Ebből rendszerint az a tétel következik, hogy a formális logika a tudományban
túlhaladott fejlődési fok, felváltotta a dialektikus logika,
és az előbbi csak mint iskolai
tantárgy játszik szerepet. Ez
az elgondolás így egészen
heliytelen. A lényeges ebben
a kérdésben az, hogy a formális logika és a dialektikus
logika különböző
kérdéseket
tanulmányoznak.
Mindkettő
a helyes tudományos gondolkodás folyamatát tanulmányozza ugyan, de ennek a folyamatnak különböző oldalait emeli ki. Legtalálóbb példa lehetne erre az, hogy a kinetika és a dinamika ugyanazt a mechanikus mozgást tanulmányozza, de a mozgás

kezdődően megindul ^ a . logi- különböző

_ vonatkozásait

ífyyátmm
vizsgálja. Ebben az esetben
nem
lehet egyszerűen azt
mondani, hogy a formális logika egy alsófok, a dialektikus logika pedig valamilyen
felsőfok. Csak látszat tehát
az, hogy mindkettő ugyanazon törvényszerűségről szól.
Ezen az alapon mit tanulmányoz most már a formális
logika és.mit a dialektikus
logika?
A formális logika mindazt
tanulmányozza, amiről gondolkodunk,
amit megismerünk, fogalmak formájában
tükrözünk. A fogalom nem
csak a megismerés eredménye, hanem magának a megismerésnek logikai eszköze
is. Semmit sem mondhatunk
a tárgyról anélkül, hogy ne
fejeznénk ki
fogalmakban,
ítéleteink is fogalmakból állnak, így azok is a megismerésnek eszközei. A
formális
logikn tehát azokat az eszközöket és formákat
tanulmányozza, amelyek
segítségével
a visszatükrözés
folyamata
megvalósul.
A formális logika alkalmazásának kérdésével függ öszsze a dialektikus
logika lényege. Ezzel
kapcsolatosan
Voisvillo professzor megállapítása az. hogy aki a formális logikát elsajátította, az helyesen, effektíve használhatja a maguk helyén a tükrözés különböző formáit, de ahhoz, hogy alkalmazni t u d j a
őket, el kell igazodnia magának a valóságnak a lárgyain.
jelenségein. Ehhez pedig
ismernie kell a valóság tárgyait
és jelenségeit, n fejlődés
törvényeit, a valóság tárgyctí és
jelenségei helyes
megközelítésének fő elveit.
Ez pedig
már a dialektikus logika feladata. A dialektikus logika
tehát a tárgyak és jelenségek
helyes megközelítésének elveit fogalmazza meg, megmutatja azt az utat és módot,
ahogyan a jelenségek lényegébe
behatolhatunk.
Ezek
szerint a dialektikus
logika
magának a visszatükrözési folyamatnak
a törvényeit
tanulmányozza.
Ez a
lényeges
különbség a formális
és
a
dialektikus logika között egyúttal kifejezi a formális és a
dialektikus logika közötti viszonyt is,
•
A logika tanításának módszerével kapcsolatosan Voisvillo professzor megjegyezte,
hogy azok, akik a logikát a
jövőben az egyetemen tanítani fogják, úgy tanítsák, mint
pártos tudományt, azaz leplezzék le a megismerésnek
ezen a területén megnyilvánuló ellenséges nézeteket.
Balázs Béla, a Lenin Intézet docense felszólalásában a
logika oktatásának a tanárképzésben
mutatkozó hiányosságaival foglalkozott.
Kalmár
professzor
vitaösszefoglalójában
kiemelte,
hogy bár a félvetett vitás
kérdések rendkívül szerteágazó jellegűnek, mégis a hozzászólások jelentősen előbbrevitték a problémák tisztázását. Különösen hasznosnak
látta
Voisvillo akadémikus
hozzászólását, aki több fontos kérdésben rögzítette le a
legfontosabb elvi alapokat.
Megállapította a továbbiakban Kalmár professzor azt,
hogy az a 16 óra, amelyet a
jelenlegi tervek a lélektan oktatása keretében szánnak a
logika tanításának, igen kevés.
A lefolyt logikai vita országos viszonylatban is jelentős kezdeményezése volt
egyetemünknek, s örvendetes, hogy más tudományágakkal foglalkozó szakemberek
figyelmét is a logikai kérdések tanulmányozása felé terelte,
Muhy János
egyetemi tanársegéd
SZEGEDI EGYETEM
A Szegedi Tudományegyetem. Orvosegyetem és Pedagógiai Főiskola
laoia
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Kiadla: Az MDP Egyetemi és Főiskolai Pártbizottsága. a Tudománvegvetem rektora. az Orvosecvetem dékánia. a Főiskola igazgatója. a DISZ és a Szakszervezetek
Szecedl Nvomda Vállalat
Felelős vezetü: Vincze György

Mozart Varázsfuvolája a Zeneművészeti Szakiskolában
Schuman azt írta zenei
életszabályai egyik bekezdésében, hogy lelkesedés, enthuziazmus nélkül a zeneműszetben semmi
érdemleges
nem születhet. Ezt a lelkesedést hallottuk és éreztük a
Szegedi Zeneművészeti Szakiskola növendékeinek
előadásában, amikor énektanszaki értekezlet keretében,
hangversenyszerűen előadták
a Varázsfuvolát.
A választás igen jó volt,
annak ellenére, hogy a Varázsfuvolát az elmúlt tanévben is előadták, igaz a mostani előadásnál
valamivel
szűkebb keretekben. Jó volt
a választás azért, mert a Varázsfuvola és általában a
mozarti zene megtanulásának
figyelemreméltó zenepedagógiai, nevelói hatása van. A
mozarti stílus önfegyelmet,
bölcs mértéktartást követel,
ennek a zenének lényege a
természetesség, ahol minden
hang a helyén van. A mesterkéltség a legnagyobb ellenfele ennek a stílusnak,
egyszerű eszközökkel sokSt
mondani, kis együttesből meleg, gyújtó érzelmeket, gondolatokat hatékonyan
kisugározni — ez a Mozart-zene
titka és ebben nyújtott igen
sokat a Szakiskola Mozartelőadása,
Egy opera hangversenyszerű, díszletek és jelmeáek nélküli, bizonyos mértékig kivonatolt előadásában az általános hiba az szokott lenni,
hogy hiányzik a stílus következetes végigvezetése és így
a mű egységbefoglalása, a
mű darabokra töredezik, az
egész előadás egymással síig
összefüggő zeneszámok összessége. A Szakiskola Varázsfuvola-előadása éppen ebben
a tekintetben nyújtott figyelemreméltót. Az egységes stílus — egyes mellékalakok kisebb kitérői, vagy egy-két
szám zárlatainak tempóbeli
kiszélesítései ellenére is —•
megvalósult az előadásban. A
stílusegység
elősorban
az
együttes számokban látszott,
az I. felvonás kvintettig például mintája lehet a kollektív művészi munkának és
muzsikálásnak. S a jó együttest jó és alapos kollektív
munka készítette elő, •' az
énektanszak tanárai
alapos
és körültekintő munkát végeztek amelynek gyümölcse
estéről estére sikert aratott.

veit. Bartha Gábor, az Orvosegyetem hallgatója stílusban, hangban egyaránt hiteles Papagenot tormáit.
A mesebeli alakok mellett
ott mozognak az opera cselekményében a reális-lélektani eszközökkel megrajzolt
Tamino és Pamina, az opera
lírai hősei. Meszlényi László
(Tamino) stílusban kifogástalan volt, különösen az együttese-számokban tűnt ki, a
kép-áriát finom érzelmességgel telítette, éneke azonban
nélkülözi az erőteljességet. A
Pamina-szerepet Rosner Melánia és Elekes Zsuzsa felváltva énekelték. Rosner Melánia á z egész együttes legjobb hanganyaga, képességeit
tovább csiszolgatva és képezve, neves énekművésszé
válhat. Elekes Zsuzsa (gyógyszerész-hallgató)
hangjának
lírai lágysága és muzikalitá-

sa a megragadó II. felvonásbeli g-moll
panaszáriában
tűnt ki, amely az előadás
egyik legjobb száma volt. 'A
Papagena-szerep kevésbé felel meg egyéniségének, habár Bartha Gáborral együtt
énekelt közkedvelt kettősüknek igen nagy sikere volt.
A növendék-énekesek teljesítményeit méltón foglalták
keretbe a többi közreműködők, a biztos kézben tartott
zongorakíséret (amely ebben
az esetben több volt kíséretnél), a lendületesen előadott zenekari nyitány, a
színes tartalomismertetés stb.
A Zf-neművészeti Szakiskola
Varázsfuvola előadását örömmel üdvözölhetjük és hasonló előadások
bemutatóit
örömmel v á r j u k !
! ; I

Király József
egyetemi a d j u n k t u s

Megjegyzések
„Áz Országos Diákköri Konferenciáról"
című cikkhez
Levél a szerkesztőséghez
A Szegedi Egyetem 1955.
május 17-i számában az Országos Diákköri Konferenciáról írt cikkben a hallgatók
tudományos munkáját nem
helyesen tükröző megállapításra ad alkalmat az a megjegyzés, hogy egyes szakkonferenciákon
a
szegediek
egyetlen előadást sem tartottak.
A vegyészdiákkörök érdekében szükségesnek tartjuk a
következőket megemlíteni: A
konferencián csak olyan dolgozatokat lehetett bemutatni,
amelyek nyomtatásban még
nem
jelentek meg, illetve
nincsenek megjelenőben. A
Természettudományi
Karon
a jelen tanévi Országos Diákköri Konferencián bemutatásra tekintetbe jövő munkák közül éppen a cikkben
említett
vegyészdiákkörök
tagjainak munkáiból mintegy 10 dolgozat jelenik meg
szaklapokban, így ezeknek a
munkáknak a bemutatására
sor nem kerülhetett, holott
nyilván nem kevésbé értékes
munkák ezek is, mint a bemutatottak. Ennek ellenére vegyészdiákköreinkből 3 dolgozatot felterjesztettünk az Országos Konferenciára. Ezeket
azonban,
tekintettel
arra,

A Varázsfuvola humanista
eszméi — a kor szimbólumaiba öltöztetve — a XVIII.
század előremutató eszmevilágának zenei megnyilatkozásai. Az 1791-ben komponált
Az alábbi levél hiteles biopera szövegkönyve Mozart zonyíték arról, hogy milyen
salzburgi barátjától, Schika- jövő várt a felszabadulás
nedertől származik. A szöveg- előtt a fiatal magyar értelkönyv a varázs-opera, a lát- miségre. Tükrözi ez a dokuványos komédia és a nép- mentum a Horthy-rendszer
színmű keveréke, cselekmé- rothadt, népellcnes ideológinye az akkor igen divatos áját is.
meseoperák általános típusán
alapult: a hős jótékony hatalFőiskolai Tanulmányi és Pályamak segítségével ezer veszély választási Tájékoztató
Intézet.
közepette szabadítja még tá- 1847. (1934) 35.
voli egzotikus országba hurKovács János középiskolai
colt kedvesét.
tanulónak,
'l-l I
P é c s
Mozartot erősen befolyá- 1
Intézetünkhöz
beküldött
solták a kor
világnézeti
áramlatai, a korabeli társa- soraira a következőkben vádalomfilozófiai kérdések, az laszolunk:
emberszeretet és a testvéri- 1,—2. Az összes egyetemi késég humanista eszméi termé- pesítést megkívánó pályák
kenyítették meg Mozart egyé- között éppen a középiskolai
ni értelmezésében a Varázs- tanári pálya a legtúlzsúfolfuvola alapgondolatát. Ez a tabb. Az esetben, ha -eddigi
hatás a szereplők közül első- gyenge tanulmányi előmenesorban Sarastro alakjának tele ellenére felvennék az
megformálásában látszik. Sa- egyetemre s nagy szorgarastro a beavatottak vezére, lommal és kitartással végeza bölcsesség jelképe, aki né is számolnia kell azzal,
mindig
tanít.
felvilágosít. hogy
Énekét a Szakiskola előadácsf.k hosszabb várakozási
sában P a p p Sándor a leheidő után alkalmazzák havi
tőségekhez képest igen jól
76 pengő fizetéssel és kb.
szólaltatta meg. Hasonlóan
7—8 évig kell várnia, amíg
mesebeli, de éppen ellentétes
rendes tanárrá
kinevezik.
egyéniség az operában az Éj Ez a helyzetkép
minden
királynője. Mozart ezt a go- szakra
vonatkozik,
mert
nosz. bosszúálló hősnőt a olyan sXak, amely aZ* elhelegnehezebb olasz-modörú ko- lyezkedési lehetőség szemloratur-áriákkal jellemzi. A pontjából kedvezőbb volna,
háromszórvonalazott f-ig fel- most nincs. A hivatalos adat
hatoló
közismerten
nehéz szerint 1934-ben az 1113 okbravur-áriák ha
meghalad- levelet nyert tanár közül az
ták is Halász Sándorné koio- állástalan diplomások orszáratur-képességeit, az előadást gos bizottsága 19 százalékot
teliessé tették.
tudott csak alkalmazni, ezeA Varázsfuvolában isen ket is csak ideiglenesen.
sok a narodizáló 'árnyalat,
3. Egy pályát azért válaszamely elsősorban Papageno, tani, mert sok a szabad idő,
a mes°beli félig-ember, fé- meglehetősen
cinikus
és
lip-madár alakjának megraj- könnyű fajsúlyú elhatározás.
7o]ép4ban tűnik ki. Népzenei A fentiek figyelembevételével
dialektusban tartott
g-dur világos, hogy
beléoődala. de különösen a
ez n nálya egyáltalán nem
IT. felvonásbeli, a hvrangiábiztosít anvagi gondoktól
ték ezüstös csengésével alá- i
ment megélhetést.
festett f-dur áriája közked-J A tanári pálya igazi élethi-

hogy részben szaklaboratóriumi munkán is alapultak, a
konferencia szervező bizottsága nem fogadta el. Többek
között ennek az ügynek a
kapcsán is élesen felvetődött
a diákköri és szaklaboratóriumi (111. diákköri és szakszemináriumi) munkák viszonyának kérdése, mely, remélhetőleg nem a diákköri és
szaklaboratóriumi
munka
merev elkülönítése alapján
fog rendeződni. Itt említjük
meg azt is, hogy az elmúit
tanévben a Természettudományi Kar diákköri tagjai
közül hatan részesültek akadémiai jutalomban, többek
között vegyészhallgatók is.
Mindezeknek a megjegyzését azért tartottuk szükségesnek,
mert a
fentemlített
cikkből
a TTK hallgatók
nem kielégítő m u n k á j a olvasható ki, holott ezt a munkát az Országos Konferencia
bevezető előadásában Orbán
László
miniszterhelyettes
elvtárs igen pozitív módon
értékelte.
•
Hoffmann Pál.
a TTK Diákkörök titkára.
Szalay László,
a TTK Diákkörök tudományos vezetője.

Dokumentumok
vatás, aki erre a pályára
szánja magát ,annak nemes
elhivatottságot kell éreznie
és az illető amellett, hogy lélekfárasztó, nemes hivatásban meríti ki testi-lelki energiáját, örökre eljegyzi magát
a tisztes szegénységgel.
4. Hogy a futballozással
hogyan akar az egyetemen
tandíjmentességet
szerezni,
nem tudjuk. A két dolog ö s szekapcsolása léha és komolytalan.
5. A társadalomnak, főként
pedig a súlyos nemzeti és
szociális feladatokkal megterhelt magyar
társadalomnak nem olyan egyénekre
van szüksége, akik közepes
tehetségűek. ezzel
szemben
«nagyigényűek» és «gond'a'an életet» akarnak élni.
Olyanokra van szüksége, akik
igenis «érdemesnek t a r t j á k
törődni a jövővel», mert a
mai ifjúság iövője egyúttal
a nemzet jövője is. Olyanokra van szüksége, akik .előtt
az a példátlan erőkifejtéseket és nemes önfeláldozásokat felmutató
küzdelem,
amellvel a magyarság a világháborúban jövőjéért harcolt, nem «mészárszék» vo't
és a háború elesett vitézei a
magyar rögök
védelmébsn
haltak hősi halált, nem rv>dig csordaként «mészárolták•>
le őket.
Mindezeket pedig vegve tőlünk szeretetteljes figyelmeztetésnek és utalásnak arra c7
elkötelezettségre, melv a mai
ifjúságra vár. Ha pedig valamelyik pálya mellett
k—
molv megfontolással dönt és
az illető cályára vonatkozólag felvilágosításokat óh?-*
ezután is készséggel fogunk
válaszolni,
Budapest, 1935. április 11.
X. Y.
eevetemi ny. r. tanár,
az Intézet igazgatója

