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1848 március 15 
és az ifjúság forradalmi szerepe 

1848. tavasza a „Népek ta-
vasza" szimbolikus név alatt 
vonult be a nyugat- és közép-
európai országok történetébe, 
t név valóban kifejező, mert 
magában foglalja annak a 
társadalmi osztálynak az 
életkorát, vágyait és törek-
véseit, mely a tettek meze-
jére lépve az újat, haladót 
képviselte a feudalizmus rok-
kant, ósdi rendszerével szem-
ben. 

Magyarország a múlt század 
közepén Európa legelmara-
dottabb országai közé tarto-
zott. Akkor léptünk a feuda-
lizmus elleni harc ú t jára is, 
mikor nyugaton már a fejlődő 
burzsoázia a proletariátussal 
találta magát szemben. Ha-
zánknak ez az elmaradottsá-
ga nem elsősorban fiainak hi-
bájából, hanem több évszáza-
dos Habsburg gyarmati el-
nyomatásának tényéből fa-

kadt, mely minden becsületes 
magyarban a forradalmi tett-
rekészség érzését váltotta ki. 

A polgári átalakulásért, s 
nemzeti függetlenségért foly-
tatott kettős harc fő-ereje és 
vezetője a burzsoázia lehet. 
Ez az osztály azonban éppen 
Magyarország gyarmati sorsa 
következtében igen fejletlen, 
gyenge volt, s szerepét a bir-
tokos nemesség vette át, mert 
az ő gazdasági igényeit sem 
tudta már az önmagát túlélt 
feudalizmus biztosítani. A 
polgárság pedig a harcot ve-
zető liberális nemesség szö-
vetségese lett. A polgárosodá-
sért folytatott harc élcsapata 
azonban az értelmiség volt, 
mely csoportnak nagy része az 
elszegényedett nemesség so-
raiból, a városi és falusi kis-
polgárság. fiaiból tn-ődíHt 
össze. 

Az ifjúság az értelmiségnek 
is egy elkülöníthető részét al-
kotta, már a reformkór ide-
jén, de a forradalom és sza-
badságharc alatt is, hiszen őt 
még kevésbé kötötte a család, 
hivatal, vagyon, vagy társa-
dalmi konvenció, mely apáik 
többségét már fontolva cse-
lekvőkké teszi. Számukra Ma-
gyarország polgári átalakítá-
sának ütemét is sürgetőbb 
volt gyorsítani, mert jövőjük 
is a legbizonytalanabb volt a 
feudális viszonyok között. 

A reformkor értelmiségéből 
nő ki a radikálisoknak a libe-
rálisoktól történt elválása út-
ján a forradalom balszárnya 
és vezető csapata, a márciusi 
ifjúság. Ennek az ifjúságnak 
— legkiemelkedőbb egyénisé-
ge — Petőfi Sándor így állít 
emléket: 

Ott áll majd a krónikákban 
Neved, pesti ifjúság, 
A hon a halál órában 
Benned lelte orvosát. 

1 (Petőfi: „15. márc. 1848".) 

A forradalmi értelmiségnek, 
annak a rétegnek, amelyet a 
paraszti, kispolgári, sőt a szü-
letőben lévő proletárérdekek 
képviselőinek is tekinthetünk, 
— a kibontakozó magyar bur-
zsoázia képviselőjével szem-
ben, — legnagyobb részét az 
egyetemi ifjúság és Magyar-
ország írói, költői alkották. 
Igen nagy hatással volt rá juk 
a francia felvilágosodás iro-
dalma, s a francia forradalom 
eszméi és gyakorlata. 

Az íróknak, s az irodalom-
nak e vezető szerepét a már-
ciusi eseményekben, s a for-
radalmi eszmék megfogalma-
zásában a polgári fejlődés 
nem normális volta magya-
rázza. másrészt az elnyoma-
tás idején irodalmi köntösbe 
burkolt forradalmi eszméket 
hirdetni tehetségesebb volt, 
mint nyíltan politizálni. 

Ami pedig az „idegen" ideo-
lógia hatását, tehát nem a 
magyar valóság talajában 
gyökerezett voltával kapcso-
latos vádat illeti: „az ideoló-
giai fejlődés törvénye az, 
hogy minden megszülető ú j 
áramlat, vagy rendszer a 
meglévő gondolatanyaghoz 
kapcsolódik, s azt fejleszti to-
vább". (Engels.) 

A márciusi i f jak a forra-
dalmi lökés megindításában, 
a forradalom előtt tornyosuló 
akadályok leküzdésében, ha-
zánk védelmének szervezésé-
ben és aktív részvételében 
hazafiságuk nagyszerű, álta-
lunk megbecsült példáit de-
monstrálták. Ok az adott vi-
szonyok között a legtöbbet 
tették, amit tehettél., ha-
zánk cs népünk haladása és 
szabadsága kiharcolása érde-
kében. (Nem raj tuk mult, 
Kogy az ügy elbuUőfr.T Mlwaez 
azért volt lehetséges, mert 
megértették az idő szavát, a 
történelmi fejlődés tendenciá-
ját, s ebből adódó feladatukat. 

Ma, 108 évvel az ünnepelt 
forradalom és szabadságharc 
bevezető aktusa után 
szükséges elgondolkozni azon, 
hogy a fejlődésnek ismét egy, 
a / előzőkhöz nem is hason-
lítható fokát jelentő társada-
lom, a szocializmus építése 
közben látja-e ifjúságunk 
példaképnek tekintett elődei-
hez hasonló világossággal a 
feladatát, átéli-e egy eszme 
% alóraváltásának pátoszát, 
megérti-e hazánk boldogulá-
sához vezető tanítások alkal-
mazhatóságának helyességét 
és igazát? 

Ha mindezekre az ifjúság 
egészét tekintve pozitív vá-
laszt adhatunk, akkor el-
mondhatjuk, hogy nagy elő-
dcink demokratikus hazafi-
sága, példaként való állítása 
elősegítette if júságunk szo-
cialista emberré való nevelé-
sét is. 

Gulya Károly 

Országos rektori értekezlet 
Debrecenben 

A „Szovjet Egyetemi Napok" elé 
Az 1956-os barátsági hó-

nap folyamán, mely már-
már hagyomány számba 
megy, az ország egyetemei 
és főiskolái megrendezik a 
Magyar-Szovjet Barátsági 
Hetet. E hét célja, hogy if-
júságunk, egyetemi és főis-
kolai hallgatóink minél ala-
posabban ismerjék meg a 
szovjet ifjúság munkáját , 
művelődését. 

Ezért rendezi meg DISZ 
Bizottságunk a kari szerve-
zetekkel együtt nálunk is 
március 26. és március 31. 
között a „Szovjet Egyetemi 
Napok"-at. E napok minden 
estéjén műsorok és előadá-
sok keretében mélyíthetik 
ei hallgatóink ismereteiket 
a szovjet egyetemi életről. 

A hét programja a követ-
kező: 

Március 26-án este 8 óra-
kor a „Szovjet Egyetemi 
Napok" műsoros megnyitó-
ja. Megnyitót mond Baróti 
Dezső, a Tudományegyetem 
rektora. 

Március 27-é.n este 8 óra-
kor kerül sor a szovjet diá-

kok életéről szóló előadásra 
és beszélgetésre. Előadó és a 
beszélgetést vezeti a múlt 
évben a Szovjetunióban járt 
Székely Sándor, a Tudo-
mányegyetemi és Főiskolai 
DISZ VB titkára. 

Március 28-án este 8 óra-
kor a szovjet zenei est teszi 
változatossá a hét műsorát. 

Március 29-én este 8 óra-
kor Dirner Zoltán egyetemi 
docens tar t élménybeszá-
molót a Szovjetunióban tett 
látogatásáról. 

Március 30-án este 8 óra-
kor a szokásos pénteki film-
vetítések keretében a „Luk-
szustutajon" c. film kerül 
bemutatásra. 

Március 31-én este 6 óra-
kor kezdődik a „Szovjet 
Egyetemi Napck" záróestje. 
A záróbeszédet Kukán Fe-
renc, az Orvostudományi 
Egyetem dékánja mondja. A 
záróbeszédet műsor követi, 
majd táncesttel záródik a 
barátsági hét műsor soro-
zata. * 

Nagyjelentőségű országos 
tanácskozásnak volt színhelye 
március 1-én és 2-án a Deb-
receni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemnek a közel-
múltban felújított központi 
épü'lete. Középeurópának eb-
ben az egyik legszebb egyete-
mi épületében gyűltek össze 
a magyar egyetemek és főis-
kolák állami vezetői és vezető 
pártfunkcionáriusai megbe-
szélni azt, hogy a felsőoktatás 
feladatait tárgyaló augusztusi 
párthatározat hogyan érvé-
nyesült az egyetemi munká-
ban. értékélni az elért ered-
ményeket, s feltárni a párt-
határozat végrehajtása során 
felmerült hibákat. 

Különös jelentőséget ado'.t 
ennek a tanácskozásnak az u 
körülmény, hogy ez volt az 
első országos rektori értekez-
let, amelyen egy, szintén a 
szocializmust építő ország is 
küldöttséggel képviseltette 
magát. Azok a baráti szálak, 
amelyek a tudományos kuta-
tómunka vonatkozásában a 
német tudományos élettel 
már eddig is szövődtek, erős-
bödtek a Német Demokrati-
kus Köztársaság felsőoktatá-
sának vezetőiből álló három-
tagú küldöttségnek ezen az 
értekezleten való részvételé-
vel. Ez a tény ugyanis azt je-
lenítette, (hogy a tudományos 
munkán túlmenőleg mostmár 
a felsőfokú oktatás vonalán 
is megindult azoknak a kap-
csolatoknak kiépítése, melyek 
mindkét békééit küzdő or-
szágra nézve rendkívül gyü-
mölcsözők lesznek. Ezt hangt 
súlyozta egyébként a küldött-
ség vezetője. dr. Gerharát 
Harig professzor, a NDK f t l 
éőoktatásügyi államtitkára is 
felszólalásában. 

Űj színt jelentett ebben a 
tanácskozásban az is. hogy 
oktatásügyi kormányzatunk a 
debreceni Tudományegyete-
met választotta a tanácskozás 
színhelyének. E tényben kife-
jezésre jutott kormányzaltunk-
nak az az álláspontja, hogy a 

vidéki egyetemek a ma-
guk területén épp úgy kö-
zéppontjai az ország tudo-
mányos életének, s éppen 
olyan fontos szerepet töl-
tenek be és be is kell, 
hogy töltsenek felsőokta-
tásunkban, mint a buda-
pesti egyetemek. 

A tanácskozás március 1-
én, a délelőtti órákban kez-
dődött meg, a debreceni Tu-
dományegyetem gyönyörű 
aulájában. Résztvettek a ta-
nácskozáson a MDP Központi 
Vezetőségének tudományos 
és kultúrális osztálya részé-
ről Andics Erzsébet és Orbán 
László elvtársak, az oktatás-
ügyi miniszter, a DISZ fő-
funkcionáriusai, a NDK há-
romtagú felsőoktatási kül-
döttsége, továbbá az egész-
ségügyi és népművelési mi-
nisztérium képviselője, vala-
mint Debrecen me®vei jogú 
város Tanácsának VB elnö-
ke. Ott láttuk a megjelentek 
között oktatásügyünk főfunk-
cionáriusait, egyetemeink rek-
torait. rektorhelyetteseit, dé-
kánjait, főiskoláink igazgató-
it. valamint az egyetemi és 
főiskolai pártbizottságok vég-
rehajtóbizottságainak titká-
rait. A tanácskozásra meghí-
vottak a rendkívüli időjárás 
okozta közlekedési nehézsé-
gek ellenére is úgyszólván 
'teljes számban megjelentek. 

A nagy érdeklődéssel várt 
tanácskozást Sőtér István mi-
niszterhelyettes elvtárs beve-
zető szavai nyitották meg. 
Ezután került sor Erdey-Grúz 
Tibor oktatásügyi miniszter 
beszámolójára. Az értekezlet 
célja — hangsúlyozta a mi-
niszter — mindenekelőtt az, 
hogy megvizsgálja, megtet-
ték-e felsőoktatási intézmé-
nyeink a szükséges lépéseket 

az augusztusi párthatározat-
ból folyó azon feladatok meg-
oldására, amelyeket a szep-
temberben tartott országos 
rektori értekezlet rögzített. 

A beszámoló ezzel kapcso-
latban megállapította, hogy 
egyetemeink professzorai, s 
általában az oktatószemélyzet 
megértették a párthatározat 
intencióit, s igyekeztek azo-
kat az egyetemi munkában 
realizálni. Hiba volt azonban 
a minisztérium részéről az, 
hogy a párthatározatnak az 
egyes egyetemek, karok, in-
tézetek. tanszékek általi -el-
dolgozását túlszervezte, s ez-
által ez a munka sok esetben 
elsekélyesedett. 

Rámutatott a beszámoló ar-
ra, hogy a pártihatározat nyo-
mán 

javulás következett be a 
felsőoktatás eddig leg-
gyengébbnek tekinthető 

vonalán, az eszmei politi-
kai nevelés területén, az 
elmúlt félév során. 

Oktatóink jelentős része fel-
ismerte, Ihogy a szakmai ok-
tatás nem választható el az 
ideológiai neveléstől. Mégis 
meg kell álllapítani azit a saj-
nálatos tényt, hogy oktatóink 
egy része a pedagógiai mun-
kában még ma is a spontanei-
tás híve, s azt, hogy a sz <k-

| mai oktatást többen ma is 
! elkülönítendőnek tar t ják az 
ideológiai neveléstől. Ez utóh-
bi tényt igazolja az egyik 
egyetemen felmerült azon ja-
vaslat, mely szerint először a 
szakmai anyagot kellene elő-
adni. s ez anyagnak az ideoló-
giai kérdéssel való összefüg-
gését csak ezután összefog-
lalni. Az ilyen nézetek nyil-
ván a párthatározat félreér-
tésén alapulnak. Ugyancsak 
komoly problémát jelent, s 
egyúttal e kérdés megoldásá-
nak kötelezettségét is rója az 
egyetemek párt-, és állami 
vezetésére az a tény, hoqy 
oktatószemélyzetünk között 
ma is vannak olyanok, akik 
előadásaikban tartózkodnak a 
nyílt politikai állásfoglalástól. 

Rendkívül fontos — muta-
tott rá továbbiakban a mi-
niszteri beszámoló — az, 
hogy a marxizmus-leninizmus 
oktatását megerősítsük. 

Minden eszközzel oda kell 
hatni, hogy a marxizmus-
leninizmus és politikai 
gazdaságtani tanszékek 
oktatómunkájának nívó-
ját emeljük, 

e tanszékek előadásait a népi 
demokráciák aktuális politi-
kai problémáinak tárgyalása, 
telhát az élettel való szoros 
kapcsolata tegye vonzóvá. 
Tegyük kötelességükké e tan-
székek dolgozóinak a jövőre 
nézve a rendszeres tudomá-
nyos munkát, s azt. hogy en-
nek érdekében egyre szoro-
sabb kapcsolatot létesítsenek 
a szaktanszékekkel. Ez a kap-
csolat mindkét félre gyümöl-
csöző lesz. Ha a jó oktató-
nevelő munka ezen előfelté-
telei megvalósulnak, ez maga 
után fogja vonni azt, ami az 
ideológiai oktatásnak is köz-
ponti célja, hogy t. i. a hall-
gatóság necsak elsajátítsa, a 
marxizmus-leninizmus filo-
zófiájának. politikai gazda-
ságtanának ismeretét, hanem 
az ezekben megnyilvánuló 
normák irányítsák minden 
életmegnyilvánulását. 

A beszámoló további részé-
ben megállapította a minisz-
ter, hogy az állami vezetés az 
elmúlt félévet tekintve mi-
nőségileg javuló tendenciát 
mutat. Szorosabbra kell azon-
ban fogni az ellenőrzés mun-
káját a karok, tanszékek stt>. 
vonatkozásában. 

A tanszékek félév folya-
mán végzett oktatómunkájá-
nak eredményességét értékel-
ve megállapította a beszá-
moló, hogy e téren javulás 

tapasztalható, ami elsősorban 
a vizsgaeredmények javulá-
sában jelentkezik, de egyéb 
jelenségek is ezt igazolják. 

Nagy lelkii.smeretcsícígc! 
foglalkoztak a tanszékek 
a munkás-paraszt és szak-
érettségis hallgatók meg-
segítésével. 

Nemcsak a gyenge hallgatók 
részére igyekeztek biztosítani 
a támogatást, hanem a ki-
válók helyes képzésére is 
gondot fordítottak. Az ered-
mények a jó kezdet bizonyí-
tékai, ez azonban nem jelenti 
azt. hogy az eredmények nagy 
mértékben fokozhatok ne len-
nének. Komoly hiányosságok 
vannak azonban a levelező 
oktatás területén. A vizsga-
eredmények ugyan számsze-
rűen nem maradtak el a ren-
des hallgatók eredményeitől, 
míg azonban az utóbbiak egy-
egy kivételtől eltekintve reá-
lisak voltak, itt bizonyos li-
beralizmus volt tapasztalha'ó. 
Sok tanszéken liberalizmus-
sal kívánták kiegyenlíteni azt 
a körülményt, hogy a levelező 
hallgatókkal nem foglalkoz-
tak kellő mértékben. E fog-
lalkozás rendszerességének 
persze objektív akadályai is 
vannak, ez azonban csaiki 
enyhíti a tanszékek felelőssé-
gének súlyát, de a felelősség 
alól nem mentesíti azokat. 

Ugyancsak örvendetes ja-
vulás mutatkozik az Oktató-
személyzet ideológiai fejlődé-
sében is. Igazolják ezt: az 
ideológiai konferenciák emel-
kedő nívója, s a résztvevők 
felkészültségének fokozódá-
sa. Kiemelte a referátum azt 
az egyes egyetemeken jelent-
kező helyes kezdeményezést, 
mely szerint a konferenciá-
kon elhangzott kisreferátu-
mok a Társadalmi Szemlében 
megjelent egy-egy iránymu-
tató, s a konferencia anyagá-
val szoros kapcsolatban levő 
cikk köré csoportosították az 
anyag főbb kérdéseit. Ugyan-
akkor azonban rámutatott a 
beszámoló arra, hogy a kon-
ferenciáik irodalmi anyagának 
összeválogatásánál nem for-
dítottak kellő gondot a ma-
gyar szerzőktől származó iro-
dalom felvételére, s lennek 
folytán a konferenciák sok-
szor nem elég mélyen foglal-
koztak a magyar viszonyok 
értékelésével. A konferenciák 
vezetésénél megnyilvánuló 
hiba volt az, hogy az ott meg-
induló viták sokszor mellék-
vágányra sodródtak, s ezért 
szétfolyóak, szükségtelenül 
terjedelmesek voltak, ami a 
résztvevőik lelkesedését fel-
tétlenül csökkentette. 

Erőteljesen hangsúlyozta a 
miniszteri referátum felső-
oktatási intézményeinkiben, 
különösen az egyetemeken 
folyó tudományos kutatómun 
ka fontosságát. 

Az intézmények állami ve-
zetőinek oda kell hatni, 
hogy az oktatószemélyzet 
átlagban munkaidejének 
felét tudományos munká-
val töltse. 

Ugyancsak fontos s ezt a no-
vemberi párthatározat konk-
réten elő is ír ja —, hogy a 
tudományos kutatómunka, 
mind ott, ahol ennek a lehe-
tősége fennáll. közvetlenül 
segítse a gyakorlatot. Az 
ipar és mezőgazdaság mesz-
szemenőleg számit az egyete-
mi kutatómunka eredményé-
re. 

A beszámolót követő nagy-
számú felszólalás alkotóm 
egészítette ki a miniszteri fel-
szólalást. A felszólalók rámu-
tattak azokra az eredmények-
re és fogyatékosságokra, ame-
lyek a vezetésük alatt álló 
egyetem, kar. főiskola mun-
káját jellemzik, s számtalan 
példával támasztották alá a 
referátum megállapításait. A 
felszólalók között szerepelt 

Horst Peschel elvtárs, a drez-
dai műszaki egyetem rektora, 
aki annak a kívánságának 
adott kifejezést, hogy orszá-
gaink tudományos és felső-
oktat4si kapcsolatai necsak 
professzori szinten, de az 
asszisztencia, sőt a hallgató-
ság vonalán is kialakuljanak. 
A felszólalok között szerepelt 
Egyetemünk részérői Nyíri 
elvtárs, a Bölcsészettudomá-
nyi Kar dékánja, aki e karon 
folyó oktatómunka fejlődő 
tendenciájáról számolt be. 

A tanácskozás második 
napján Sőtér István minisz-
terhelyettes elvtárs számolt 
be az egyetemi és főiskolai 
DlSZ-szervezetek munkájának 
értékeléséről. Rámutatott ar-
ra, hogy egyetemi és főisko-
lai ifjúságunk körében a tár-
sadalmi munka szeretete egy. 
re nagyobb tért hódit, ami a 
DISZ javuló munkáját dicsé-
ri. Sok irányban azonban fej-
lesztésre szorul ez a munka. 
Így pl. szükséges volna az, 
hogy az egyetemek és főisko-
lák kultúresoportjai a falusi 
kultúrotthonokban végezze-
nek kultúrmunkáit. politikai 
agitációt. Jó eredményeket 
értünk el a DISZ által ren-
dezett. sokszor egész magas-
színvonalú tematikus viták 
megszervezése tekintetében. 
az elért eredményeket azon-
ban itt is fokozni kell. Fon-
tos, hogy a viták vezetői szo-
rosabbra fűzzék kapcsolatai-
kat a tanszékeikkel és egyéb 
tudományos fórumokkal. 

Növekedett a DISZ befo-
lyása a tudományos diák-
körök megszervezésénél, 

amit többek között az a tény 
is igazol, hogy a diákkörök 
szociális összetétele a folyó 
tanévben jelentősen javult. 

Komoly hiányosságai van-
nak azonban a DISZ munká-
nak több területen. A DISZ 
szervezeteknek az állami ve-
zetéssel való kapcsolata az el-
múlt félévben mutatkozó ja-
vulás ellenére sem kielégítő: 
ugyanez mondható el a DISZ 
és a tanszékek kapcsolatáról 
is. Rendkívül fontos, hogy e 
kapcsolat a jövőben különö-
sen bensőséges legyen a 
marxizmus-leninizmus és a 
Katonai Tanszék vonatkozá-
sában. 

Rátérve a DISZ feladatai-
ra, Sőtér elvtárs rámutatott 
arra, hogy döntő jelentőségű 
a fiatal óktatóknak a D1SZ-
be való bevonása, ennek kap-
csán oktatói alapszervezetek 
létrehozása. 

Szükséges, hogy a DISZ 
fokozottabban foglalkoz-
zék a tanulmányi munká-
val, 

s ennek kapcsán erőteljesen 
támogassák a tanszékek mun-
káját . Nélkülözhetetlen a 
DISZ segítsége a diákotthoni 
nevelőmunka megszervezésé-
ben. Feladata továbbá a 
DISZ-nek az is. hogv kapcso-
latokat tartsanak fenn a vég-
ző hallgatókkal. Ezzel erősiti 
ezekben a hallgatókban az 
egyetemhez, mint a tudomá-
nyok Univerzitásához való 
tartozás gondolatát. De nem-
csak ezzel vonjuk szorosra a 
hallgatóság és az egyetemek 
kapcsolatát, hanem a diák-
élet változatossá, színessé lé-
telével, s a haladó egyetemi 
hagyományok ápolásával. Ez 
lehetővé teszi ugyanis, azt, 
hogy a szocialista egyetemen 
töltött évek eltörölhetetlen 
kedves emlékként maradnak 
meg a hallgatók tudatában. 
Végül ugyancsak jelentős fel-
adata a DISZ-nek az, hogy a 
hallgatók külföldi tanulmánu-
útjainaík megszervezésében, 
lebonyolításában döntő szere-
pet vigyen. 

A DISZ munka tekinteté-
ben iránymutató beszámolót 
számos hozzászólás követi. 
Ezek között szerepelt Baróti 
Dezsőnek, Tudományegyete-
münk rektorának hozzászó-
lása, aki beszámolva egyete-
münk DISZ problémáiról, rá-
mutatott arra. hogy a DISZ-
nelk is feladata ifjúságunkban 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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(Folyt-lás az 1. oldalról) 

a munka és tudomány szere-
tetét felkelteni s a hallgatóság 
közölt megnyilvánuló közöm-
bösség, cinizmus ellen harcol-
ni. Lerner elvtárs, a Szegedi 
Pedagógiai Főiskola igazgató-
ja hozzászólásában a főiskola 
DISZ problémáival foglalko-
zott. A vita sorén erőteljesen 
jutott kifejezésre az az állás-
pont, hogy a DISZ munkájá-
ban meg kell tartani a he-
lyes arányt a szakmai és 
mozgalmi munka között, s 
harcolni kell mind a szóik-
mai, mind a mozgalmi egy-
oldalúság ellen. 

A miniszter és miniszter-

helyettes elvtársak referátu-
ma egyetemünk elmúlt fél-
évi munkájá t igen pozitíven 
értékelte. Kiemelték, hogv az 
elmúlt félévben egyetemünk 

1 állami vezetése és általában 
egész munká ja értékes volt. 
Külön méltat ta a miniszteri 
beszámoló az egyetemi párt-
bizottság és az állami vezetés 
jó együttműködésének nagy 
jelentőségét, más vonalon pe-
dig rámutatot t a program- és 
tankönyvviták kapcsán ar -
ra. hogy az Egyetemünkön 
lezajlott irodalomtörténeti a n . 
két példamutató volt. Sőtér 
elvtárs viszont több példával 
világított rá Egyetemünk 
DISZ munká jának javuló 

| tendenciájára. Mégis meg 
j kell állapítani, hogy a refe-
! rátumok és a hozzászólások 
; által említett hiányosságok je-
| lentős része a mi Eegye'e-
münkön is észlelhető. A ka-

: poít elismerések tehát a r ra 
' kötelezik Egyetemünk párt és 
; állami vezetését, hogy még 
. fokozottabb energiával, a 
| megoldandó feladatokhoz va-
: ló még harcosabb hozzáüá.s-
! sal, a XX. pártkongresszus ál-
tal mutatott úton törekedje-

; nek az egyetemi munka min-
' den irányú továbbjavítására. 

Pólay Elemér egy .tan. 
okit. rektorhelyettes 

A párfcsoport és a DISZ kapcsolata 
a III. é v f o l y a m magyar—orosz szakon 

Nem nehéz azt megállapí-
tani, hogy a magyar-orosz 
szakon működő DISZ alatt-
szervezet egyike a legrosz-
szabban dolgozó kollektívák-
nak. A hiányosságok és a 
nehézségek oka többek kö-
zött abban keresendő, hogy 

az évfolyam DISZ veze-
tősége semmiféle kap-
csolatot nem tartott fenn 
az évfolyamon dolgozó 

pártcsoporttal. 
Elöljárójában meg kell azt 

jegyezni, hogy a vezetőség 
nem tudta helyesen megosz-
tani az idejét a tanulás és a 
szervezeti munka között. Eb-
ből sok hiba keletkezett. 
Rendszertelen volt a vezető-
ség munkája . A vezetőségi 
ülésekre nem hívták meg a 
t ártcsoport egyetlen tagját, 
sem. Igaz, az sem történt 
meg, hogy egy-egy vezető-
ségi tagot meghívtak volna 
egyes pártcsoport értekezle-
tekre. Ezeken az értekezle-
teken szó esett az évfolyam 
egyes tagjainak a munká já -
ról is, de ezeknek a beszél-
getéseknek még csak a híre 
t em jutott el a DISZ veze-
tőség fülébe. De a DISZ ve-
zetőség sem kísérelte meg * 
kapcsolatok felvételét. Ez a 
kapcsolat néhány apróbb be-
szélgetés formájában állott 
fenn, ami azt jelentette, hogy 
a gyakorlatban egyáltalán 
nem érvényesült a párttagok 
szerepe. 

Sem a DISZ vezetőség, 
sem a pártcsoport nem 
foglalkozott néhány, a 
tanulmányi fegyelem el-
len komolyan vétő elv-

társnővel. 
A kari DISZ vezetőség is 

már csak akkor csapott oda, 
amikor egészen feszültté és 
súlyossá vált a helyzet. A 

[vezetőség és a pártcsoport 
i kollektív munká ja helyett 
j csak egyes vezetőségi tag^k 
j és hallgatók elszigetelt niuti-
i ká ja jelentette a DISZ éle-
tet az évfloyamon. Ez okozta 
ezután azt is, hogy az évfo-
lyamon m é - ma sincs jó kö-
zösség, pedig erre meg van-
nak a lehetőségek. 

A kis létszám (29) is se-
gítené a szilárdabb kol-

lektíva létrejöttét. 
A vezetőség szinte ta la j ta-

lenul állott az «évfolyamon. 
Nemhogy a vezetőség és a 
pártcsoport, de még a veze-
tőség és a DISZ tagok kö-
zött sem volt meg a megfe-
lelő bizalom, megértés és 
együttműködés. A vezetőség 
nem a legmegfelelőbben járt 
e! akkor, amikor a DISZ ta-
gok zömét külső oolitikai 
munkára osztotta be, míg az 
évfolyamon egyáltalán nem, 
vagy csak alig folyt politikai 
r.evelő és szervező munka. 

A politikai nevelő mun-
ka hiányát jelezték a 
gyencg vizsgaeredmé-
nyek politikai gazdaság-

tanból. 
Itr szeretnénk felhívni a po-
litikai gazdaságtan tanszék 
figyelmét arra, hogy szigo-
rúbban lépjenek fel azon 
hallgatók ellen, akik rend-
szeresen jelentik a szeminá-
riumokon, hogy nem ké-
szültek (pl. Hován Mária). 

Persze nem kell azt gon-
dolni, hogy az évfolyamun-
kon csak hibák vannak. Eb-
ben a tanévben ér tünk el 
jelentős eredményeket, bár 
még mindig nem volt meg-
felelő a kapcsolat a vezető-
ség és a pártcsoport között. 
Kezdenek megélénkülni az 
egyes szemináriumok. El-
mondhat juk, hogy javulás 

állott be a politikai gazda-
ságtan szemináriumokon. 

A DISZ tagok nagyré-
szét sikerült bevonnunk 
az aktív politikai mun-

kába. 
És hogy ez a munka egyre 
jobbá válik, arról tanúskod-
nak az ellenőrzések tapasz-
talatai Is. A tanulmányi fe-
gyelem is sokat javult ebben 
a félévben. A vezetőség és 
a pártcsoport erélyes fellé-
pése megszüntette a töme-
gessé váló késéseket az első 
órákról. A tanév során szi-
lárdabbá, egységesebbé vált 
a kollektívánk. Erről tanús-
kodnak a jól sikerült évfo-
lyam rendezvények, egy hang-
lemezeit és a december-
ben megtartott hangula-
tos táncest. A jövőben igye-
kezni fogunk, hogy ezeket a 
közös megmozdulásokat, a 
nevelés érdekében is meg-
felelően ki tud juk aknázni. 
A vezetőségi értekezletekre 
meghívjuk a pártcsoport egy 
tagját . 

A vezetőség a jövőben 
rendszeressé teszi a 
DISZ tagokkal való be-

szélgetéseket. 
Az Orosz Intézet tanárai 

minden támogatást megad-
nak a vezetőségnek, hogy 
munká ja eredményesebb le-
gyen. A jelen pillanatban 
meg vannak a jó feltételek 
ahhoz, hogy a vezetőség 
megjavítsa a munkájá t , szo-
rosabbra fűzze kapcsolatát 
a pártcsoporttal. Reméljük, 
hogy ez a félév eredmények-
ben gazdagabb lesz, mint az 
elmúlt félévek. A vezetőség 
mindent meg fog tenni, 
hogy a magyar-orosz szak 
alapszervezete is felzárkóz-
zék a jól dolgozó alapszer-
vezetek sorába. 

Csöme Lajos 

Akiknek a „nevelőmunkájában" 
nincs köszönet 

Hegedűs János 12gyer-| Az édesanya a fiúra bízta a ért, de azt vallja, hogy a fiú luV 
.iickts parasztember fia. — döntést a kollégiumba való kői- ki fejlődése jó kezekben van. 
Édesapja a felszabadulásig öltözéssel kapcsolatban. A fiú! A Lábas-nővérek érvei nagyon 
Vay bárdék béresé volt, jelenleg nem nézett az osztályfőnöke sze- átlátszóali. Amikor a kollégium-
pedig a Zsáltay Állami Gazdi*- mébe, lesütött szemmel bizony- ba való beköltözésről van szó, a 
ság kocsisa. 17 éves János fia gatta, hogy neki jó I.ábaséknál, Hú szabad elhatározására liivat-
tanitó akar lenni, a nép hivatá-ltk ha Kardos tanárnő monda- hoznak. Mi nem hiszünk a sza-
sos nevelője és oktatója. I f jú ' ná, beköltözne a kollégiumba.; had akarat olyan hirdetőinek. 
Hegedűs,János oz újszegem Ta- l'gyáltalán nem meglepő, hogy akiknek klerikális-reakciós ma-
nitóképző I. osztályának tehet- j Kardos tanárnő ezt nem mondta gatartnsuh miatt kell megválniok 

jséges tanulója. j és a fiú a téli szünet után is munkahelyüktől. Az ilyen em-
| Tanárai sokat vámah tőle. A; Lábasékhoz ment vissza, nem I berek népünk ellenségei. A tni 
fiúnak igen ¡0 érzéke van a ze-' költözött be a kollégiumba. j társadalmunk nem tűrheti, hogy 
nchez, különösen a hegedűt ke- \ Félévkor szép állagot ért el a 12 gyermekes volt báró-cselé-
zeli meglepő ügyességgel. 'Jánosék osztálya. A 3.7G-os át-dek fiait és leányait Kardos 

Általános iskolai tanulmányait; Ing középiskolás viszonylatban j Klárái:, Lábas Erzsébetek és 
miután jeles eredménnyel elvé- komoly eredménynek számit. A • Gabriellák neveljék. 
gezte, a tarhosi zeneiskola nö- korábban jeles tanuló Hegedűs: Hegedűs János szüleinek meg 
vendéke lett. Tarhosról elkerülve i Jánot, azonban csak nagy se-' kell érteniök, hogy tehetséges 
zenei tanulmányait tovább foly- gitséggel érte el a jó rendüséget ; fiukból csak akkor válhatik o 

Hármas otztdlyzata is volt. j társadalom számára is igazán ér-
Osztályfőnöki órán tanára tékes ember, ha a kardosklárák 

segítőén kérdezte Jánost, hogy és a Lábas-nővérek "káros be-
talán az időbeosztással van pro- folyásától megszabadítják. Ma 
blémája. Ekkor mondta el a fiú,! a Hegedűs Jánosokat az egész 
hogy bér minden reggel fél (i-
kor kel, még sincsen ideje s 
reggeli tanulásra. Másra kell az 

tatla, s ma már a 7, évfolyamot 
végzi a hegedű-szakon. Tehetsé-
ge olyan reményekre ad jogot, 
hogy talán nem is olyan sokára 
népünk jeles művésze válhat be- í 
lőle. De vajon népünké lesz-e, 
ha jelenlegi körülményei között 
nevelkedik továbbra is? 

Hegedűs Jánost jó tanulmányi j idő. 
eredménye, származása alapján | £ n a p o k b a n a fiú osz-
díjmentes hely várta a Tanító-1 tályfőnöke ismét ellátogatott Lá-
képző Kollégiumában, ő azon-1 basékhoz és újra meg kellett 
ban nem foglalta el ezt a helyet, i győződnie arról, hogy a Lábas-
Húgával együtt a Szent István! nővérek szívós és makacs el 

társadalom pártfogolja és hurrol 
is értük. 

Hegedűs János tehetséges fia-
tal, sokat várunk tőle. Államunk 
minden támogatást megad a szá-
mára, hogy tehetsége kibenta-» 
kozhassék. János azonban nem 
él a lehetőségekkel. Visszaüti»* 

__ sítja a segítséget, mert lábas-
térre költözött, Lábas Erzsébet-1 szántsággal mindenképpen meg gabriellák és kardosklárák ha-t 
hez. í akarják' menteni a 17 éves He-j 'ása alatt áll. Ezek az emberek 

Kik ezek a Lábasék? ;gedűs János „lelkiüdvösségét";' »agyon jól tudják, hogy mit jc-
Szeptembor második fe- | egyik fő gondjuknak tekintik a lent a serdülő emberek lelkiek» 

t lében, amikor Hegedűs János; serdülő fiú világnézetének for-! lének irányítása. Nagyon jól 
í volt nz osztályban az egyetlen' málását. Lábas Gabriella k i j e l e n - tudják, hogy milyen munkát vé-i 
: vidéki, aki nem lokott kollégi- j tette, hogy a lelkiélet dolgaiban gezhet egy klerikális beállított-, 

imban, osztályfőnöke meglátó-' nem ismeri a terrort Ha János „néptanító" és az sem kén 
séges, hogy „pártfogói", a IONM 
dő művészt is a maguk számáraj 
a saját ügyük szolgájává akor-i 
ják formálni. 

így működik a nép, a 
haladás egyik ellensége, a kleri' 
kális reakció! Hegedűs János 
mindkét „pártfogóját" a szegedi 
egyetemről távolították el. Do 
nem szűntek meg tevékeny-
kedni, amint a fenti példa is bi-» 
zonyitja. És akik még az egye-
temen vannak? Alattomosan 
meghúzzák magukat, vagy szh 
vósan dolgoznak, mint Lába* 
Erzsébet és Kardos Klára? A 
választ reméljük, hogy megkap-

Levél a XX. pártkongresszusról 
Azért fordulok soraimmal 

a szerkesztőséghez, hogy han-
got adja örömömnek, amely 
a XX. kongresszus beszámo-
lóinak és hozzászólásainak 
első olvasásakor eltöltött. En 
is. mint annyian mások, vá-
laszt és magyarázatot vár-
tam sok kérdésre, változásra, 
jelenségre, ami a nemzetközi 
politikában, a szocialista esz-
me fejlődésében, egyáltalán a 
jobb jövőért harcoló emberi-
ség legégetőbb problémáiban 
mutatkozik. 

A marxizmus—leninizmus 
tanulásakor inkább éreztem 
és sejtettem, mintsem tudato-
san megfogalmaztam, hogy 
több kérdésre új módon, a 
világszerte végbement óriási 
ütemű fejlődés mély, tudomá-
nyos elemzésével kellene fe-
leletet adni. Ezért például 
valósággal tűzbe hozott és 
föllelkesített a válasz, ame-
lyet a kongresszus a béke 
megőrzésének reális lehetősé-
géről adott. A marxizmus— 
leninizmus páratlan eszmei 
gazdaságát, a nemzetközi vi-
szonyok új tényeinek min-
denoldalú figyelembevételét, 
s a jelenlegi történelmi hely-
zet legfőbb erőinek gondos 
számbavételét tükrözi mind-
az. amit a kongresszuson ko-
runk e szinte legnagyobb 
problémájáról mondottak. 

Sok egyéb között megraga-
dott a kongresszus bá-
tor és mondhatjuk im-
pozáns mértékben kibon-
takozó kritikai szelleme 

lés munkássága is. Ez ismét 
! megmutatja a Kommunista 
Párt és a kommunizmus esz-
méjének roppant életrevaló-
ságát és leküzdhetetlen ere-

1 jét. A kritikáról és önkritiká-
ról elméletben és gyakorlat-
ban eddig is tudtunk egyet-
mást. Engem mindig jó érzés-
sel töltött el, ha vezetőink és 
munkatársaink bátran és 
őszintén tudtak beszélni fo-
gyatékosságaikról. De bizony 
e/ a törekvés gyakran meg-
maradt annak a szegényes 
sémának a színvonalán, 
amely így kezdődött: „De 
elvtársak vannak még hi-
báink i s . . . " 

Az a szenvedélyes és en-
gesztelhetetlen harc az elő-
haladást gátló hibák ellen, 
amelyet személyre való te-
kintet nélkül érvényesített a 
kongresszus, újra egész mély-
ségében mutatja meg szá-
momra is, hogy mi a fejlődés 
belső rugója a mi táborunk-
ban. A kommunista bírálat 
nem tűri a pangást, az illú-
ziókat, az önhittséget Nem 
tűri a dicsekvést, a lakkozást, 
de ugyanakkor új, csalhatat-
lan világosságot vet teljesít-
ményeinkre, eredményeinkre. 

Az én szívemhez közel áll 
az irodalom ügye. Gyakran 
izgalomtól fűtött érdeklődés-
sel olvastam a Szovjetunióból 
érkező irodalmi híreket. Szá-
mos szovjet regényt is meg-
ismertem. A „Csendes Don", 
a „Golgota": az én életemhez 
is úgy hozzánőtt, mint annyi 

más olvasóéhoz a világon. 
Mint negyedéves tanárjelölt, 
a Csendes Dont választottam 
egy iskolai szakkör témájá-
nak. S most, hogy a szerző 
kongresszusi felszólalását ol-
vastam, biztosra veszem, hogy 
a Szovjetunióban az elkövet-
kező évek a világirodalom, a 
szocialista realizmus új, mo-
numentális alkotásaival gaz-
dagítják az emberiséget. 

Arra is gondoltam, hogy 
hol és mikor beszéltek így a 
dolgozó emberek szükségletei-
ről, vágyairól, a termékeny 
békéről, az emberhez méltó 
jelenről és jövőről, az alkotó 
szabad ember boldogságáról 
és a még elnyomottak közeli 
reménységeiről, mint a XX. 
Kongresszuson. Csak a szocia-
lizmus hatalmas úttörőinek 
alkotó elméjében élt mindez 
a jövő valóságaként. 

Többször és elgondolkodva 
akarom még elolvasni a 
kongresszus anyagát. Tudom, 
hogy amit most leírtam, csak 
nagyon halvány lenyomata 
mindannak, amivel a kong-
resszus engem, magyar egye-
temi hallgatót személy sze-
rint is gazdagított. Mégis 
örömmel tölt el, hogy mind-
ezt megírhatom dolgozó tár-
saimnak, mert bizonyos va-
gyok benne, hogy a legtöbb?n 
hasonló érzésekkel és gondo-
latokkal vették naponta kéz-
be a kongresszusról szóló új-
ságokat. 

Kerényi György 
IV. éves tanárjelölt 

Először — a fiú volt általános 
iskolai igazgatóját kereste fel az 
osztályfőnök. A fiatal elvtárs 
örömmel segített János osztály-
főnökének. Beszéltek az édes-
apával, akivel az utcán találkoz-
tak. 

49 éves, vígkedélyíi ember 

sága ellen cselekedni, mert — 
úgy mond — náluk „csak szépet 
és jót tanulhat". 

A tanár megkérdezte Lábas 
Gabriellát, hogy mit gondol, 
mit eredményez c nevelés ket-
tőssége: az iskolai tudományos 
materialista nevelés mellett a 
tudománytalanság, a babonák 
szugerálása a gyermek lelkébe? 

És mit válaszolt erre Lábas 
Gabriella? 

Azt, amit az értelmüket 

íratta szállásadójánál. Kispolgári j jól érzi magát náluk —> Lábas 
lakás, sok-sok szentkép. Lábas j Gabriella véleménye szerint pe-
•Erzséhet vénkisasszony nővéré- j dig igen jól érzi —, akkor 6 
vei, s a két Hegedűs gyerekkel j nein fog a fiú akarata és kíván-
lakik itt. A gyerekek „lelkiéleté-
re" a Lábas-nővérek roppant 
nagy gondot fordítanak. János 
mindennap fél fí-kor kel, hogy 
el tudjon menni a tanítás meg-
kezdése előtt a reggeli misére. 

A gyerekek lelkét ilyen „ered-
ményesen" patronáló Lábas Er-
zsébetet í952-ben távolítottákel 
az Orvosegyetem Sebészeti Kli-
nikájáról, uszító, klerikális, reak-
ciós magatartása miatt Nővére, 
Lábas Gabriella ma is az Orvos-
egyetem Gazdasági Hivatalában 
dolgozik. De vajon úgy, mint 
annak idején a húga? Erre talán 
a GH igazgatója adhatna vá-
laszt? 

Ilyen környezetben, ilyen kö-
rülmények között él Hegedűs 
János I. gimnazista húgával 
együtt 

A tanítóképző tanári testülete 
megismerve a helyzetet, egyre 
inkább szorgalmazta a fiú kol-
légiumba költözését. Eredmény-
telenül. Szülői értekezleten Lá-
basék kardoskodtak amellett, 
hogy a gyerek náluk van a leg-
jobb helyen. 

Hogy kerültek a Hegedűs-
gyerekek Lábasékhoz? 

A téli szünet idején Já-
nos osztályfőnöke meglátogatta 
a Hegedűs-családot Zsákán. 

használó, de klerikális céljaikkal juk, nem őtőlük, hanem elsősön 
nagyon is tisztában lévő bigot- ban azoktól, akik felelőssek otN 
tak ilyenkor válaszolni szoktak: létükért 
hogy a tudomány dolgaihoz nem í St. I. 

Uj diplomások indulnak az életbe 
A Természettudományi 

Karon 36 vegyész szakos 
hallgató fejezte be február-
ban egyetemi tanulmányait . 
36 fiatal kapta meg okleve-
lét s ezzel egyidejűleg be-
osztását népgazdaságunk 
különböző üzemeibe. 

Az oklevelek kiosztása 
bensőséges ünnepség kereté-
ben az Egyetemi Diákklub-
ban zajlott le. A Kar dékán-
jának távollétében Szabó 
Zoltán akadémikus, Kossuth-
díjas egyetemi tanár búcsúz-
tatta a f iatal szakembereket. 
Beszédében hangsúlyozta, 
hogy az Egyetem és a hall-
gatók közötti kapcsolat a 
tanulmányok befejezésével 
nem szakadhat meg, mer t az 
Alma Mater mindenkor 
készségesen nyú j t segítséget 
ha a r ra nevelt jeinek szük-

Hegedűs Péter bácsi, János apja. ( ségük van. Felhívta figyel-
Rövid beszélgetés után örömmel műket arra, hogy a tanulás 
adta beleegyezését, hogv á téli, az oklevél megszerzésével 

' nem fejeződött be, a tanu-
lás továbbra is szükséges, 
csupán a fo rmája kötetlen. 
Sok sikert kívánt mindany-
nyiuknak s a r ra kér te őket, 
hogy a mindennapi életben 
éppen olyan kötelességtu-
dással á l l ják meg helyüket, 
mint ahogyan azt 16 és fél-
éven át tették, amelynek 
eredményeképpen okleveles 
vegyészekké lettek. Ezt kö-
vetően Fodor Gábor akadé-
mikus, kétszeres Kossúth-

szünet után kollégiumba köl-
tözzék a fia. 

Az apa elmondotta, hogy fiát 
egy volt zsákai tanárnője, név-
szerint Kardos Klára segítette 
elhelyezni egy régi ismerősénél, 
Lábasuknál, mikor János Sze-
gedre került Hogy mennyit fi-
zetnek a két gyermek eltartásá-
ért Lábaséknak, ozt az apa pon-
tosan nem tudjul? Ügy vélte, 
ha Kardos Klára mondaná, a 
gyerek biztosan azonnal beköl-
töznék a kollégiumba. 

Reszélni kell tehát Kardos 
Klárával. Míg az édesapa távo-
zása után a tanárnőt várták az 
iskolában, a fiatal zsákai igaz-
gató elmondotta János osztály-, 
főnökének, hogy Kardos Klárá-, s á * é s a Katonai Tanszék 
val sok baj van. Klerikális szel-, a , t a l rendezendő 1955-56-
lemben uszítja a növendékeketJ 0 8 t a n e v 1 1 Járőrver-

Maga minden reggel átszalad " " a m e l >T 0 . * , r t 

keréknárral a szomszéd faluba a d t u n k ~ » közeljövőben 
« n f n , . k c r ü l lebonyolításra. A jár-

m>sere Egyébként 1948-ban me- 6 r v e r s f é r f ¿i ' , 
nesz ettek a szeged, egyetemről,; g a t 6 k r é s z - r e á n t 

mert ott is uszító magatartást, r e n dezi a Katonai Tanszék. 
A férfiak járőrversenye — 
gyorsasági hírvivő verseny. 

díjas egyetemi tanár nyúj -
totta át a f iataloknak okle-
velüket. 

Bárdi István, Gecsei Gá-
bor, Kerekes Gyula, Seben 
András és Veres Sándor 
szorgalmas tanulmányi 
munká juk elismerése kép-
pen könyvjutalomban része-
sültek. 

A végzett évfolyam nevé-
ben Veres Sándor mondott 
köszönetet az Egyetem pro-
fesszorainak és oktatóinak 
azért a szeretetteljes mun-
káért, amellyel 9 féléven át 
foglalkoztak velük. Köszö-
netet mondott Kormányunk-
nak, amely minden áldoza-
tot meghoz annak érdeké-
ben, hogy ma az ú j értelmi-
ség jól felszerelt intézetek-
ben tanulhat s jelentős mér-
tékben támogat ja szociális 
ösztöndíjjal, segélyekkel az 
a r ra rászorulókat. 

Nem feledkezett meg s itt 
mondott köszönetet Veres 
elvtárs a szülőknek azért a 
sok buzdításért és segítség-
ért, amely szintén jelentő-; 
mértékben járult hozzá ah-
hoz, hogy ők 36-an — mint 
okleveles vegyészek — meg-
kezdhetik munká juka t a 
termelésben. 

Az ünnepség Fodor pro-
fesszor zárószavaival ér t 
véget. 

Kovács Bcla 

A közeljövőben szervez'k meg 
a II. fé<év jórörversenyét 

Az Egyetemi DISZ Bizott-

tanúsított. Az osztályfőnök látta 
már az összefüggéseket. Kisi 
etett a faluszélre a Hegcdífc-csa- A távolság 20 km. A menet-
Iádhoz. A ház előtt a sárban ke-1 vonalat térképről fogják 
rékpár-nyomot látott. Kardos megmagyarázni a járőrpa-
Klára megelőzte. rancsnokoknak és maga a 

menetvonal indulás előtt egy 
óráig titkos. A nők részére H 
km távon egészségügyi ösz-
szekötő szolgálat lesz a ver-
seny feladata. A díjazás két-
féleképpen fog történni: A 
Tudományegyetem, Orvos-
tt.dományegyetem és Főis-
kola járőreredményének ösz-
szesítésc alapján I—III. díj: 
pénzjutalom és oklevél. Ka-
ronként pedig az I—III. he-
Ijezést elért járőr oklevél 
jutalomban fog részesülni. A 
járőrversenyt két nap alatt 
bonyolítják le. 
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A magyar - szovjet barátsági 
hónap megnyitó ünnepsége 

a Szegedi tudományegyetemen 
Néhánv megjegyzés a jogi aktákhoz A kútnál 

A szegedi Tudományegye-
tem és Petagógiai Főiskoia 
MSZT-szervezete 1956. évi 
március 'hó 7-én -este a Tu-
dományegyetem dísztermé-
ben tartotta a magyar—szov-
jet barátsági hónap megnyitó 
ünnepségét. Ebből az alka-
lomból a Tudományegyetem 
Bölcsészeti, Természettudo-
mányi és Jogi Karának pro-
fesszorai. előadói, a Pedagó-
giti Főiskola igazgatója, ok-
tatói, továbbá a két-felsőok-
tatási intézmény dolgozói, az 
egyetemi és főiskolai hallga-

barátság nem ;léggé hatja ót 
egyetemi munkánkat — mon-
dotta —, de a szovjet tudo-
mány eredményei sem inspi-
rálják eléggé az egyetemen 
folyó tudományos kutató 
munkát." Az egyetem rektora 
ezt az ünnepi alkalmat ra-
gadta meg, hogy felhívja az 
egyetem professzorait okta-
tóit és minden dolgozóját ar-
ra, hogy a további tudomá-
nyos kutató és oktató mun-
kájukban sokat foglalkozza-
nak a szovjet tudósaik mun-
kásságával és az eddiginél 

tók jelentek meg nagy szám- ! alaposabban tanulmányozzák 
ban. | a szovjet tudományos élet ki-

A magyar és szovjet him- : emelkedő eredményeit. 
nusz elhangzása után az ün- ! Az ünnepi műsor kiemel-
nepséget Baróti Dezső egye- i kedő eseménye volt Szőke-
temi tanár, a Tudományegye- i falvy Nagy Béla egyetemi 
tem rektorának ünnepi beszé-
de nyitotta meg. Az egyetem 
rektora beszéde bevezetőjé-
ben utalt arra, hogy a ma-
gyar—szovjet kapcsolatok jó-
val a felszabadulás előtti 
évekre nyúlnak vissza és 

tanár moszkvai útjáról és él-
ményeiről szóló beszámolója. 
Szőkefalvy Nagy Béla, egye-
temünk Kossuth-dijas pro-
fesszora a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia megbízásából 
ez év január második felében 

írók, tudósok, a munkósmoz- i vett részt a moszkvai Lomo-
galom kiemelkedő harcosai j noszov-egyetem Matematikai 
teremtették meg és ápolták 1 Kongresszusán. Üti élményei-
hosszú éveken keresztül. Eze- i ről, a moszJcvai napok ese-
ket a kapcsolatokat elsősor- menyeiről, a szovjet tudósok-
ban a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom által 
megteremtett ú j szocialista 
társadalom, a szovjet nép ú j 
élete, küzdelmei, a kibonta-
kozó hatalmas eredmények 

kai való találkozásáról ke-
resetlen közvetlenséggel, szá-
molt be az ünnepi est közön-
sége előtt. 

Az est értékes — főleg 
szovjet szerzők alkotásaiból 

A Pedagógiai Főiskola iól 
i i'sszeíorrott énekkara Erdős 

megismerésének a vágya tar- • összeállított — kultúrműsora 
totta ébren és erősítette to-! méltóképpen járult hozzá és 
vább. Tizenegy évvel ezelőtt! tette teljessé a Magyar— 
a felszabadító Vörös Hadse- ! Szovjet Barátsági Hónap 
reg teremtette meg a lehető- i megnyitó ünnepségét, 
ségét annak, hogy a mi né- ' 
pünk is — a Szovjetunió pél-
dáját követve — történelme i János főiskolai adjunktus ve-
ú j szakaszába lénjen. Ettől j zetésével, Mészáros Emma fő-
kezdődően ez a barátság, a j iskolai tanársegéd zongorakí-
szovjet nép megértő, önzetlen ! séretével Szeghy: Munkás-
segítségnyújtása róvé.n egy- ! gyerek himnusz. Szvesnyikoy: 
re erősödött. Beszéde további ' Egyedül a pusztán és Kopo-
reszében az egyetem rektora ; szov: Szállj fecskemadár cí-
kifejezte azt a nézetét, hogy j mű énekkari számokkal szó-
tudamányegyetemi vonatko- ; rakoztatta a hallgatóságot, 
zásban ezt a barátságot nem ! A m ű s o r i g e n é r t é k e s része 
ápoljuk eleggé őszintén. .,A j v o J t B í r ó A t t i l a & L a b o r c 

: István, a Szegedi Nemzeti 
Egy prágai moziban sikere- 1 Színház két tagjának zongora, 

sen kipróbálták egy újtípusú : illetőleg ének számai. Bíró 
filmvetítőgép mintapéldá- . 
n y á t A 35 milliméteres film j R'^a-tánc, 
vetítésére alkalmas készülé-
ket 500-nál több férőhelyes 
vagy szabadtéri mozik, vala-
mint széles vetítővásznat al-
kalmazó mozik számára ter-
vezték. Jelentősége rendkívül 
erős fényforrásában rejlik, 
amelyet különleges hűtőbe-
rendezéssel kombináltak. Er 
kiküszöböli a tűzveszélyt és 
sokkai nagyobb fényerőt tesz 
lehetővé, mint amilyen na-
sonló külföldi gyártmányok-
nál található. 

• 

A londoni egyetem egypto-
lógiai osztályának raktárában 
csütörtökön tűz ütött ki. A 
tűz az Associated Press je-
lentése szerint számos pótol-
hatatlan szakkönyv és mű-
tárgy mellett elpuszította a 
híres, úgynevezett Nagy-
Hathor-Kelyihet. az egyiptomi 
kerámia majdnem 6000 éves 
remekét. 

Attila számai: Weiner Leó: 
Hacsaturlán: 

Kardtánc, Raehmaninov: 
Cisz-moll prelűd és Mozart: 
Török-induló voltak, míg La-
borc István műsorán Rubin-
stein: Perzsa szerelmi dal, 
részlet Kodály: Háry János 
c. daljátékából, Novikov: Ka-
tona útjai, Muszorgszkij: 
Bolha-dal szerepelt Bíró At-
tila zongorakíséretével. Mind-
ketten — tudásuk legjava» 
nyújtva — jelentős mérték-
ben járultak hozzá az ünnep-
ség fényének emeléséhez és 
műsoruk egy-egy száma 
gyakran ragadtatta hosszan-
tartó. megérdemelt tapsra az 
est közönségét. A gazdag mű-
sort Papp Teri. a szegedi 
Nemzeti Színház művésznője, 
kedves közvetlenséggel el-
mondott szavalatai egészítet-
ték ki. 

A bensőséges ünnepség az 
Internacionálé hangjaival ért 
véget. 

j A magyar jogtudományi 
életben nagy nehézséget okoz 
a publikálás. A jogi szakfo-

| ly^ iratok (Jogtudományi Köz-
; löny, Magyar Jog, Állam- és 
Igazgatás, esetleg a Bér és 
Norma) aránylag eléggé kis 

\ terjedelemben jelentetnek 
• meg jogi dolgozatokat, tanul-
mányokat. Éppen ezért külö-
nösen nagy örömmel üdvö-
zölték a jogi kar oktatói — 

; a professzorátus és az asszisz-
: tencia tagjai egyaránt — a 
| jogi Akták megjelenését. A 
; jogi Akták bizonyos fokig 
fémjelzik a kar oktatóinak 
tudományos munkáját , ered-
ményeit, erőfeszítéseit. Meg-
mutat ják azit is, hogy meny-
nyiben tudták oktatóink az 
elméleti matériát összekap-
csolni a lüktető eleven élet-
tel, a jogi gyakorlattal. 

Bolya Lajos tanszékvezető 
docens „A törvényesség kér-
dései a büntető eljárásban" 
(20 oldal) c. tanulmánya a 
szocialista jogrend legégetőbb 
problémáját elemzi kommu-
nista pártossággal, nagy elvi 
igénnyel. Abból indul ki, 
hogy a törvényességnek a 
szocializmus objektív törvé-
nyeivel összhangban kell 
lennie, ezeket kell kifejeznie, 
ezek érvényesülését kell biz-
tosítania. Az eljárást szabá-
lyozó normákat az eljárással 
együtt vizsgálja. „Nincs — 
mint mondja — „büntető el-
járás elvontan, csak konkrét 
bűnügy van." Kitér a szocia-
lista demokratizmus meg-

I valósulésára a legdöntőbb el-
I járásjogi intézményekben és 
• állásífoglal a törvényesség 
i kérdésében az egyes terüle'e-
| ken. 

Horváth Róbert egyetemi 
j tanár „Az 1945—fö-os magyar 
l infláció elméleti kérdései 10 
évi tudományos fejlődés táv-
latában" (20 oldal) címmel 
írt igen komoly közgazdasági 
tanulmányt. Feldolgozásának 
módszerét tekintve is újszerű 
és alkotó ez az értekezés, 
amely a magyar közgazda-
ságtudomány és pénzügyi jo-
gi tudomány figyelmét fel-
hívta erre a páratlan érdekes 
inflációra. Az értekezés igen 
gazdag irodalmi áttekintést 
ad a külföldi, elsosorban a 
szovjet szakirodalom köréből. 

A következő Acta „A ne-
velő funkció és a szegedi me-
gyei bíróság házasságjogi tör-
vénykezése a népi demokrá-
cia ií) évében" (28 oldal) cí-
met viseli. Szerzője Pólay 
Elemér egyetemi tanár, A 
szegedi megyei bíróság nevelő 
funkciójának érvényesülését 
ihárom területen tette elemzés 
tárgyává. Ezek a területek: 

a) a dolgozók törvénytisz-i 
teletének megszilárdítása. 

b) a múlt tudatbeli csöke-
j vényeinek felszámolása. 

c) a dolgozók szocialista 
' jogtudatának: kialakítása. 

A tanulmányt a marxizmus 
| —leninizmus szelleme hat ja 
! át, anélkül azonban. hogy 
! egyszerű idézgetéssel, a kér-
| dések puszta felvetésével be-
: érné. 
! Külön említendő n-.eg Both 
! Ödön tanársegéd „Az 1848. 
! évi sajtótörvény létrejötte" 
| (66 oldal) című dolgozata, hi-
j s^en váratlanul igen nagy 
| keretben kapott teret egy 
j fiatal asszisztens. I-Iata'mas 
tényanyagra épül fel Bo'.h 
Ödön dolgozata. Az emberi 
szabadságjogok egyikét, a 
sajtószabadság problémáját 
tekinti át a reformkori Ma-
gyarországon, gazdag forrás-
anyag nyomán. Both elvtárs 
a tényadatok elmélyült elem-
zése mellett azonban még 

I több helyütt csupán azok re-
gisztrálására szorítkozik. Et-
től óva kell inteni Botih elv-
társat. Elemezni, magyarázni 
kell minden tényadatot, ha-
sonlóan mestereihez. (EcK-
hardt, Bónis.) 

A további Acták kiadásá-
nál is elő kell segíteni — 
megfelelő arányban — EZ 
asszisztencia tudományos 
munkájá t azal. hogy ilyen 
módon is megszólalási lehető-

! séget biztosítunk számukra, 
j A megjelent jogi Acták or-
I szágos viszonylatban is Ked-
vező visszhangot kaptak. (Pl. 
a pécsi jogi kar tudományos 
ülésszakon foglalkozik értéke-
lésükkel.) Reméljük, hogy 
jogi oktatóink az elért szép 
eredményeknél nem horgo-
nyoznak le, hanem még jobb 
munkát igyekeznek végezni 
és olyan eredményt felmu-
tatni, amit a szocializmust 
építő dolgozó nép el is vár 
tőlük. 

A korábbi Actákhoz pl. az 
1950-eshez viszonyítva, a fe j -
lődés jelentős, a változás mi-
nőségi. Ezt a minőségi válto-
zást az idézte elő, hogy az 
eltelt öt év folyamán a jog-
tudománnyal foglalkozók ala-
posan megismerték pártunk 
világnézetét és a szuvjet jog-
tudományt. 

A magyar jogtudomány 
igen mélyről, reakciós esz-
mékkel és intézményekkel át-
szőtt burzsoá jogtudomány 
talajáról indult el. A megtett 
út nehéz, küzdelmekkel teli 
út volt. A megtett útnak 
azonban vannak már állo-
másai. Egy ilyen jelentős ál-
lomást jelez az Actákban 
megjelenő tanulmányoknak 
magas tudományos színvona-
la is. 

Németi László 

Csobogott a víz a kútból, 
Csillant a csepp szerteszét — 
Telt a kannád lassan, csendben, 
Nyelte a kút hűs vizét. 

Én ott álltam, s néztem, néztem, 
Hogy mily szép vagy, mily csodás. 
S nem érdekelt, mert láttalak. 
Már se 'kút, se csobogás. 

Azt gondoltam: odamegyek. 
És így szólok: adj vizet... 
De csak álltam, álltam, álltam 
Csodáltam szép szemedet. 

Egyszer aztán — hogy is törtint? — 
Bizony nem tudom ma már — 
Tele lett az edény, — mentél. 
S ott maradiam: én, szamár! 

Mégis jó volt, hogy az útról 
Visszanéztél, vissza: rám! 
S gondolhattam: remélhetek 
Te kedves, te szép leány. 

KOVÁCS SÁNDOR 

DISZ hírek 
A Bölcsészkaron a tava-

lyi 5 helyett, most 8 Tud')- ' 
mányos diákkör működik. 
Örvendetes, hogy a tagok 
63.5 százaléka munkás és 
paraszt származású. 

* 

A Bölcsészkaron az I., II. 
és IV. évfolyam DISZ veze-
tősége nagysikerű tematikus 
vitát rendezett az alábbi té-
mákból: „Az SZKP XX. 
Kongresszusa", „Az élet cél-
ja és a helyes világnézet", 
„A férfi és a nő viszonya". • 

A szegedi Földműves ut-
cai általános iskola igazga-
tósága levélben fejezte ki 
köszönetét a Bölcsészkar 
DISZ vezetőségének az isko-
la úttörő csapatánál dolgozó 
diszisták jó munkájáért . 

Az Orvo6 I., III., V., va 
mint a Gyógyszeu-sí II. év-
folyam nagysikert! évtolyant 
összejövetelt rendezett. • 

Az Orvosegyetemi DISZ 
VB megkezdte a 28 éven 
aluli, végzett orvosok DISZ 
alapszervezetének megszer-
vezését. 

Bölcsészhallgatók részve-
telével megalakult az Egye-
temi Haladó Hagyományo-
kat feldolgozó Bizottság. 

• 
A Bölcsészkari DISZ Ve-

zetőség védnökséget vállal a 
Honvédélem és a Marxiz-
mus-Leninizmus tantárgyak 
felett; az e tárgyakból való 
jobb eredmény eléréséért. 

MI ÚJSÁG A NAGYVILÁGBAN ? 

Folyó hó 7-én a Bölcsész-
kari DISZ-szervezet vezető-
ségválasztó taggyűlést tar-
tott, melyen Sipos István 
elvtárs a kar DISZ titkára 
értékes referátumban össze-
foglalta a kari DISZ-szerve-
zet és a vezetőség félévi 
munkáját , majd sor került 
a vezetőség újraválasztásá-
ra, illetve kibővítésére. 

A Szegedi Nemzeti Szín-
ház rendezői a Diákklubban 
ankétot tartottak Verdi: 
Álarcosbál c. operájából. 

Március 14-én este 8 óra-
kor rendezte szavalóversenyét 
az Orvosegyetemi DISZ a 
Diákklubban. 

Az AP hírügynökség a Bir-
mingham News című lap hí-
rére hivatkozva közli, hogy 
az alabamai egyetem gond-
noksága a szövetségi bíró-
ság döntése ellenére kizárta 
az egyetemről Autherine Lu-
cy néger diáklányt. Az egye-
tem gondnoksága ezt az in-
tézkedését azzal indokolta, 
hogy a diáklány az ellene 
tüntetőkkel való összejátszás-
sal vádolta meg az iskolai 
hatóságot. 

• 

A Szovjetunió délisarki ex-
pedíciójának tengeri részlege 
Vlagyimir Kortnak, a föld-
rajztudományok doktorának 

vezetésével február 28-án az 
„Ob" Diesel-motoros hajón 
elhagyta a „Mirnij" déli-
sarki observatórium térségét 
és az Antarktisz vizein nagy 
expedíciós útra indult. Az 
expedíció tagjai tudományos 
célokból tengeri utat tesznek 
az Indiai-óceán déli részén, 
a Déli-sark keleti partvidéke 
mentén a keleti hosszúság 
92—165 fokáig. Innen a Bal-
leni-szigetekről a hajó észak- 1 

ra Üj-Zéland felé indul, majd 
átkutat ja Ausztrália partjait, i 

Nazim Hikmet, a kiváló 
török költő és drámaíró már -
cius 1-én a szovjet művészek 
Központi Házában találkozott 
a moszkvai művészekkel. Az 
estet B. Jefimov, az OSZSZ-
SZK érdemes művésze nyitot-
ta meg. Nazim Hikmet írói 
pályáját A. Szurkov, a Szov-
jet Írók Szövetségének első 
titkára ismertette. O. Lepc-
sinszkaja, a Szovjetunió nép-
művésze és mások szín 'én 
melegen üdvözölték a költőt; 
Nazim Hikmet válaszában 
megköszönte a barátságos fo-
gadtatást, hangsúlyozta, 
mennyire szereti a Szovjet-
uniót. második hazáját. 

Csehszlovákiában sikeresen 
alkalmazzák a védőoltásokat 
az influenzás megbetegedé-
sek ellen. 

Sztálingrádban megkezdték 
egy televíziós központ építé-
sét, amely a moszkvai tele-
víziós adésok műsorát közve-
títi majd. A televíziós köz-
pont 1957-ben kezdi meg mű-
ködését. 

A XX. kongresszus befeje-
zése óta szerte a világon a 
dolgozók milliói elemzik, ta-
nulmányozzák minden vonat-
kozásban az elhangzott beszá-
molót, a felszólalásokat és az 
egyhangúan elfogadott hatá-
rozatokat. A Szovjetunióban 
a lezajlott kongresszus hatá-
rozatainak a végrehajtása 
pedig további hatalmas lépé-
seket jelent majd a kommu-
nizmushoz vezető úton. 

A kongresszus beszámoló-
jából és felszólalásaiból kitű-
nik, hogy — a kulturális élet 
egyéb területeit most nem 
érintve — a szovjet közneve-
lésügy hatalmas utat telt meg 
az elmúlt évek során. De rá-
mutattak arra is, hogy az 
eredmények mellett nem 
hagyhatók figyelmen kívül 
a szovjet oktatásügy komoly 
fogyatékosságai sem. Ebben a 
vonatkozásban Hruscsov elv-
társ beszámolója, a többi kő-
zett, kiemeli, hogy „az okta-
tás elszakadt az élettől és az 
iskolát végzettek nem elég-
gé felkészültek a gyakorlati 
munkára". Ez a hiányosság 
elsősorban azzal függ össze, 
hogy a XIX. kongresszus ál-
tal különösen a politechnikai 
oktatásra vonatkozó intézke-
déseket csak lassan és sok 

hibával oldották meg. A köz-
oktatás, valamint a pedagó-
giai akadémia dolgozói még 
mindig „szólamokat hangoz-
tatnak a politecnikai oktatás 
hasznosságáról és semmit sem 
tesznek a gyakorlat megvaló-
sításáért". 

A hibák és fogyatékosságok 
mélyreható elemzésén túl 
azonban a kongresszus külö-
nös gonddal tervezte el és je-
lölte meg a köznevelésügy to-
vábbfejlesztésével összefüggő 
feladatokat, amelyeknek 
alapján a Szovjetunióban fel-
növekvő nemzedék testi és 
szellemi fejlődéséről való 
gondoskodás hatalmas mére-
te, bontakoznak ki. 

A Szovjetunióban az elkö-
vetkező évek jelentős közne-
velésügyi feladatai: az iskola 
és a család kapcsolata, a kö-
telező középiskolai tankötele-
zettség megvalósítása váro-
sokban és falvakban, továb-
bá a politechnikai képzés el-
méleti és gyakorlati problé-
máinak és a felsőoktatás kér-
déseinek a megoldása. 

A kijelölt köznevelésügyi 
feladatokat elemezve kitűnik, 
hogy a Szovjetunió Kommu-
nista Pár t ja óriási jelentősé-
get tulajdonít azoknak az in-
tézményeknek — a különböző 

A XX. kongresszus 
nevelésügyi célkitűzései 
típusú iskoláknak —, amelyek I igen sok családban 
elsősorban a szellemi feltéte- ' — — 
lek megteremtésével járul-
nak hozzá az elkövetkező 
évek hatalmas méretű neve-
lési feladatai megoldáséhoz. 

megvalósítsuk 
átmenetet a 

legalacso-
a legmaga-

— mondotta 

„Ahhoz, hogy 
a történelmi 
kommunizmus 
nyabb fokáról 
sabb fokára 
Hruscsov elvtárs — meg kell 
oldanunk a szükséges összes 
szellemi feltételek megterem-
tésének a problémáját". 

Különösen nagy figyelmet 
szentelt a kongresszus az is-
kola és a család szoros ;kSP-
csclatára, azoknak a gyerme-
keknek a gondos nevelésére, 
akik családi körülményeik 
folytán nem részesülhetnek 
kielégítő otthoni nevelésben. 
„Áz if júság nevelése a család 
és az iskola feladata volt és 
marad — állapította még 
Hruscsov elvtárs —, ezzel 
azonban nem lehet a kérdést 
elintézettnek tekinteni". Az a 
körülmény ugyanis, hogy 

miután 
mindkét szülő munkába jár 
— a gyermekeket rokonra, 
vagy a szomszédra bízzák, sőt 
igen gyakran magukra ma-
radnak, a legtöbb esetben ká-
ros következményei jár a 
gyermek egész személyisége 
fejlődése szempontjából. 
Ezért a kongresszus olyan, a 
felnövekvő if júság nevelését 
minden tekintetben kielégítő 
intézményhálózat létrehozá-
sát tar t ja szükségesnek, 
amely a legfontosabb biztosí-
téka lesz az eredményes is-
kolai oktató-nevelő munká-
nak, amely a legnagyobb 
eredménnyel oldja meg az ú j 
társadalom építőinek a fel-
nevelését. A kongresszus ez-
zel lényegében a köznevelés-
ügy alapvető és komoly ered-
ményekkel járó feladata 
megoldására hívta fel a neve-
lésügyi szervek figyelmét. 

Ez a nagykoncepciójú ja-
vaslat számunkra is minden 
vonatkozásban figyelemre-
méltó, kölönösen akkor, ha 
Hruscsov elvtársnak ezzel 

összefüggő további megállapí-
tásait is figyelembe vesszük. 
„Hogyan fogjunk hozzá e 
fontos feladat megoldásához? 
Nyilván célszerű lenne meg-
kezdeni a városok környékén, 
a nyaralóhelyeken, az egész-
séges, erdős vidékeken iskolai 
ir.ternátusok építését. Legye-
nek ezekben az iskolákban 
világos, tágas osztályok, szép 
hálószobák, kényelmesen be-
rendezett ebédlők, gondosan 
felszerelt, mindenféle oktatá-
son kívüli foglalkozásra al-
kalmas létesítmények, ame-
lyek megteremtik minden fel-
tételét annak, hogy a szovjet-
ország fiatal polgára fizikai-
lag és szellemileg sokoldalú-
an fejlődjék. A gyermekeket 
csupán a szülők kívánságára 
szabad felvenni ezekbe az in-
ternátus-iskolákba". A to-
vábbiakban helyesen utal 
Hruscsov elvtárs arra, hogy 
. ezekben az iskolákban olyan 
kiváló pedagógusoknak kell 
tanítaniok, akik hivatottak 
arra. hogy a felnövekvő nem-
zedék lelkének mérnökei le-
gyenek". Nem vitás, hogy eb-
ben a vonatkozásban Hrus-
csov a pedagógiai elméleti és 
gyakorlati képzés problémái-
ra utal. 

Ami az általános kötelező 
középiskolai végzettség meg-

valósításának a kérdését ille-
ti, ebben a tekintetben a 
kongresszus olyan terv végre-
hajtását sürgeti, amelynek 
eiedményeként felvetődik az 
új társadalom építőinek olyan 
hatalmas tömege, amely 
amellett, hogy magasfokú ál-
talános műveltséggel rendel-
kezik, képes lesz tanulmá-
nyait főiskolákon, egyeteme-
ken folytatni, illetőleg bekap-
csolódhatnak a gvarkorlati 
termelőmunkába. Ennek, az 
az általános középiskolai ok-
tatás sikeres megvalósításá-
nak az érdekében, az ifjúság 
magasabb fokú képzéséhez az 
elkövetkező tanévtől kezdő-
dően — a sok más lehetőség 
biztosítása mellett — a tan-
díjak eltörlésével kívánják 
megteremteni e kedvező fel-
tételeket. Ez a két fontos ha-
tározat — a tankötelezettségi 
korhatár felemelése, a tandí-
jak eltörlése — magában is 
nagyjelentőségű, de emellett 
bizonyítja azt is, hogy a szo-
cialista ország nemcsak papí-
ron hozott rendelkezésekkel, 
hanem a valóságban is igyek-
szik megoldani a köznevelés-
sel összefüggő fontos kérdé-
seket. 

Befejező rész a következő 
számban. 

Muhy János 
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Az 1947-es párizsi békeszerződés 
és a magyar határok kérdése 

Rejtvény rovat 

Egyetemi marxizmus okta-
tásunk egy ik legtöbbet vita-
tott kérdése Magyarország je-
lenlegi határainak helyzete. 

A kérdést renszerint úgy 
teszik fel: „Magyarország. je-
lenlegi határai lényegében 
azonosak az 1919-es trianoni 
békeszerződésben megállapí-
tott határokkal. Ezt a béke-
szerződést a Szovjetunió an-
nakidején igazságtalan, rabló 
békének bélyegezte. Miért 
hagyta jóvá a Szovjetunió 
1947-ben, a párizsi békeszer-
ződés idején ugyanezeket a 
határokat? Igazságos volt-e a 
párizsi békeszerződés?" 

A kérdés helyes megvála-
szolásához mindenekelőtt 

a kél béke jellege 
közti különbség megállapítá-
sa szükséges. 

A békeszerződés jellegét 
mindig az határozza meg. 
hogy milyen háborút zár le: 
igazságos, vagy igazságtalan 
háborút? Az 1919-es versail-
!esi békék az első imperia-
lista világháborút zárták le, 
annak eredményeit összegez-
ték. Ez a háború mindkét im-
perialista csoport — az an-
tant és a központi hatalmak 
részéről — egyaránt igazság-
talan, rabló-háború volt. Ez 
fi háború, amely a világ újra-
felosztásáért, területi hódítá-
sokért folyt, az antant impe-
rialisták győzelmével végző-
dött. Az Osztrák—Magyar 
Monarchia vereséget szenve-
dett és széthullott. A győztes 
imperialista hatalmak Ma-
gyarország régi területét fel-
osztották. Ez a felosztás nem 
törekedett etnikai határok 
kialakítására. Az elbírálás 
alapja „az erősebb joga" volt. 
Ezért ez a béke igazságtalan 
béke volt. Lenin így jelle-
mezte a versaiIllési békéket: 

Hallatlan béke, rablóké, 
amely az emberek tízmillióit, 
köztük a legcivilizáltabb em-
bereket is, rabszolgasorsba ta-
szítja". 

Ezt a békét a Szovjetunió 
és a világ kommunista párt-
jai nem ismerték el. 

Nem ismerte el igazságos-
nak, bírálta a trianoni békét 
a Horthy-rendszer is. Csak-
hogy nagy különbség volt a 
Szovjetunió bírálata és a 
Kortihv-rendszer bírálata kö-
zött. Míg a Szovjetunió azért 
bírálta azt a békét mert 
imperialista béke. Horthvék 
azért bírálták, mert a másik 
imperialista csoport békéje, 
amely megfosztotta őket a 
nemzetiségi területek kizsák-
mányolásának lehetőségeitől. 
Amiikor revízióról beszélte!?, 
nem áz idegen országba sza-
kadt magyarok sorsa fá j t ne-
kik (bár leghangzatosabban 
erről beszéltek) hanem az el-
szakadt bányák, erdők, föl-
dek és az éhbéréren tartott 
nemze'.iségi munkások mun-
kájából származó extraprofit. 

Merőben más jellegű volt 
az 1947-es párisi békeszerző-
dés. Ez a béke egn igazságos, 
antifasiszta háborút lezáró 
béke volt. A béke megalko'ói 
azok a hatalmak, amelyek 
fegyverrel harcolta a német 

fasizmus és csatlósai — köz-
tük a fasiszta Magyarország 
— ellen, megmentve az em-
beriséget a fasizmus szörnyű-
ségeitől. Az elbírálás alapja 
az volt: ki milyen szerepet 
játszott a fasizmus elleni 
harcban, milyen mértékben 
járult hozzá a fasizmus legyő-
zéséhez? Ez az adott helyzet-
ben feltétlenül helyes, igazsá-
gos szempont volt. 

Milyen helyzetben volt 

Mogyarország 
a békekonferencián? 

Rendkívül kedvetőlen hely-
zetben. A békekonferencián 
Magyarország úgy szerepelt, 
mint az az állam, aki utolsó-
nak szakított Hitlerrel és a 

| formális hadüzeneten kívül 
! — fegyveres erővel nem já-
rult hozzá a fasizmus legyő-
zéséhez. A békekonferencián 
felelni kellett a Horthy-fasiz-
mus bűneiért: a bácskai vé-
rengzésekért, Ipp erdélyi köz-
ség román lakosságának ki-
irtásáért, a Szovjetunió el-
leni hadüzenetért, a magyar 
csapatok ukrajnai kegyetlen-
kedéseiért stb. 

Szomszédaink — akikkel 
szemben a területi követelé-
sek felmerülhettek volna — 
nálunk lényegesen kedvezőbb 
helyzetben voltak. Csehszlo-
vákia győztes ország volt. me-
lyet a'németek 1938-ban meg-
szálltak. A csehszlovák nép 
a megszállás évei alatt hősie-
sen harcolt a fasiszták ellen 
és mind partizánfelkeléssel, 
mind a Vörös Hadsereggel 
együtt harcoló reguláris csa-
patokkal hozzájárult hazája 
felszabadításához. A jugo-
szláv nép 4 éven át folyta-
tott partizánháborút, amely-
nek során 1,700.000 fiát ál-
dozta a szabadság ügyéért. 
Románia éppúgy Hitler csat-
lósa volt, mint Magyarország, 
de Románia 1944. augusztus 
23-án ténylegesen, fegyveres 
erővel is átállt a szövetsége-
sek oldalára és aktívan rés^.t-
vett. a német-ellenes háború-
ban, segített Magyarország 
felszabadításában. Ebben a 
harcban 110.000 román katona 
áldozta életét. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a 
párizsi békeértekezleten — a 
fasizmus elleni harc szem-
pontjából — Magyarország 
kedvezőtlen helyzetben volt. 

A trianoni békeszerződés és 
a párizsi békekötés kötfti idő-
ben Magyarország határaiban 
voltak bizonyos változások. 
Az u. n. bécsi döntések értel-
mében visszacsatolták a Fel-
vidék, Erdély egy részét, és 
a Bácskát. Ezeket a terüle-
teket a magyar fasizmus kap-
ta hűsége jutalmául ajándék-
ba a német fasizmustól. Eze-
ken a területeken a magyar 
fasiszták kegyetlenül üldöz-
ték az itt talált szlovák, ro-
mán, szerb lakosságot, em-
bertelenül bántak vele. Nyil-
vánvaló, hogy a párizsi béke 
— ha ikövetkezetesen antifa-
siszta akart maradni — nem 
szentesíthette ezeket a dönté-
seket. Ha azt teszi — utóla-

gosan igazolt volna egy fa-
siszta jellegű akciót. 

Felmerül azonban a kordás: 

mennyiben felelős 
a magyar nép, 

a magyar népi demokrácia n 
Horthy-rendszer bűneiért, an-
nak a rendszernek a bűneiért, 
amely nemcsak a Szovjet-
uniónak volt ellensége, ha-
nem a magyar népnek is? 

A békeszerződés jogi aktus, 
mint ilyenre, a nemzetközi 
jog szabályai vonatkoznak. 
A nemzetközi jog a magyar 
népi demokrácia kormányát 
a Horthy-rendszer jogutódjá-
nak tekinti; mint ilyen, kö-
teles vállalni a múlt rendszer 
bűneiért a felelősséget a nem-
zetközi porondon. Ellenkező 
esetben nem ismerik el nem-
zetközileg. 

Ez azonban a dolognak csak 
az egyik oldala. Fontosabb 
ennél a kérdés politikai c»i-
dala. A magyar nép és a volt 
uralkodó osztály felelőssége 
között lényeges különbség 
van. Nem lehet azonban azt 
állítani, hogy a magyar nén 
egyáltalán nem felelős a má-
sodik világháború alatt tör-
téntekért. 

A Horthy-rendszer felelős 
azért, hogy háborúba sodorta 
az országot, a nép felelős az-
ért, hogy nem akadályozta ezt 
meg. A Hortihy-rendszer fe-
lelős azért, hogy nem lépett 
ki országunk a háborúból, a 
nép felelős azért, amiért nem 
kényszerítette erre a Horthy-
rendszert, amiért nem döntöt-
te meg, nem váltotta fel egy 
oüyan kormánnyal, amely ké-
pes lett volna erre. A magyar 
né]) felelős azért: hogy ,zz 
egyes hősök bátor szembeál-
lása a fasizmussal, nem vált 
össznépi jellegű felkeléssé, 
jjarlizánhqborúvá, — mí'it 
amivé Európa csaknem vala-
mennyi országában vált a ré-
metellenes mozgalom. 

Persze ennek a ténynek 
meg vannak a masa szubjek-
tív és objektív okai. A tény 
azonban az okok ellenére is 
ténv marad és a történelem a 
népeket nem- szubjektív ér-
zelmeik, hanem koníkrét tet-
teik alapján ítéli meg. A ma-
gyar népben nem hiányoztak 
a fasisztaellenes érzelmek. 
Népünk gyűlölte a fasizmust 
— ennek számtalan bizonví-
tékát szolgáltatta is. A gyű-
lölet önmagában azonban ke-
vés; a fasisztaellenes tömeg-
harc tetteire lett volna szük-
ség. A magyar nép felelőssége 
abban áll, hogy 

exek a tellek Irányoztok 
A kommunisták — amel-

lett. hogy a párizsi békét 
igazságosnak ismerték el — 
egyáltalán nem fogadták 
őreimmel. A kommunisták 
hazafiak és mint ilyeneknek, 
fáj t az, hogy hazánk Hitler 
utolsó csatlósává vált. mint 
ilyen a népek ítélőszéke elé 
került és ott elmarasztalta-
tott. Csakhogy ebből nem azt 
a következtetést vonták le, 
amit a fasiszták, (hogy ,t i. 
kezdjük el az ú j revizioniz-

A B C 

Az ábrán látható egy sakk-
tábla, rajta két vezér a c5 és 
e4 mezőkön. Feladatunk a 
következő: Helyezzünk el a 
sakk-táblán 8 vezért úgy, 
hogy ne legyenek egymástól 
ütésben. (Akik nem tudnak 

sakkozni, azokkal a követke-
ző szabályokat közöljük: A 
vezér akkor üt egy másik 

1 bábút, ha az ábrán látható 
nyíllal jelölt mezők valame-
lyikén foglal helyet a kérdé-
ses másik bábú. Tehát pl. az 
e4-en látható vezérrel azokat 
a figurákat lehet kiütni, me-
lyek az el,- e2.- e3.- e5.- e6.-
e7.- e8.- illetve az a4.- b4.-
c4.- d4.- f4.- g4.- h4.-mezőkön, 
vagy a bl.- c2.- d3.- f5.- gC.-
h7.- illetve a hl.- g2.- f3.- dü.-
c6.- b7.- a8.-mezőkön vannak.) 

Beküldendő: annak a nyolc 
mezőnek a neve, melyekre a 
vezéreket kell állítani. 

Beküldési határidő: IV. 1. 
Helyes megfejtése: 8 pont. 
A megfejtéseket a Szegedi 

Egyetem szerkesztőségébe 
(Szeged, Felszabadulás u. 5. 
sz.) kell eljuttatni. 

DIAKKLUB MŰSOR 

Március 16. este 8 óra : „Erősebb 
az é j s z a k á n á l " című film vetí tése. 
Katonai Tanszék. 

Március 17. este 8 ó r a : Tánc-
est. Bölcsészet tudományi Kar . 

Március 18. este 8 óra : Beetho-
ven-est I I . e lőadása . Orvosegye-
tem. 

Március 20. este 8 óra : „Az ink-
vizícióról" c. e lőadás . Előadó: 
Kulcsár Zsuzsa docens. Orvos-
egyetem. 

Március 21. este 8 óra : „Orvo-
sok és a f e s tőművésze t " c. elő-
ndás vetí tet t képekkel. Előadó: 
L á n g Imre egyetemi t a n á r . 

Március 23. este 8 óra: „ H a m -
l e t " c. film vetítése. Katonai 

j Tanszék . 
Március 24. este 8 óra : Jogász -

bál a Hungá r i ában . Jog i Kar . 
; Március 25. este 8 óra : Beetho-

ven-est I I I . e lőadása . Orvosegye-
i tem. 

Március 26-tól, márc ius 31-ig 
„SZOVJET EGYETEMI N A P O K " 
a magyar—szovje t ba rá t s ág i hó-
n a p keretében. 

Március 26. este 8 óra : A ..Szov-
jet egyetemi n a p o k " műso r r a l egy-
bekötött megnyitói a a Központi 
Egyetem dísz termében. 

' Március 27. este 8 óra: E lőadás 
j és beszélgetés a szovjet diákok 
; eletéről. Előadó és a beszélgetést 
; vezeti Székely Sándor , az egye-

temi és főiskolai DISZ V. B. tit-
í kára . 

Március 28. es te 8 őra: Szov-
jet zenei est . Bölcsészet tudományi 
Kar. 

/Március 29. este 8 óra : Élmény-
beszámoló a Szovjetunióról . Elő-
adó: Dirner Zoltán egyetemi do-
cens. 

Március 30. este 8 óra „Luxus-
t u t a j o n " c. film vetítése. Katonai 
Tanszék . 

Március 31. este 8 óra : A „Szov-
jet egyetemi n a p o k " műsor ra l 
egybekötöt t záróest je . Műsor u tán 
tánc. Természet tudományi Kar . 

INDIA TEGNAP ÉS MA 
címmel jelent meg az Orszá-
gos Béketanács „Mi van a 
nagyvilágban?" külpolitikai 
füzetsorozatában Szilágyi 
Éva írása. A sorozat ú j szá-
ma érdekes és olvasmányos 
formában ismerteti India tör-
ténetét, jelenlegi helyzetét és 
világpolitikai szerepét. Az ér-
dekes és tanulságos szöveget 
számos kép szemlélteti. 

A NEMZETKÖZI NŐNAPRA 

a Magyar Nők Demokratikus 
Szövetségi kiadásában gon-
dos összeállítású műsorfüzet 
jelent meg. A terjedelmes ki-
advány több verset, egyfel-
vonásos színművet, dait, ko-
reográfiát és műsorcanács-
adót tartalmaz. Hasonló ter-
jedelmű műsorfüzet jelent 
még meg a Magyar—Szovjet 
Barátság Hónapjára az 
MSZT és a Népművészeti In-
tézet szerkesztésében A mű-
sorfüzet tizenkét orosz és 
szovjet egyfelvonásos szín-
művet, tréfát, szatirikus je-
lenetet közöl. 

— Első nyilvános angliai 
hangversenyét tartotta meg 
Fischer Annié Londonban. 
Az angol zenekritikusok mint 
napjaink egyik legkiválóbb 
zer.ei egyéniségét üdvözölték 
a kiváló magyar zongoramű-
vésznőt. 
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A Természettudományi Kar 
Növényélettani Intézetének 
vezetője, Szalay István do-
cens tanulmányi útra Cseh-
szlovákiába utazott. 

A Pedagógiai Főiskola 
február 27-én jól sikerűit 
Liszt Ferenc emlékestet ren-
dezett. 

Munkavédelmi felmérések 
történnek a Tudományegye-
tem területén. A múlt rend-
szerben elhanyagolt, ember-
védelmi szempontból veszé-
lyes eszközök, gépek, vezeté-
kek, stb. kicserélése, illetv« 
védőberendezéssel való ellár 
tása folyamatosan történik. 

A Pedagógiai Főiskolán 
tanszemélyzeti jutalomként 
az elmúlt héten 58.000 forin-
tot fizettek ki. 

Nagyteljesítményű fame&-
| munkáló gyalugépét kapott a 
| Tudományegyetem házimú-
helye. Ennek segítségével ez-
után még eredményesebben 
fogják tudni elősegíteni a tu-
dományos és oktató munkát. 

Március közepén megkezdi 
működését az újjászervezeit 
Egyetemi Énnekar, 

A pedagógiai főiskolai nem-
zetiségi hallgatók jól sikerült 
szakestét rendeztek. 

Nehru indiai miniszterel-
nök kedden este fogadta a 
Kínai—Indiai Baráti Társa-
ság kulturális küldöttségének 
tagjait. A kínai vendégek kí-
séretében volt Pandit Szun-
darlal. az Indiai—Kínai Ba-
ráti Társaság országos taná-
csának elnöke és Panikkar, a 
társaság országos végrehajtó 
bizottságának elnöke. 

must, a szomszéd népek el-
leni újabb uszító hadjáratot). 
Ennek a kérdésnek a megol-
dását {Jártunk nem holmi „re-
vízióban", a határok újra va-
ló megállapításában látja. 

A magyar nép felelőssége 
a II. világháború idején tör-
ténelmileg lezárt kérdés. Az-
óta a körülmények lényege-
sen megváltoztak. Szomszé-
daink szocializmust építő né-
pi demokráciák. Ezért gyak-
ran felvetik a kérdést: miért 
nem látunk hozzá a határok 
új, etnikai szemponton ala-
puló elrendezéséhez? 

Egy esetleges határrende-
zés — bármilyen .lószándék-
kal látnak is hozzá — súrló-
dásokhoz. a nacionalizmus 
mindkét oldali felszításához 
vezetne. Ma, amikor a két tá-

bor között világméretekben 
éles harc dúl, egy ilyen határ-
rendezés feltétlenül a szocia-
lista tábor egységéneik gyen-
güléséhez vezetne, rést nyitva 
a népi demokráciák egység-
frontján, következésképp a 
Kárpátmedence népei 'közös 
ellenségének — az amerikai 
imperialistáknak a malmára 
hajtaná a vizet. A szocialista 
tábor egységére a szocialista 
tábor népei úgy vigyáznak, 
mint a szemük fényére. Alig-
ha lehet tehát feladatul tűzni 
olyan akciót, ami ennek az 
egységnek a gyengítését ered-
ményezi. 

A kérdés végleges megol-
dását a szocializmus (teljes 
győzelme fogja megadni ha-
zánkban és a szomszéd népi 
demokráciákban, amikor a 

határok elvesztik jelentőségü-
ket és a szocialista tábor or-
szágai egyetlen nagy, testvéri 
családba tömörülnek. Minél 
gyorsabban építjük fel ha-
zánkben a szocializmust, an-
nál közelebb jutunk ennek a 
kérdésnek a megoldásához is. 

Borsányi György 
tanársegéd 

SZEOEDI EGYETEM 
A Szegedi Tudományegyetem, Or-
vosegyetem és Pedagógiai Főiskola 

ISPI* 
Szerkeszti a szerkesztőbizot tság 

Kladla: Az MDP Egyetemi és Fő-
iskolai Pá r tb izo t t sága . • Tudo-
mányegyetem rektora. az Orvos-
egyetem dékánla . a Főiskola igaz-
ea tó l a . a DISZ és a Szakszerve-

zetek 

Szegedi Nvomda Vállalat 
Felelős vezető: Vincze Györgf 

Napjainkban a tudományok 
fokozatosan haladnak a bo-
nyolultság, a differenciáltság 
felé. Jóformán minden új fel-
fedezés a segéd- és speciáltu-
dományok végtelen sorát te-
remti meg. Az emberiség 
egyik mázlija, hogy mindig 
lesznek a tudománynaík ön-
feláldozó hősei, akik ezek va-
lamelyikéről röpke párezer 
oldalas monográfiával lepik 
meg a kíváncsi közönséget, 
amely alig várja, hogy újabb 
izgató részleteket tudjon meg 
— teszem azt például — a 
cserebogarak tavaszi tejhoza-
mának növeléséről. 

I « I 
Szerény véleményem sze-

rint (elég szerénytelen vá-
gyók, hogy ezzel szerényte-
lenkedem) a XX. század 
egyi'c legfontosabb kulturá-
lis jelensége a FUTBALL, 
mint olyan, és legfontosabb 
sportja a SZURKOLÁS. Min-
den különösebb előtanulmány 
nélkül megállapítható, hogy 

I tudományos igénnyel fellévő 
mű még nem foglalkozott e 
két igen lényeges jelenség 
tarmészetrajzával. Azt, hi-
szem, hézagpótló munkát 
végzek most készülő 50 ív ter-
jedelmű művemmel, melynek 
vázlatából néhány alapvető 
szempontot tárgyaló gondola-
tot közrebocsátok. 

F UTBALL IZMUS 
(Ölttanulmány) 

A következőkben tekintsük 
végig a futballjáték történe-
tét dióhéjban. A legősibb for-
rás, amelyre megbízhatóan 
támaszkodni lehet, a Biblia 
Phwtbalozosz szigetén talált 
eddig ismeretlen részlete. 
Mind mai napig úgy tudtuk, 
hogy isten, miután hat nap 
alatt nagy sietve összecsapta 
a világot, a hetediken pihenni 
vonult. Hát kérem ez az első 
alapvető tévedés, melyet ie 
kell leplezni. Csekélységem 
által megtalált és megfejtett 
papirusztekercsből kiviláglik 
az igazság. Isten már szombat 
délután ideges volt, mikor az 
embert formázta agyagból. 
Eredetileg gömbalakúra ter-
vezett fejüriket alaposan el-

deformálta, 'kidomborodások 
és bevölgyörödések keletkez-
tek rajta. De eZ még semmi! 
— Éjjel nem tudott aludni, 
vasárnap délelőtt pihenni, 
majd ebédelni és már délután 
kettőkor rohant a Tejút vé-
gén lévő Galaktika Stadion-
ba, ahol az Arkangyal vállo-
gatott játszott ,z Interplané-
táris Bajnokság győztesével 
rangadót. Az atkangyalok ki-
kaptak és ebből származott 
minden baj az emberiségre 
nézve. Az isten hétfőn leszólt 
Ádámnak, aki egyébként a 
fűben volt (Hajh régi jó idők! 
— akkoriban még gyeptégláz-
ták a pályákat). Nehogy az 
almához merjen nyúlni, 

! amely a futball-labdát szim-
í bolizálja mélységesen, mert 
j elvonja a Paradicsombérletet 
és aztán hiába lesz meccs, 
csalk rohampáholyból lehet ré-
gignézni! A ikövetkező vasár-
nap nem volt mérkőzés. m.:rt 
az arkangyalok centerét, 
Lucifert lerúgtág (Az égből). 
Ádám bánatában a tiltott 

gyümölccsel akart egy kis 
edzést tartani, de isten észre-
vette és elvette a lelátó bér-
letet. így aztán Ádám az el-
vonókúra következtében el-
felejtette a paradicsomi álla-
potokat és mivel az akkori 
sanyarú időkben e láes boly-
gón több pálya nem volt — 
elfelejtette a labdarúgást is. 

Azután egészen a kőkorsza-
kig nem történt semmi. Vál-
tozás csak aikkor következett 
be, mikor rájöttek az embe-
rek, hogy a kődarabokat 
nemcsak dobálni lehet, ha-
nem rugdosni is. Ekko- épí-
tették a Neandervölgyi Kő-
stadiont. Majd az ókorban 
valami Heron nevű fickónak 
volt labdája, de elvették tőle, 
mert mindig csak egyénizett 
vele. Rómában meg egy Néró 
nevű ember szeretett labdáz-
ni, de csak emberfejekkel. A 
tközépkorban többen rájöttek, 
hogy a föld labdaalakú és ha 
jól hallottam, sokáig vitatkoz-
tak a jéghoki-játékosOkkal, 
akik azt állították, hogy ko-

rongalakú. Az egész vitának 
Galilei és Giordano Bruno 
nevű szurkolók itták meg a 
levét. 

Később Madách Imre fog-
lalkozott a kérdéssel „A kö-
zépcsatár tragédiája" című 
művében, melyet színházaink 
a következő szereposztásban 
játszanak: 

Ádám: Puskás öcsi. 
Eva: A Sportért Rajongó 

Fiatal Leány, 
Lucifer: Egy nemzetközi 

bíró. 
Ja, igen, elfelejtettem, 

Iközben volt. még Napoleon is, 
akinek az oroszok tizenegyest 
rúgtak, azonkívül Hitlert el-
tiltották a- játéktól, de Ade-
nauert még nem. 

Jelenleg a viláa két táborra 
oszlik: szurkolókra és anti-
futbalistákra. 

I 
Természetesnek tartom, 

hogy a labdarúgástörténetét, 
mint tudomány, hátulgombo-
lós nadrágban jár. KoruníK-
naknemiseza leglényegesebb 
problémája, hanem a fejlett 
technika. Mellékelten még 

néhány találmánnyal szeret-
ném a futballrajongók társa-
dalmát megörvendeztetni. 1. 
Totó-tippelőgép. Lényege egy 
bonyolult elekroncsöves szá-
molószerkezet, melybe, ha 
beledugjuk a tippszelvényt, 
ráüti a jövőheti tizenkéttalá-
latost. 2. Atomenergiával mű-
ködő hajrázó automata, mely 
stentori hangon üvölti: Haj-
rá Ha-la-dás! és minden el-
lenséges csapatbeli megmoz-
dulásra ezt üvölti: Pfuj-pfuj! 
T^e-ve-le! 3. Cipőorrmágnes, 
középcsatárok számára a si-
ma labdavezetéshez. 4. Hor-
dozható és összerakható kő-
fal a fedezetsor számára. 5. 
Tökmag- és napraforgóhámo-
zó kombájn a közönség ré-
szére. 6. összecsukható zseb-
kapu a saját csapatnak..... és 
még sok más ilyen.„. 

Egyébként megnyugtatok 
mindenkit, hogy az öregisten 
is Haladás-drukker lenne, 
nem úgy, mint egyesek, ha... 
node mindegy.... Én kettes 
vagyők. 

CZ1GÁNY LÖRÁNT 


