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E M L É K E Z Z Ü N K 
Gyermekkorom meséiben 

gyakran hallottam olyan em-
berekről, akik egy tarisznyá-
val a vállukon gyalog indul-
tak vándorútra »szerencsét 
próbálni-«, boldogságot ke-
resni. Később megtudtam, 
hogy nemcsak a mesékben 
van ez így, hanem az élet-
ben is, hogy nem Is olyan ré-
gen csaknem kétmillió hon-
fitársam hagyta el az orszá-
got hasonló céllal, majd — 
azt: nem a nép hazaszerete-
tének hiánya volt a boldog-
talanság oka, máshol volt a 
baj. A magyar dolgozó em-
ber ezer éven át öntözte vé-
rével és verejtékével e föl-
det és csak a nép önfeláldo-
zásán múlott, hogy a török, 
tatár és német hódítók elleni 
több évszázados küzdelem-
ben hazánk nem vérzett el 
teljesen. 

Miért kereste a magyar 
idegenben a boldogságot? 
Egy mezőgazdasági jellegű 
országban miért éhezett több 
millió ember? Hallgatóink 
tö№sége még túlságosan fia-
tal volt a felszabadulás előtt 
ahhoz, hogy megértse a nép-
nyomor okát, sokat tudná-
nak azonban erről apáink be-
szélni: a szegényparaszt — a 
földet és a házat árvercz-
tető ispánokról és kulákok-
ról, a munkás — az éhbérről, 
a kilakoltatásokról és a 
munkanélküliségről, az ér-
telmiségi. »a nemzet napszá-
mosa« pedig — a talpnyalók 
és karrieristák népes hadá-
réi. 

A felszabadult magyar nép 
11 éves dicsőséges története 
fényesen bizonyítja, hogy ha-
zánk is lehet a boldogság 
földje. Pedig 1945 elején még 
hevesen hittek az ország 
helyreállításának lehet ' jégé-
ben, romjaiból való felépü-
lésében, a sokat várt tavasz 
eljövetelében. Sokan kétke-
dően nyúltak a csákány-
nyele, az eke szarva, vagy a 
toll szára után. A nyugati 
burzsoá sajtó a kommunis-
tákat már a szocializmus 
építésének kezdetén és attól 
kezdve állandóan »álmodo-
zóknak« nevezi. A lenini vil-
lamosítási terv gúnykacajt 
váltott ki ellenségeinkből, a 
Szovjetunió első ötéves ter-
veit légváraknak minősítet-
tek — ma ezt az állítást már 
a szélsőjobboldali lapok sem 
merik megkockáztatni — s 
csak akkor kezdtek a megle-
petés hangján beszélni, mi-
kor már nem maradt más 
hátra számukra, mint . . . tu-
domásul venni, vagy agyon-
hallgatni az eredményeket. A 
mi terveink reális »ábrán-
dok«, melyek a nép élni-
akarását, küzdőképességét 
veszik alapul és a dolgozók 
életszínvonalának felemelé-
sét célozzák, 

A szovjet hadsereg győzel-
me nyomán felszabadult or-
szágban 1945 tavaszán a Ma-
gyar Kommunista Párt 
szólította fel a népet az új-
jáépítés megkezdésére. »Dol-
lár nélkül sohasem lesz élet 
Magyarországon« — hangoz-

tatták amerikabarát polgári 
közgazdászaink. Lehetséges, 
hogy így könnyebben ment 
volna a munka, de mi nem 
fogadtuk el a »nagylelkű < 
segítséget, pedig az amerikai 
kölcsön felajánlói csupán egy 
»csekélységet« kértek, a füg-
getlenségünket. Az »álom« 
dolgozó népünk önfeláldozó 
munkája nyomán és a Szov-
jetunió segítségével valóra 
vált, hazánk ma, miután ki-
heverte a háború okozta se-
beket, szebb, boldogabb, erő-
sebb, mint bármikor ezer-
éves története során. Tizen-
egy év hősies küzdelmeit ma 
az új hidak, üzemek százai, 
új városok. Sztálinvárossal 
az élen, a kultúra és a sport 
terén elért ragyogó eredmé-
nyeink fémjelzik. 

Megnőtt hazánk nemzet-
közi. politikai tekintélye is, 
ennek kifejezője az a tény, 
hogy a Magyar NK az ENSZ-
nek tagja lett. 

E fáradságos munka ered-
ményeként — bár tufijuk: 
sok a hiányosságunk, sok 
még a tennivalónk — büsz-
kén mondhatjuk, hogy pár-
tunk vezetésével hétmértül-
des léptekkel haladva szá-
moltuk fel évszázados elma-
radásunkat. Dolgozó népünk 
legnagyobb része ma már 
nem egyénileg, hanem közö-
sen keresi a boldogságot és 
nem idegenbe, hanem Tisza-
lökre és Komlóra, Sztálinvá-
rosba és Kazincbarcikára, 
állami gazdaságokba és ter-
melőszövetkezetekbe, egye-
temekre és főiskolákra megy 
»szerencsét próbálni«. Régen 
a magyar dolgozók százezrei 
ették a munkanélküliek so-
vány kenyerét, ma hazánk-
ban munkáshiány van; ré-
gen uraink minden eszközt 
megragadtak a kultúra mo-
nopollzálására, ma hallgató-
ink zömmel munkás- és pa-
rasztszármazásúak; régen a 
fejlődésben elmaradt magyar 
tájat a külföldi utasok mint 
egzotikumot csodálták, ma 
falvainkban a traktor és — a 
villannyal együtt — a rádió 
gyorsan meghonosodott: csak-
nem az ország minden lako-
sára jut egy vevőkészülék. 
Tizenegy év egy ember éle-
tében sok, egy nép életében 
aránylag kevés. Ez alatt az 
idő alatt mégis gyökeresen 
megváltozott az ország képe, 
forradalmi átalakulások men-
tek végbe városon és falun 
egyaránt. 

Mi nem feledjük a múl-
tat, de mégis arccal a jövő 
felé fordulunk. A XX. kong-
gresszus ragyogó útmutatá-
sai a mi fényes jövőnk kör-
vonalait is megrajzolták, 
melyeknek mielőbbi megva-
lósításáért minden becsüle-
tes magyar dolgozó harcba 
indul. Nem vagyunk egye-
dül, köztársaságunk a Szov-
jetunió vezette béketábor 
egyik szilárd bástyája Euró-
pában és joggal mondjuk: 
Ébred a Dunatáj.. s béke 
vár végre már a világra. 

B. I. 

Pillanatképek 
a szülészeti klinika életéből 

A XX. kongresszus nagy történelmi tette volt, hogy 
mint a párt legfelső választott szerve, rendkívül mély bírá-
latot gyakarolt a pártélet lenini szabályainak káros eltorzi-
lása felett és támaszkodva az SZKP vezetésében a XIX. 
kongresszus óta kialakult helyes gyakorlatra, helyreállított* 
és megszilárdította a kollektív vezetést, a pártdemokráci.» 
lenini elvét. 

(Szabad Nép 1956. március 18-i számából.) 

A kulhjrális munka helyzete 
az Orvoskidományi Egyetemen 

Késő este van. A folyosó-
kon csend honol, csak időn-
kint hallatszik fel egy-egy új-
szülött sírása, majd az is el-
csendesül. Az ügyeletes orvos 
a napi munkától fáradtan 
fordul be szobájába, mikor az 
utcáról felhangzik a sarkon 
beforduló mentőautó vészt-
jósló szirénázása. Csak né-
hány pillanat és már csapó-
dik is ki a felvonó súlyos aj-
taja s a mentők szinte fut-
nak hordágyukkal a szülő-
szoba felé s mint akik jól 
tudják, hogy mire van kilá-
tás, egyenesen a szülőszoba 
műtőjébe nyitnak. Az orvost 
máris visszahívják s csak 
egy szempillantást kell vet-
nie a hordágyon elaléltan fek-
vő nőre, a viaszsárga arcra, 
hogy azonnal riassza az inté-
zet ügyeletes személyzetét. A 
helyiség pillanatokon belül 
tele van orvosokkal, szülész-
nőkkel, műtőszemélyzettel. 

A szülő nőt bekísérő édes-
anya izgalomtól szaggatott lé-
legzettel mondja el a történ-
teket: lánya már három gyer-
meket baj nélkül hozott vi-
lágra s most otthonmaradt a 
negyedik szülésével. Az új-
szülött most is simán meg-
született, de a lepény nem 
akart távozni s megkezdődött 
a hajsza orvosért, majd men-
tőkért. A vérveszteség köz-
ben oly nagymennyiségű volt, 
hogy a szülő nő eszméletét 
vesztette. 

Ebben az állapotban került 
a klinikára. A halál szélén ál-
ló nő életbentartására, mint 
valami precíziós gépezet, in-
dul meg a mentési munka, 
melyet az intézet vezetője 
személyesen irányít. 

Mindenki pontosan tudja 
tennivalóját 

s az életveszélyes helyzet hal-
latára még a szolgálaton kí-
vüliek is sietnek segítségre. 
Azonnal megindul a vérpót-
lás, s oxygén-belélegeztetés 
hatására csakhamar vissza-
nyeri az asszony eszméletét 
is. Pár perc múlva azonban 
izgatottá válik, nyugtalanul 
dobálja magát, elszürkül. 

Az orvos szeme feszülten 
figyeli a vérnyomásmérő hi-
ganyoszlopát: 

— Nem mérhető! 
A pillantások összetalálkoz-

nak. 
Aki életében egyszer is lát-
ta az elvérzéses halál ké-
pét, sosem felejti él. Az-
után a tekintetek várako-
zóan a professzorra irá-

nyulnak. Nagy a felelőssé-
ge ebben a helyzetben az 
életbenmaradás utolsó re-
ményét nyújtó beavatkozás-
nak, 

a méh kivételének elhatáro-
zása, márpedig itt úgy láts£k, 
csak ez gátolhatja meg az el-
véizést. A fenyegető tünetek 
láttán azonban nem késleke-
dik a rendelkezés: 

— Műtőbe! Méh-kivételt 
végzünk! 
S miután a shockból sike-

rűi kiemelni a beteget, meg-
történik a műtét, melynek vé-
geztével már megnyugtatóvá 
válik a helyzet: az életveszély 
elmúlt, a négy kis gyermek 
nem lesz árva. A jól végzett 
munka után, egy emberélet 
megmentésének boldog tuda-
tában még sokáig együttma-
radnak az orvosok s megbe-
szélik az izgalmas részleteket 
a szülőszobás szolgálatot vég-
ző hallgatókkal, akik most 
egy egész életre szóló él-
ménnyel lettek gazdagabbak. 
Nyilván mindenkiben felme-
rül a gondolat: ezért érde-
mes orvosnak lenni! 

A klinika egyik munkate-
rülete a rákszűrés. 

Itt történik a kolposkópia, 
vagyis a méhszájnak nagyító 
alatt történő vizsgálata és itt 
kauterezik (égetik) le a méh-
száj felületes sérüléseit is. 
Ezek az idegen szavak már 
kezdenek egészen közhaszná-
latúakká válni a nagyközön-
ség körében is, persze olykor 
el-el botlanak bennük. Ezek 
a kedves kis hibák megér-
demlik, hogy megörökítsük 
őket. Az egyik tápéi asszony 
például így adta elő bajának 
előzményeit: 

— Elmentem a rákszűrésre 
és ott lekáderezték a méhe-
met. 

A hasonló hangzás egy má-
sik esetünkben is tőrbe ej-
tette az idegen szóra nehezen 
forgó nyelvet: 

— Megnéztek ám horosz-
kóppal is. 

Gyakran megtörténik, hogy 
a vizsgálatra jövök eltéved-
nek a számukra kissé szokat-
lan lépcsőkön, emeleteken. A 
múltkoriban egy öreg néni 
tipegett fel a második emelet-
re, ide-oda nézegetett, majd 
megszólította az egyik arra-
menő orvost: 

— Tessék mondani kérem-
szépen, erre van a ráktérítő? 

No, odáig aztán még élete 
végéig se gyalogolna el sze-
gény. 

Az Orvosegyetemen folyó 
kultúrális munka néhány he-
te került első ízben megtár-
gyalásra az Orvosegyetemi 
párt-VB elé. Már ez a tény is 
mutatja, hogy hosszú időn 
keresztül az egyetemen, a tu-
domány- és a kultúra felleg-
várában. ez a fontos terület 
mennyire elhanyagolt volt. 
Éppen ez az egyik oka an-
nak, hogy sok egyetemi hall-
gató és dolgozó lelkes és oda-
adó munkája ellenére súlyos 
hibák fordulhattak elő. Az 
1954-ben uralkodó jobboldali 
légkörben egyre inkább fele-
désbe merült, hogv a kultú-
rális tevékenység célja hall-
gatóink és dolgozóink műve-
lődésének biztosítása, kultúr-
igényeik fokozása, és e foko-
zott igények kielégítése, de 
ezeken túlmenően alapvető 
feladata a szocializmus építé-
sébe vetett hit, a szocializ-
mus ügye iránti lelkesedés el-
mélyítése. 

Ezzel szemben az elmúlt 
évben a kultúrális munka 
jobbára a puszta szórakozást 
biztosította — az egyetemen 
azt is elég ritkán — a cél az 
volt. hogy aki a rendezvénye-
ken részt vett, lehetőleg kel-
lemesen és vidáman töltse el 
az idejét. Az Orvosegyetemi 
Együttes csak igen ritkán 
szerepelt az Egyetemen, "lé-
nyegesen többet vidéken, 
nem utolsó sorban azért, 
mert az anyagilag is előnvö-
sdbb volt. Az Egyetemi Ze-
nekar tagjai, az egyetemtől 
kapott hangszereken, az egye-
tem által vett ruhákban ját-
szottak idegen helyeken, de 
az egyetemi rendezvényeken 
csak külön tiszteletdíj fejé-
ben voltak hajlandók játsza-
ni. Az egyetem tehetséges 
szólistáinak műsora — igaz, 
többször a helvi tanácsok 
kérésére — a magyarnóta-
estek színvonalára süllyedt. 

Hogy a dolgok idáig jut-
hattak. azért, elsősorban a 
kultúrnevelési bizottság OKOI-
ható — a már említett mu-
lasztásokon kívül. Hangsú-
lyozni, kell a szakszervezet 
felelősségét is, amely hosszú 
időn keresztül tűrte a hibá-
kat és tűrné még most is. ha 
a párt-VB be nem avatkozik. 

Egyetemünkön nagy lehető-
ségek vannak a kultúrmunka 
színvonalának jelentős emelé-
sére. A meglévő művészeti 
csoportok előtt helyes szak-
mai és politikai vezetéssel — 

a további fejlődés széles pers-
pektívái állnak. Megvan a le-
hetősége. hogy a mealévő 
csoportok mellié újakat — el-
sősorban énekkart — szervez-
zünk. 

Minden reményünk meg 
van rá. hogy e csoportok 
szakmai irányítását megfele-
lő szakemberek segítségével 
biztosítani tudjunk. 

Mire van még szükség? El-
sősorban arra, hogy a kul 'úr-
munka irányítói lelkes, párt-
hű és (hozzáértő dolgozók és 
Ihallgaták legyenek. Arra van 
szüíkség, hogy a kultúrális 
munka irányítói ne csak a 
puszta szórakoztatóit tartsák 
feladatuknak, hanem legye-
nek nagyigényűek, segítsék 
az egyetem dolgozóinak, hall-
gatóinak a művelődését —• 
és mondjuk Vei nyíltan — po-
litikai nevelését. 

A szakszervezeteknek és a 
pártbizottságoknak pedig nem 
szabad harmadrendű kér-
désként kezelnie az egyetemi 
kultúrmunkát, hanem rend-
szeresen meg kell vizsgálnia 
és segítséget adnia hozzá. És 
nem utolsó sorban szükség 
van az egyetemi dolgozók és 
hallgatók széles tömegeinek 
tevékeny közreműködésére és 
támogatására. 

Így elérhetjük, hogv az 
egyetemen folyó kultúrálta 
munka méltó lesz egyete-
münk színvonalához. 

B. J. ; 

Irodalmi előadások 
A Tudományegyete Aulá-

jában a Szegedi nagy írók 
címmel 5 előadásból álló 
előadássorozatot indit a 
TTIT. 

Előadások: március 21-én. 
Juhász Gyula; 

április 10-én, Tömörkény 
István; 

április 24-én, Móra Fe-
renc; 

május 8-án, József Attila; 
május 22-én, Radnóti Mik-

lós. 
Az előadásokon közremű-

ködnek: Szörényi Éva, Gobbi 
Hilda, valamint a szegcdi 
Nemzeti Színház művészei: 
Lontay Margit, Miklós Klára, 
Kormos Lajos. Kovács Já-
nos és Miklósi György. 

A Komszomol tapasztalatai nyomán 

Egyetemi hallgatók az árvízkárosultakért 
Mély megrendülést váltott 

ki a szegedi egyetemi hallga-
tókból a Duna-menti árvíz 
nyomán bajbajutott családok 
nehéz helyzete. Az együttér-
zés, az igazi emberi huma-
nizmus mozdult meg az egye-
temi hallgatókban akkor, 
amikor önkéntes pénzbeli 

felajánlásaikkal segítik az 
árvízkárosultakat. A két 
egyetem és főiskola területén 
megindultak az önkéntes fel-
ajánlások gyűjtése. A böl-
csész hallgatók ösztöndíjuk 
3—5 százalékát ajánlották fel 
átlagosan, a jogászoknál ed-
dig 1580 forint gyűlt össze. 

Ebben a tanévben főisko-
lánkon a Komszomol egye-
temi szerveihez hasonlóan 
szerveztük DlSZ-szervezetün-
ket. Az eddigi nagy alapszer-
vezeteket felváltották a kis-
létszámú alapszervezetek. 
Volt DlSZ-csoportjaink alap-

i szervezeti jogot kaptak. Ez 
. nálunk azért is könnyen meg-
| valósítható volt. mert e?y-
: egy szakon csak egy-egy 
DISZ-csoport működött. 

' Így jelenleg minden szakon 
külön alapszervezet van. 
Azóta már eltelt egy félév, 
amióta az ú j szervezés szerint 
dolgozunk. Vajon helyes-e ez 
a szervezési forma? Vajon 
eredményesebb-e így a DISZ 
munka 

Vizsgáljuk mee ezt a követ-
kezőkben. 

Amíg az elmúlt években 
három, vagy négy alapszer-
vezet volt főiskolánkon, ad-
dig most tizennégy van. Ez 
a tizennégy alapszervezet két-
százSiarminc fiatalt foe ösz-
sze, míg a régi három-négy 
alapszervezetihez négy, vagy 
ötszázan tartoztak. A kétszáz 
hallgatóból negyvenkettőnek 
van DISZ-funkciója, mint 
alapszervi vezetőségi tagok-
nak. Tehát a tagságnak mint-
egy a negyede közvetlenül 
vesz részt a DISZ-élet irányí-
tásában. Ez kétségtelenül 
nagy eredmény, illetve az le-
het. ha mind a negyvenket-
ten szívügyüknek érzik a 

DISZ munkáját. Ahhoz 
azonban, hogy az alapszerve-
zetek jól dolgozzanak ilyen vi-
szonyok között, igen erős kari 
vezetőségre van szükséa. 
Hogy a főiskolán az elmúlt 

_ félévben még igen sok hiba 
volt az alapszervezetek mun-

j kájában, az elsősorban annak 
I köszönhető, hogv a kari ve-
zetőségbe is igen sok ú j elv-
társ került, és előbb termé-
szetesen magának kellett a 
munkába belelendülnie, s 
csak azután adhatott segítsé-
get az alapszervezetek veze-
tőinek. A másik nehézség pe-
dig az volt. hogy kezdetben 
az ú j formától többen idegen-
kedtek. s nem is vették ko-
molyan a dolgot. 

Kétségtelen tény az. hogy 
az emberek véleményeiket 
sokkal nyíltabban elmondiák 
kisebb csoportokban, meg-
szokott környezetükben, rrunt 
egy olyan gyűlésen, ahol szá-
zan. vagy százötvenen van-
nak. Ez a helyzet a mi alap-
szervezeteinkben is. Alap-
szervezeteink taggyűlései 
élénkek, elevenek, az alap-
szervezet tagjai bizonyos kér-
désekkel kapcsolatban el me-
rik mondani véleményüket, 
bátran merik bírálni egymást. 
A nagy alapszervezetekben 
ez nem minden esetben való-
sul meg. Tehát ezek az alap-
szervezetek abból n szempont-
ból is igen lényegesek, hogy 
aktivizálni tudják a tagság 

eddig passzív részét is. Ügy 
gondolom ha alapszervezete-
ink kivétel nélkül megerő-
södnek. sikerül teljes mérték-
ben felszámolnunk a ..papír 
DISZ-tagságot". A kis létszá-
mú alapszervezetekben meg 
van a lehetősége annak, hogy 
az alapszervezet minden tag-
ja végezzen aktív társadalmi 
munkát, akár a főiskolán be-
lül. akár azon kívül. De meg 
van a lehetősége az ellenőr-
zésnek is. 

Az elmúlt félévben alap-
szervezeteink nagyobb része 
egészséges kollektívává fej-
lődött. Ez annak volt kö-
szönhető, hogy alapszerveze-
teink közösen jártak mozisa, 
színházba, szakesteket ren-
deztek. közösen vették ki ré-
szüket a szórakozásból is. 
Azonban egy fontos dologról 
megfeledkezrtü.ik. mégpedig a 
főiskola egészének, mint kol-
lektívának a kialakításáról. 
Főleg csak a csoportok egy-
ségét tartottuk szem előtt, es 
ennek eredménye az lett, 
(hogy sokan nem isimerik egy-
mást fiataljaink közül. 

A kis létszámú alapszerve-
zetekben nagyobb a lehető-
ség a segítségnyújtásra is. 
Ezekben az alapszervezetek-
ben közösek a tanulmányi 
problémák, s ezek megoldása 
is egyszerűbb már azért is. 
mert egy-egy alapszervezet 

I közvetlen kapcsolatot tud ki-

építeni a megfelelő tanszé-
kekkel. 

Mindezek tehát azt bizo-
nyítják, hogy a kis létszámú 
alapszervezetek sokkal ered-
ményesebb munkát tudnak 
végezni, mint a nagyobbak. 
Annak ellenére, hogv a fő-
iskolán még igen sok hiba 
volt az elmúlt időben, mégis 
elmondhatjuk, hogy a DISZ-
munka az előző évekhez ké-
pest lényegesen javult. Ez a 
javulás főleg a társadalmi 
munkában való bekapcsolódás 
területén mutatkozik meg 
erőteljesen. A közeljövőben 
arra keíl törekednünk, hogy 
még inkább kiszélesítsük a 
DlSZ-megbizatások rendsze-
rét, hogy mindinkább komoly 
taf-talmat biztosítsunk alap-
szervezeteink életének. Fel-
tétlenül szükséges, hogy a 
kari vezetőség valóban irá-
nyító szerv legyen, ne vesz-
szen el apró feladatok meg-
oldásában. mint az elmúlt 
félévben. Ez szükséges azért, 
hogy az ellenőrzésre sokkal 
nagyobb gondot tudiunk for-
dítani. mint eddig. De szük-
séges azért is. hogy sokkal 
többet tudjunk foglalkozni az 
alapszervezetek vezetőivel, 
mert az elkövetett hibák nu-
Ryobb százaléka nem a ha-
nyagságból és nemtörődöm-
ségből keletkezett, hanem tu-

(Folytatás a 2. oldalotQ 
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Pirttagiaink feladata: 
i pórtvezetés biztosítása 

Amikor a közeli napokban 
népünk tizenegy év nagy si-
kereit ünnepli — íorró szere-
tettel köszöhti pártunkat, 
győzelmeink szervezőjét. Né-
pünk tudja, hogy amit csak 
elértünk a szocialista építés-
ben, jólétben és kultúrában — 
azt pártunk vezetésével értük 
ex. Párttagságunk büszkén te-
kinthet vissza az elmúlt évek 
nagy eredményeire, mert 
párttagjaink az eredmények 
elérésében a példamutatás-
nak, az állhatatosságnak, a 
munkahőstetteknek számos 
fényes példáját adták. Büsz-
kék lehetnek egyetemünk 
kommunista vezetői, oktatói, 
hallgatói, hogy tagjai, kato-
nái a munkásosztály élcsapa-
tának, a dicsőséges harcokban 
megedződött marxista—leni-
nista pártnak. Népünk mély-
ségesen bízik a pártban és ezt 
a bizalmat közvetlenül a párt 
képviselőire, a párt tagjaira 
ruházza. Ez a bizalom sokra 
kötelez. 

Az elkövetkezendő években 
pártunk vezetésével diadalra 
kell vinnünk hazánkban a 
szocializmus ügyét népgazda-
ságunk minden területén. Eb-
ben a harcban nagy feladatok 
t á rnak pártunk minden tag-
jura, így egyetemünk párt-
tagságára is. 

Minden pártszervezet, min-
den párttag elsőrendű köte-
lessége, hogy biztosítsa a párt 
ii ányító, vezető szerepét, hogy 
növelje a kommunista név 
becsületét, a kommunista pél-
damutatást, fegyelmet és ál-
dozatvállalást és akkor már 
megteremtettük a párt politi-
kája végrehajtásának előfel-
tételeit. 

Ismeretes, hogy pártunk 
Központi Vezetőségének 1955 
márciusi határozata vissza-
verte azokat a jobboldali 
anarchista nézeteket és tö-
rekvéseket, amelyek pártunk 
vezetőszerepének lebecsülését 
és visszaszorítását célozták és 
nagy nyomatékkal húzta alá, 
hogy: 

pártirányítás nélkül 
népi demokrácia! 

nincs 

gatói elsősorban rajta keresz-
tül itélík meg a pártot. Ebből 
következik, hogy a pártveze-
tés fő módszere a meggyőzé1; 
és példamutatás. Annak, hogy 
a párttag be tudja tölteni a 
nép vezetőjéhek, tanítójának 
megtisztelő és felelősségteljes 
szerepét, első legfontosabb 
feltétele, hogy mindenekelőtt 
maga meg legyen győződve a 
párt igazáról, politikájának 
helyességéről és lelkesen, oda-
adóan védelmezze és magya-
rázza azt a politikát, amelyet 
pártunk folytat a nép, a haza 
felvirágoztatásáért. A pártta-
gok feladata, hogy meggyőz-
zék a környezetüket, az ő 
feladatuk, hogy vitatkozza-
nak a helytelen nézetekkel, 
megcáfolják a hamis híre-
ket, leleplezzék az ellenséges 
nézeteket. Ezt a nehéz és 
felelősségteljes munkát csak 
a marxizmus—leninizmus 
alapos ismeretében végezhe-
tik eredményesen. Ma már 
nem elég a forradalmi lelke-
sedés, a párt iránti odaadás — 
ez kétségtelenül fontos és jel-
lemző párttagságunk többsé-
gére. Ezzel a forradalmi lel-
kesedéssel és a párt iránti 
odaadással meg lehetett verni 
a reakciót, el lehetett fog-
lalni és a nép kezébe adni 
a gazdasági élet kulcspozí-
cióit. Ma már a kommunis-
tának, népünk hivatott veze-
tőjének alaposan ki kell is-
mernie magát a bonyolult 
bel- és külpolitikai esemé-
nyekben, a népgazdaság, a 
termelés, a tudomány és kul-
túra kérdéseiben ahhoz, hogy 
vezető, élenjáró szerepét 
eredményesen betölthesse. 
Ezt pedig elméleti képzés, 
tudományosan végzett poli-
tikai és gazdasági tevékeny-
ség nélkül nem tudja meg-
valósítani. 

Nem kétséges, hogy a jobb-
oldali nézetek nem tettek 
volna olyan nagy kárt gaz-
dasági életünkben, a dolgo-
zók tudatában, de a párton 
belül sem, ha pártunk min-
den tagja birtokában lett 
volna és lenne a marxiz-
mus—leninizmus elméleti 
alapjainak, ha minden te-
rületen fel tudták volna 
venni a harcot a helytelen, 
káros nézetek ellen. S ne higy-
gyük, hogy a jobboldali el-
hajlás veszélye megszűnt, 
maradványai teljesen eltűn-
tek. Még kevésbé szűntek 
meg egyetemünkön, ahol a 
kispolgári környezet hatása 
sokkal inkább érvényesülhet, 
mint az üzemi munkásság 
körében. Párttagjainknak, 
pártszervezeteinknek nem 
szabad arra az álláspontra 
helyezkedniük, hogy a jobb-
oldali elhajlást lényegében 
felszámoltuk, hogy nálunk 
nincs meg már új, vagy régi 
jobboldali nézetek keletkezé-
sére a lehetőség. Még fellel-
hetők nem egy helyen a kis-
polgári előítéleteket, szokáso-
kat erősítő nézetek. Még 
megtalálható a hallgatók kö-
rében eredményeink lebecsü-
lése és ugyanakkor más or-

szágok eredményeinek fel-
magasztalása, még vannak 
oktatók és hallgatók, akik el-
méletileg elfogadják a ne-
hézipar fejlesztését, de még-
is az életszínvonal veszélyez-
tetését látják benne. 

A jobboldali elhajlás ve-
szélye mindaddig fennáll, 
amíg pártunkat kispolgári 
légkör veszi körül. A kispol-
gári ideológia nem más, mint 
a burzsoá ideológia egyik 
válfaja. Ezt az ideológiát a 
kapitalista környezet táp-
lálja. Ez a környezet az or-
szágon belül is hozzátapad 
életünkhöz és rothadt szem-
léletével próbálja megmér-
gezni körülöttünk a levegőt. 
Pártszervezeteinknek, párt-
tagjainknak meg kell óvni e 
káros, fejlődésünket gátló 
ideológiától területük, kör-
nyezetük minden dolgozóját, 
hallgatóját. Ezt a feladatot 
harcosan, bátran, kommu-
nistához méltóan végezzék. 
Ismerjék fel nemcsak a nyílt, 
hanem a burkolt formában 
jelentkező ellenséges nézete-
ket is. A helytelen, nézetek 
elleni harccal, erőt nem kí-
mélő munkával, a párt poli-
tikájának helyes megmagya-
rázásával növeljék pártunk 
tekintélyét, befolyását. Ne 
utasítgatással, hanem meg-
győzéssel, okos szóval igye-
kezzenek keresztülvinni a 
párt politikáját. Ne féljenek 
attól, hogy nem mindenki 
látja úgy a dolgokat, mint 
ők — tényekkel, érvekkel 
magyarázzák szakadatlanul a 

A tanszékek és a DISZ együttműködése 
a Jogi Karon 

A Szegedi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi 
Karának módszertani bizott-
sága a közelmúltban foglal-
kozott — Szentpéteri István 
egyetemi adjunktus referátu-
ma alapján — a DISZ-cso-
portokon belül folyó nevelő-
munkával. A referátumot kö-
vető vita során az a nézet 
alakult ki, hogy a DISZ-cso-
portokon belüli nevelőmunka 
a tanszékek támogatását, a 
tanszékek oktató-nevelőmun-
kája pedig a DISZ támoga-
tását igényli. A tanszékek és 
a DISZ között tehát állandó 
és szoros kapcsolatra van 
szükség. Az alábbiakban en-
nek az együttműködésnek a 
Jogi Karon kialakult formáit, 
a megvalósítás során észlelt 
hibákat, valamint az együtt-
működés még kiaknázatlan 
lehetőségeit ismertetjük. 

Az egyes évfolyamokon ta-
nító tanszékekkel a kapcso-
latot a DISZ részéről (maga-
sabb szinten) az évfolyam-
tanszékfelelős tart ja fenn. 
Felkeresi a tanszékeket, el-
mondja a DISZ terveit és se-
gítséget, támogatást kér a 
tanszékektől a szükséghez 
képest. Az évfolyam-tanszék-
felelős látogatásai szüksége-
sek lennének minden na-
gyobb feladat elvégzése előtt, 
de ettől függetlenül is meg-
határozott időközönként (pl 
havonként), hogy egyrészt a 
tanszékek kellő időben érte-
sülhessenek a DISZ kezde-
ményezéseiről, terveiről, hi-
szen nyilvánvalóan csak eb-
ben az esetben tudnak maxi-

folyam-tanszékfelelőssel ha-
tásköri összeütközésre vezet-
ni. (Bár úgy véljük, nem :s 
lenne rossz, ha ilyen össze-
ütközések kiküszöbölése len-
ne a probléma.) 

Alacsonyabb szinten a tan-
székek és az egyes DISZ-cso-
portok között alakult ki az 
együttműködés. A tanszékek 
és a DISZ-csoportok közötti 
kapcsolatot a DISZ részéről a 
DISZ csoportvezetők tartják 
fenn. Megállapíthatjuk, hogy 
a tanszékek és a DISZ-cso-
portok között kialakult kap-
csolat nem nyújt egységes ké-
pet a jogi karon. Vannak 
tanszékek (pl. államigazgatá-
si tanszék), amelyek igen szo-
ros kapcsolatot építettek ki 
a DISZ-csoportokkal, de ez 
nem egyöntetű jelenség. 

Az ok az. hogy ritka az 
olyan csoportvezető, aki ön-
tevékenyen, saját kezdemé-
nyezéséből felkeresné a 
tanszékeket. 

A csoportvezetők általában a 
tanszékek kezdeményeésére 
várnak és csak azok hívásá-
ra jelennek meg a tanszéke-
ken és ez azt eredményezi, 
hogy a tanszékek sokszor el-
késve vagy egyáltalán nem 
értesülnek olyan feladatok-
ról, amelyekhez segítséget 
tudtak volna nyújtani. Az 
lenne a helyes, ha a tanszé-
kek és a csoportvezetők kö-
zött a sűrű érintkezés (pl. he-
tenkénti) gyakorlata alakulna 
ki. 

A jogi karon szervezetter 
folyik a DlSZ-csepirtok pat-
rcnálása. Minden DISZ-cso-

mális segítséget nyújtani), , portot egy-egy 
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széles rétegeit. Partunk har-
ca a szocialista társadalom 

tanársegéd 
másrészt, hogy a tanszékek is ¡patronál, ami azt jelenti, 

hogy résztvesz a csoportgyű-

Aki kétségbevonja a párt ve-
zető szerepét, az az egész 
rendszerünket gyengíti, ássa 
alá — azt a népi demokráci-
át, amely szabadságot és fel-
emelkedést jelent a népnek. 
De e nézetek szétverése csak 
első lépés volt. Létünk, to-
vábbfejlődésünk függ attól, 
hogy állami, társadalmi éle-
tünk minden láncszemében, 
napról napra a gyakorlatban 
valósuljon meg a párt irányí-
tó munkája. 

A pártirányítás mindenek-
előtt politikai irányítás. Párt-
tagságunk körében még van 
olyan felfogás, hogy a párt 
vezető szerepének biztosítása 
a párt felső szerveinek (egye-
temünkön pl. a párt-VB és 
t 'apszervi vezetőségek) fel-
adata. Ez a nézet teljesen 
helytelen. Igaz, hogy a fel-
sőbb pártszerveknek nagy 
szerepük van a helyes politi-
ka kidolgozásában, a terület 
•politikai irányításában, ellen-
őrzésében. A párt vezető sze-
•epe azonban nem merül 
ki ebben. A kommunista 
párt ereje a párttagság tíz- és 
százezreinek aktivitásában, 
szervező tevékenységében, 
öntudatos fegyelmében, 
helytállásában, eszmei és 
erkölcsi tisztaságában, a 
dolgozó néppel való ösz-
szeforrottságában van. A 
párt vezető szerepét, politikai 
irányítását nem elég csak 
deklarálni: azt jórészt a párt 
tf»gjai — ki-ki a maga helyén 
— valósítják meg. Tudnia, 
éreznie kell egyetemünk min-
den párttagjának, tagjelöltjé-
nek, hogy környezetében — 
legyen az szakszervezet vagy 
DISZ, intézet, hivatal, diák-
otthon, vagy évfolyam — a 
pártot képviseli és egyete- i dig átlagosan 150—160 fő. 
münk dolgozói, oktatói, hall-1 Nem nehéz kiszámítani, hogy 

felépítéséért, a széles töme-
gek érdekéért folyik, anél-
kül azonban, hogy a dolgo-
zók, a fiatalok mindegyike 
előtt világos volna a feladat 
és megvalósításának útja. 
Csak azt tudják és érzik so-
kan, hogy a párt az ő érde-
kükért küzd, hogy életük a 
párt munkája nyomán szeb-
bé, jobbá, gazdagabbá válik. 
Ezeknek az egyéni tapaszta-
latoknak a sokaságából for-
rott össze a dolgozók szere-
tete és bizalma a párt iránt. 
Párttagjaink megtisztelő kö-
telessége, hogy a tömegek-
nek újra és újra az esemé-
nyek menetével és a politi-
kai élet változásaival párhu-
zamosan megmagyarázzák a 
szocializmus felépítésében az 
egyes emberek, oktatóik és 
hallgatók, állami vezetők és 
tisztviselők feladatait. 

Ma, amikor egész párttag-
ságunk, dolgozó népünk s 
egyetemünkön az oktatók és 
hallgatók széles tömegei ta-
nulmányozzák, beszélik meg 
a XX. kongresszus történel-
mi jelentőségű tanításait, r.e 
feledjük el, hogy a Szovjet-
unió Kommunista Párt ja 
győzelmeinek titka: támasz-
kodni a tömegekre, vezetni a 

végzéséhez kérik a DISZ 
közreműködését. Éppen ezért 
helytelennek tartjuk, hogy 
egyes tanszékekre az évfo-
lyam-tanszékfelelősök még 
egyáltalán nem mentek el. 
Így pl. a II. éves évfolyam 
ta-székfelelősét még több tan-
széken nem ismerik. Termé-
szetesen a kezdeményezés ki-
indulhatna a tanszékekről is, 
azonban ha valakit a DISZ-
szervezet ilyen funkcióba ál-
lított, nagyobb lelkiismere-
tességgel, lendülettel kellene 
az illetőnek munkáját végez-
nie. 

A múltban komoly hiányos-
sága volt egyetemi nevelő-
munkánknak, hogy a marxiz-
mus—leninizmus tanszék, a 
katonai tanszék és az orosz 
lektorátus előadói, valamint a 
kari DISZ-szervezet között 
nem volt kellően kiépítve a 
kapcsolat, s ezért nem ala-
kulhattak ki a sikeres együtt-
működésnek az előfeltételei. 

Ezen a hibán igyekezett 
segíten a DISZ, amikor úgy 
döntött, hogy az évfolyam 
alapszervezetek vezetőségei 
kijelölnek inaguk közül 
egy-egy vezetőségi tagot, 
akik az évfolyam-tanszék-
felelősöktől függetlenül 
tartják a kapcsolatot a 
marxizmus—leninizmus, a 
katonai tanszék és az orosz 
nyelv előadójával. 

Reméljük, hogy ezeknek az 

léseken, és segít az Jtt fel 
merülő problémák megoldá-
sában, elősegíti, hogy a cso-
porton belül elvtársias vi-
szony alakuljon ki, közremű-
ködik abban, 

hogy a csoport sikeresen 
oldja meg tanulmányi fel-
adatait, 

és segítséget nyújt a DISZ-
nek a csoporton belüli neve-
lőmunkában. A patronáns-
mozgalorn karunkon jól mű-
ködik, a félévi szép vizsga-
el edmények elérése nem kis 
mértékben a patronáló tanár-
segéd elvtársak jó munkáját 
dicséri. Hiba volt viszont, 
hogy a patronálást nem az 

tömegeket. Ez lesz a mi to - j összekötőknek a munkája si-
vábbi sikereinknek titka is keres lesz és nem fog az év-

Ülőhely problémák az Orvosegyetemen 
Nemrégen volt az orvos-

egyetemi DISZ csoportveze-
tők értekezlete, ahol felme-
rült egy igen súlyos, de nem 
megoldhatatlan kérdés: az 
előadótermekben az ülőhe-
lyek száma kevesebb a hall-
gatók számánál. Állva jegy-
zetelni nehéz dolog, hideg 
kőlépcsőkön ülni egy-két órá-
ig nem lehet, ha vállalkozik is 
erre valaki, nem lát és nem 
hall semmit. A klinikai tan-
termekben a pótszékekkel 
együtt kb. 120 ülőhely van, 
a? évfolyamok létszáma pe-

hányan maradnak ülőhely 
nélkül. A hallgatók úgy pró-
báltak segíteni a helyzeten, 
hogy három-négy helyre 
öten-hatan szorultak össze, 
ami csak annyiban hozott 
változást, hogy most már 
négy hallgató helyett hat 
nem tudott jegyzetelni. Ez az 
állapot még elviselhető lett 
volna, de a padoknak nem-
csak a mennyisége, hanem a 
minősége is hiányos. Az élet-
tani, sebészeti, anatómiai, 
szülészeti tantermekben a 
meglévő ülőhelyek kb. 15 
százaléka alig, vagy egyálta-
lán nem használható. 

Bizony mindez kissé humo-
„ . , . . rosan hangzik, s mi is (külö-

szeru DISZ-tagokhoz. alaoo- nősen akiknek rendes ülő-
san megismerni az alaoszer- helyünk van) gyakran derü-
vezetek munkáját — ez lesz l ü n k > m i k o r a h á t s ó s o r o k b a n 

— — legfontosabb feladatunk a hangos recsegéssel tűnik el 
úgv tudjuk felszámolni, ha ; tanév hátralévő részében. Ha a p a d a i a t t e g y s o r h a ! l g a t ó 
egvénileg foglalkozunk ve-e- a kari vezetőség minden- Lehetetlennek kell tekinteni 
tőink problémáival. Igv lehe- kor a talpára tud állni, ha az a z t a z ¡ y i a p o t o t i amikor az 
tőségünk lesz arra. herv < alapszervezetek titkárai önül- e i g a d ó p r ofesszor a saját szé-
kal jobban áttekinthessük lóan igyekeznek irányítani k é t a j a n i j a f e l a i é p c s ő n ü l ö 
egész főiskoláAk DISZ-mun- alapszervezeteik életet, s nem hallgatónak, mint ez az orvos 
káját. Sajnos az első félév- csak a közvetítő szerepét lát- l n évfolyamon megtörtént 
ben nem egyszer adódott, szák. úgy érzem, nagyon ko- , . . . . . . , 
í ^ y nem ismertük alapszer- molv eredményeket érne- A fentiek k o v ^ e z m é n y e 

V ̂ Meglá tn i ̂ a ^ 'légién vegeseb - * H t n r f * MiHálu to' h a ^ a t ö S ^ o r ^ l 
b e f k S b b menn^az ^egy- DISZ Kari Vez. titkára gót latbahelyezi, hogy megfe-

(Folytatás az első oldalról.) 

datlanságból. é 
lanságból. Ezt 

tájékozat-
pedia csak 

lelő helyhez jusson, s mivel 
ilyen elég sok van, igen ko-
moly versenyszellem alakult 
ki az évfolyamokon a rövid 
és hosszú távfutás terén. A 
hallgató boldog, ha a futás-
tól remegő kezekkel rendes 
ülőhelyen jegyzetelhet. 

A GH. természetesen mind-
ezt nem látja, vagy nem 
akarja meglátni. Pedig meg-
oldható a problémánk! Szé-
keket minden tanterembe te-
het beállítani megfelelő szám-
ban, s a rossz ülőhelyeket is 
ki lehet javítani. Intézkedni 
kellene, nem pedig arra vár-
ni, hogy lassan a túlterhelt 
padok és székek még jobban 
tönkremenjenek, s naponta 
sek-sok hallgató legyen kény-
telen elmulasztani a jegyze 
telést. 

Borbáth Árpád 

A Német Demokratikus 
Köztársaságban a lipcsei ze-
neműkiadó kiadásában Mo-
zart-biográfia jelent meg. A 
mű szerzője Horst Seeger, a 
berlini Humboldt-egyetem ze-
netudományi intézetének az 
aspiránsa. 

év elején, hanem csak a vizs-
gák előtti időben szerveztük 
meg. Vigyázni kell, hogy a 
vizsgák után az a jó kontak-
tus, amely a DISZ-csoportok 
és a patronáló tanársegéde-
ken keresztül a tanszékek 
között kialakult, el ne ro-
moljon. 

Továbbra is fenn kell tar-
tani a kölcsönös segítés el-
ve alapján ezt a kapcsola-
tot, gondosan ügyelve arra. 
hogy ez a patronálás ne 
öltsön gyámkodási, bábás-
kodás! jelleget, hiszen mi 
önálló, öntevékeny, határo-
zott, szilárd elvi alapon ál-
ló jogászokat akarunk ne-
velni. 

Számos olyan lehetőséget i* 
teremtett a patronálási moz-
galom nyomán kialakult 
helyzet, ami még kihaszná-
latlan maradt, pl. nem vettük 
eléggé igénybe a DISZ segít-
ségét a konzultációk népsze-
rűsítésénél, a tanulmányi fe-
gyelem, a munkafegyelem to-
vábbi megszilárdításánál, a» 
évfolyamdolgozatok elkészí-
tésénél, stb. 

Csak helyeselni lehet azt 
a kezdeményezést, hogy a« 
egy évfolyamon tanító tan-
székek oktatói értekezletére 
a DISZ-csoportvezetőket is 
meghívják. Itt közvetlenül 
hallhatják a hallgatók kép-
viselői, milyen fogyatékossá-
gokat látnak oktatóink mun-
kájukban, magatartásukban 
és igen sokszor az ő jelenlé-
tük folytán válik kézenfek-
vővé egyes problémák megol-
dása is. 

De örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy a DlSZ-rendez-
vényeken, gyűléseken nem-
csak a mozgalomban tevé-
kenyen résztvevő fiatalabb 
oktatók, hanem a profesz-
szorok is szinte telje* 
számban résztvesznek és 
megjelenésük sohasem 
puszta demonstráció, ha-
nem bírálattal, tanácsokkal 
segítik is a DISZ-szervezet 
munkáját. 
Bízunk abban, hogy a 

DISZ-szervezet és a tanszé-
kek együttműködése a jövő-
ben még javulni fog és a po-
zitív eredmények hallgató-
ink vizsgajegyein és maga-
tartásán egyaránt észrevehe-

' tők lesznek. 
B. I. 

,Szép magyar nyelv" verseny 
a Pedagógiai Főiskolán 

A Pedagógiai Főiskola 
nyelvészeti tanszéke ebben 
az évben is megrendezte a 
„Szép magyar nyelv" ver-
senyt, amely már tradícióvá 
lett a főiskola életében. 

Az 1956 március 9 és 10-én 
lezajlott verseny azonoan 
szélesebbkörű volt, mint az 
eddigiek. 

A versenyzők 3 területen 
mutathatták be képességei-
ket: a fogalmazás, az érteke-
ző közlés és a szépirodalmi 
bemutatás területén. A hall-
gatók a különböző verserv-
ágakra egyenként, és együt-
tesen is benevezhettek, ter-
mészetesen az összesített 
eredmény megállapításában 
előnyben részesültek azok 
akik mindhárom 
közreműködtek. 

•magnetofon szalagra vet*ék. 
s az elbírálásnál újra leját-
szották az egyes beszédeket. 

Egyébként a végeredménv 
megállapításakor figyelembe 
vették a hallgatóság vélemé-
nyét is. 

A verseny mind a részve-
vők. mind a közönséf számá-
ra értékes tanulságokkal zá-
rult. A versenv eredménye: 
az összetett versenv győztese: 
Sebők Ilona. Patik Teréz és 
Hortobágyi Éva. 

A fogalmazási versenyben 
Fenákel Judit, a közlő be-
széd bemutatásában Dutkon 
Edit, a szépirodalmi szöveg 
előadásában Patik Teréz ke-
rültek az első helyre. Az ósz-
szesített verseny és az egyes 

területen verseny-ágak győzteseit a fő-
iskola jutalmazza. 

A fogalmazási versenv cél- A hagyományos .Szép ma-
ja az íráskészség bemutatása gyar nyelv" versenv immár 
volt, rövid egyszerű téma fontos eszközzé vált főisko-
kidolgozásában; olyan fogai- Iánkban a nyelvünk tiszta pá-
rnázás megírása, amely az ál-
talános iskola tanulói előtt 
példaként állhat. 

A közlő beszédet előtérbe 
állító versenváe annak a ki-
ejtésnek kialakítását tűzte 
célul, amelyet a jó általános 
iskolai tanárnak el kell sajá-
títania az ismeretanyag he-
lyes, Vi^TO' ím'-.'.'--' <-
mára érthető közlése érde-
kében. 

Végül a szémnózai bemu-
tató versenynek azt kellett 
sz^mféHetnle. hozván kell a 
tanárnak színpadi pszkö-cök 
alkalmazása nélkül biztosí-
tania a szénirodalmi szemol-
vénvek hatásos, élvezetes elő-
adását A versenv sikerének 
előmozdítására a nve 'v í^e t i 
tansrék ió ei^re megadta a 
kellő segítséget. 

Mindenekelőtt a jelentke-
zők magnetofon hangfelvé-
teli gyakorlatokon megbírál-
hatták saját és társaik kiei-
tését, ugyanakkor 

gáért, eredeti szépségének 
megőrzéséért folytatott küz-
delemben. 

Sajnálatos azonban, hogy 
a verseny még mindig csak 
a magvar szakosok részvételi-
vel zajlott le. más szakos hall -
gatók távolmaradtak. Pedig 
nyilvánvaló, hogv anvanyel-
viink szóban és írásbnn való 
biztos tudása és megfelelő 
színvonalú alkalmazása min-
den szakon működő nevelő 
számára alapvető feltétel. 

Fenákel Judit 

HELYREIGAZÍT AS 
Március 15-i számunkban 

közöltük Muhy János . A XX. 
kongresszus nevelésügyi cél-
kitűzései" című írását. A cikk 
utolsó szakaszában értelemza-
varó sajtóh ;ba van. A helyei 
~?öveg a kéziratban a követ-
kező: . . . a kongresszus olvrn 
terv végrehattását sürgeti, 

a tanszék amelynek eredményeként fel-
tagjai tanácsaikkal segítettek nevelődik az új társadalom 
a hibák kijavításában. építőinek olyan hatalmas tó-

A verseny anyagát szintén mege , , , 
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1956. március 27. 

A „Szakadék" alkotóinak 
és nézőinek találkozása 

Csütörtökön este emlékezetes 
találkozó színhelye volt a Köz-
ponti Egyetem aulája: egy film 
alkotói és nézői jöttek össze, 
hogy baráti beszélgetésben ele-
venítsék fel a filmet, kicseréljék 
gondoUtaikal az egyet alakok• 

vagy 
Yeda-

ról, jetmnekröl, jelenetekről, 
gazdag tapasztalatokkal térhes-
senek haza alkotók és nézőfe 
egyaránt. Ezt a Szeged kulturá-
lis életében nagyjelentőségű an-
kétot az Orvostudományi Egye-
tem DISZ-bizottsága rendezte. 

.4 „Szakadék" cimű filmről 
folyt a tzó. Itt volt Darvas Jó-
zsef Kostuth-dijas író, népmű-
velési miniszter, Ranódy László 
a film Kossúth-díjas rendezője 
és Bara Margit filmszínésznő, a 
„Szakadék" női főszerepének 
alakítója. A nézőit részéről olt 
volt elsősorban a szegedi egye-
temi ifjúság, de ott voltak a ta-
nárok, felnőtt dolgozók, egyszó-
val mindenki, akit érdekel fel-
szabadult filmművészetünk fej-
lődése, mindenki, aki igényét ér-
zi annak, hogy alkotó módon 
résztvegyen ennek a művészet-
nek nemcsak élvezésében, de 
alakításában is. 

A széleskörű érdeklődésre és 
a film igazi sikerére jellemző az 
a sok hozzászólás, amely az an-
kéton elhangzott. Rétztvettelt a 
vitában egyetemi tanárok csak-
úgy, mint az egyetemi ifjúság, ^ c,aft 
Iwzzaszólasaikkal bizonyítva, 
hogy közeláll szívükhöz ez a 
jilm, közelállónak hozzájuk azok 
az emberek, akiknek éleiét a 
..Szakadék" lepergette szemük 
előtt. 

A hozzászólások központi pro-
blémája Nagy Istvánnak, a fia-
tal, népből származó falusi taní-
tónak alakja körül összpontosult. 
Tipilms-e Nagy István élete, 
harca ét munkája, a nép iránti 
ragaszkodása és a kuláklány 
iránti szerelme? Ezt kutatták, 

bogozták, magyarázták, 
kérdezték a hozzászólók, 
gógutoli hallatták hangjukat, 
akik talán éppen abban az idő-
ben voltak fiatal tanítók, ami- ! 
kor a filmbeli Nagy István, s j 
felszólaltak a készülő pedagógu- ! 
sok, akik a mi felszabadult tár-
sadalmunkban fognak odaállni 
az iskolai tantermek dobogóira, 
hogy szolgálják azt a népet, 
amelynek fia és tanítója volt 
Nagy István is. 

A felszólalásokból és az azok-
ra adott válaszokból lepergeti 
előttünk annak a korszaknak egy 
időszaka, amikor néptanítónak 
lenni talán az egyik legnehezebb 
feladat volt. S a vita folyamán 
egyre közelebb éreztük magunk-
hoz a „Szakadék" szereplőit, akik 
ezer útvesztőn keresztül harcol-
tak azért a népért, amelynek mi 
is fiai vagyunk. Sok-sok ismerős 
arcot véltünk felfedezni Böröcz— 
Horváth kulák alakjában, aki-
nek gondolkozását talán legjob-
ban fejezi ki a filmben elmon-
dott egyik mondata: „Én nem 
haragszom rád, de megverlek, 
mert aki a parancsot nem tel-
jesíti, az rendes ember nem le-
het". S ennek a kuláknak a lá-
nyába lett szerelmes Nagy Ist-1 
ván? — merült fel a mai fiata-
lokban a kérdés. Igen, lehetett. 
Ezt a választ kaptuk a „Szaka-
dék" ankétján, s az ankét leg-
nagyobb érdeme éppen az, hogy 

) ez a válasz, amely a film meg-
mint kérdés 

jelentkezeti bennünk, ma meg-
győződésünkké vált. Miért? 
Azért, mert az ankét segítségé-
vel megértettük a filmet, meg-
értettük nemcsak egészében, ha-
nem részleteiben it, megértettük 
a film nagy összefüggéseit, meg-
értettük a Horthy-korszak leg-
nagyobb ellentmondásainak egyi-
két — a szakadékot, 

G. I. 

Bölcsészhallgatók 
a Petőfi politikai körökben 

„ . . . negyed évszázad alatt, pontosabban 26 év alatt a Szov-
jetunió a hatalmas veszteség ellenére, amelyet a háború 
okozott a népgazdaságnak, több mint hússzorosára emelte 
ipari termelését, mialatt a rendkívüli kedvező feltételek 
között lévő Egyesült Államok csupán valamivel több, mint 
kétszeresére tudta növelni termelését, az egész kapitalista 

világ pedig még ezt a növekedést sem érte el". 
(Hruscsov elvtárs kongresszusi beszédéből.) 

DISZ hírek 
A móravárosi pártszerve-

zet DISZ-alapszervczetet ala-
kított. Nagy segítséget nyúj-
tott e munkában a pártszer-
vezetnek március 7-én tizen-
egy, március 11-én pedig 27 
bölcsészkari aktíva. Különö-
sen a II. évfolyam magyar-
történelem-szak dolgozott 
eredményesen, ahonnan ti-
zenhármán vettek részt a 
szervezésben. 

Lajos elvtársakat, a munkás-
mozgalom régi kommunista 
harcosait, akik elmondták 
emlékeiket, tapasztalataikat 
a Tanácsköztársaság harcai-
ról, Szeged munkásmozgalmi 
múltjáról. Kiss Károly elv-
társ felelevenítette emlékeit 
a spanyol szabadságharcban 
töltött hónapjairól. 

D I Á K B O R D A L 
Csipetnyi pénzemet talán 
Vigyázva, jól beosztanám — 
De csípje kerge kánya! 
— Ha mindahányan itt vagyunk: 
Igyunk fiúik! Igyunk! Igyunk 
A boldog ifjúságra! 

Diákok! — évek múlva majd. 
Ha víg körűnkből erre tart 
Egyőnknek útja, s járja 
A város árnyas útjait: 
Igyon merengve — újra itt — 
A röpke ifjúságra! 

Csipetnyi pénzemet talán 
Vigyázva, jól beosztanám, 
De senki meg ne bánja: 
Ma mindahányan itt vagyurik — 
Igyunk fiúik! Igyunk! Igyunk 
A boldog ifjúságra! 

Magyar V. László 

A bölcsészkari DlSZ-veze-
, * , , . 1 tőség határozata alapján a 

Vasarnap, március 25-en | tudományos diákkörök tag-
este 7 orai kezdettel az | j a i n a k társadalmi, tanulmá-
egyetem aulájában a jogi j n y i ¿s politikai munkáját az 
kari színjátszó csoport ren- a i a p s z e r v i vezetőségek ellen-
dezésében került bemuta- i őrzik, 
tásra Barta Lajos: Szerelem j ' * 
című darabja. Rendezte Both 
Ödön egyetemi tanársegéd. 

A bölcsészkari MSZT ren-
dezésében március 30-án dél-
előtt 11 órakor Tettamanti 
Béla professzor előadást tart: 
»Makarenko és a közösségi 
nevelés gyakorlati kérdései« 
címmel. 

* 

Április közepén Németi 
László egyetemi tanársegéd a 
Diákklubban előadást tart : 
A végző hallgatók adminisz-
tratív és jogi feladatai cím-
mel. 

A bölcsészkari DlSZ-veze-
tőség külön ülésen foglalko-
zik a diákotthonokban folyó 
politikai és tanulmányi mun-
ka megjavításának 
veL 

* 
Az Orvosegyetem Vörös-

marty diákotthonának lakói 
a közelmúltban beszélgeté-
sen látták vendégül Erős Ist-
vánná, Kiss Károly, Bodnár 

Az Orvosegyetem közel 100 
főnyi hallgatóság előtt ren-
dezte meg szavalóversenyét 
a Diákklubban. A bíráló bi-
zottság — Jáky Gyula pro-
fesszor elvtárs elnökletével 
— az értékes könyvjutalom-
mal járó első három helyet 
a tíz résztvevő közül For-
gács Erikának, Halász 
Györgynek és K. Szabó 
Andrásnak ítélte. Az első két 
helyezett Debrecenben a II. 
Országos Egyetemi és Főis-
kolai Kulturális Seregszemle 
vidéki döntőjében is részt 
fog venni. 

• 
A Városi Tanács faliújság-

versenyt rendez a legjobb 
üzemi faliújságok részére. 
Ezen az egyetemi faliújságo-

kérdései- kat a legeredményesebben 
működő — a »-Szegedi Böl-
csész« képviseli. 

• 

Tíz bölcsészkari DISZ-tag, 
mint állandó népnevelő, 
megkezdte munkáját a bel-
város II. pártszervezeténél. 

KARUNK DISZ-ÉLETÉ-
NFK egyik legfontosabb te-
rülete a külső politikai neve-
lűmunka, mely elsősorban a 

; Petőfi politikai körökben f*.-
15> ik. A körök célja megis-

mertetni a dolgozókat né-
pünk haladó hagyományai-
val, majd pedig tisztázni mai 

j eletünk problémáit, a legfon-
! tcsabb politikai kérdéseket. 
' Jelenleg 18 üzemmel tart-
juk fenn a kapcsolatot, 33 

! elvtárs ellenőrzi a politikai 
körök munkáját, ezenkívül 
3'. MTH-ban 8 elvtárs vezet 
önállóan politikai kört. 

Az elvtársak munkája nem 
korlátozódik az ellenőrzésre, 
a legjobbak aktívan részt-
vesznek a DlSZ-alapszerve-
zetek életében: pl. Kiss Zsu-
zsanna a vezetőségi üléseken 
is segít, más elvtársak kul-
túi megmozdulásokon vesz-
ne*; részt. Célunk az, hogy 
mindegyik instruktorunk és 
előadónk ilyen munkát vé-
gezzen. 

EZ A MUNKATERÜLET 
igen nagyjelentőségű szá-
munkra, hiszen elsősorban 
itt ismerkedhetünk meg a 
gyakorlati élettel, a dolgozók 
problémáival; egy-egy foglal-
kozás csaknem egy marxiz-
mus-szeminárium, ahol ta-
nítva tanulunk és pedagógiai 
ismereteink is bővülnek. Kü-
lönösen nagy hozzáértést és 
lelkesedést kíván ez a mun-
ka az ipari tanulóknál, akik 
még nem rendelkeznek olyan 
élettapasztalattal, mint a dol-
gozók, s ahol könnyen vál-
hat egy-egy foglalkozás tan-
rendszerű, kötelező órává. 
Arra törekszünk, hogy a 
megbeszéléseket minél köz-
vetlenebbé tegyük, a résztve-
vők bátran felvessék problé-
máikat, s ezekre meggyőző 
választ is kapjanak. 

Ha pedagógiai. kérdések-
ben problémáink vannak, a 

"Neveléstudományi Intézet ad 
segítséget, ami igen jelentős 
tekintve, hogy nincsenek ki-
alakult és bevált pedagógiai 
módszereink. Segítséget nyújt 
a Városi DISZ-bizottság is; 
ha valahol panaszok vannak, 
orvosolja; a felmerült prob-
lémákat itt beszéljük meg, s 
egyben tájékoztatjuk az if jú-
ság, illetve a dolgozók prob-
lémáiról is. 

Az elvtársak nagy része 
dicsérendő • munkát végez; 
hozzájárul ahhoz, hogy a Pe-
tőfi-körök ne csak papíron 
működjenek. Szák Kocsis 
elvtárs a Szalámigyár bom-
lsdozó körét szervezte újjá. 
Károlyi és Argai elvtársak a 
Magyasépítő Vállalatnál ve-
zetnek Petőfi-kört, amit ők 
szerveztek újjá. Papp elvtárs 
a Ruhagyárban dolgozik igen 
eredményesen, irodalmi 
anyaggal színezi az előadáso-
kat, s most egy szovjet üzem 
ifjúmunkásaival akarnak 
kapcsolatot keresni. Sajnos, 
nem lehet itt minden elvtárs 
munkáját értékelni, ezért 
csák a legkiemelkedőbbek 
neveit említem meg: Blickle 
Ilona, Csikiné, Sípos Ketta, 
Miklós, Somogyi Gy„ Fekete 
Mária, P. Nagy,. Oláh elv-
társak, azonkívül az egész 
munka átfogásában nagy se-
gítséget nyújt Móczár és Vár-
szegi elvtárs. 

ÖSSZEGEZVE a mondot-
takat; szeretnénk, ha a gyen-
gébben dolgozó elvtársak — 
főleg a IV. évf. magyar sza-

I kosok — is éreznék munká-
juk fontosságát, egy szerve-
zett mozgalmi életért rájuk 
nehezedi felelősséget és ér-
tékesebb munkát végezné-
nek, ezzel is hozzájárulva az 
egyetemi DISZ-szervezetek 
társadalmi súlyának növelé-
séhez. 

Enyedi Ferenc 
Bölcsészkari vezetőségi 

tag 
A bölcsészkari klubterem-

ben március 30-án este fél 8 
órakor az MSZT-szervezet 
barátsági estet rendez. Ennek 
keretében zenés fejtörőt szer-
veznek, amelyen orosz, Illet-
ve szovjet zeneszerzők leg-
szebb műveiből hallhatunk 
részleteket. Többek között 
lejátszásra kerül Csajkov-
szkij B-moll zongoraverse-
nye, olasz capricciója, Duna-
jevszkij, Miljutyin közked-
velt operettrészletei, Verdi, 
Leoncavallo műveiből egy-
egy részlet, kiváló szovjet 
művészek tolmácsolásában, 
ezenkívül természetesen a 
zenés fejtörő. A megfejtők 
jutalmait a helyszínen sor-
solják ki. Belépődíj nincs. 

* 
A bölcsészkari tudomá-

nyos diákkörök vezetősége 
küld előadót az ú j gimná-
zium Hunyadi Jánossal fog-
lalkozó történelmi szakköré-
nek. 

Bibliográfia készül a XX. 
kongresszus anyagának 

tanulmányozásához 
Az Egyetemi Könyvtár biblio-

gráfiai csoportja és n Somogyi 
Könyvtár bibliográfiát készít a 
XX. kongresszus legfontosabb el-
méleti megállapításainak tanul-
mányozására. A bibliográfia a 
marxizmus klasszikusai, Marxj 
Engels és Lenin műveinek, va-
lamint a Szovjetunió Kommu-
nista Pártja kongresszusai és 
konferenciái határozatainak olyan 
helyeit teszi könnyen hozzáfér-
hetővé, amelyek a kongresszus 
új elméleti tételeit a marxizmus 
—leninizmus fényében mutatják 
meg. A bibliográfia jelentős se-
gédeszköz lesz a kongresszus 
anyagúnuk elmélyült tanulmá-
nyozásában. 

Az oktatás és nevelés kérdés- és fgv a politechnikai képzés A W W I Bulganyin elvtárs azt, hogy az zís minőségét. Ez azt igényli, 
kűrében a XX. kongresszus kii- gyakorlati megvalósításának a K O f i Cl f © S S Z U S egyébként hatalmas eredménye- hogy az oktatási munkát a tudo-
lönös részletességgel foglalkozott módjára, az oktatás megszerve- «3 ket felmutató szovjet tudomány mány, a technika mai színvona-
0 politechnikai képzéssel ö s s z e - z é s é r e nem mindig tudnak meg- I ' •• • ^ ' 11 " I " _ ' _ ^ " sok esetben nem követi eléggé a Iának megfelelően szervezzék 
függő jövő feladatok megoldá- felelő segítséget nyújtani. Ennek n 6 V 6 l 6 S U Q y l C 6 I K I T U Z 6 S 6 I népgazdaság fejlődését, sőt egyes meg, hogy a fiatal mérnökök, 
sával. A szocialista népgazdaság azután az a következménye, » tudományterületeken a külföldi ngronómusok és tanárok az 
ugyanis magas fejlettségű tech- hogy „sok iskolában nem oltják JJ tudományos eredmények mö- egyetem, a főiskola elvégzés« 
nikájával újszerű követelménye- be a tanulókba a munkában ' gött halad. A hiányosságok oka után az üzemgazdaság, a gyár-
ket támaszt az általánosan mű- való jártasságot, nem nevelik cellákon és av iskolai tanműhe- szempontból történő megfelelő itt is abban keresendő, liogy a tásvezetés ég áz oktatás konkrét 
velő iskolákkal szemben is. Ez bennük kellő mértékben a mun- lyekben végzett munkához". felhasználásának, helyesebben u tudományos intézmények ku- kérdéseiben elegendő ismeretek-
elsősorban az iskola és az élet ka tiszteletét, ezért, sok ifjú és Ez a nagy jelentőségű határo- politechnikai képzésnek így lesz tató munkájukban nem tartanak kel rendelkezzenek, 
közötti szakadék megszüntetését leány a középiskolában rosszul z a t több fontos intézkedést tesz széles skálájú nevelőhatása és a fenn elég szoros kapcsolatot az, A kongresszus szükségesnek 
követeli meg. Azt jelenti ez, készül fel a gyakorlati munkára" szükségessé: az óra- és tantervek kívánt jó eredménye. élettel, nem tulajdonítanak kellő tartja azt is, hogy minden 
hogy az általánosan művelő — állapítja meg Bulganyin elv- mCgfelelő átdolgozását, a tan- Nagyon kívánatos, hogy a jelentőséget a gyakorlati teve- irányban fejlesszék az ország 
szovjet iskoláknak már nemcsak társ. könyvek megváltoztatását, to- politechnikai képzéssel kapcsola- kenységekből eredő tapaszlalatok tudományos intézményeinek 
r.z a feladatuk, hogy főleg az A tárgyilagos, konstruktív bí- vábbá sok új gyakorlati jellegű tos fentemlítelt szempontok ve- általánosításának. De a legsá- kapcsolatát a termeléssel. a 
egyetemekre és főiskolákra ké- rálatot Kairov elvtárs helyénva- foglalkozás bevezetésére is szűk- zessék azokat a szakemberein- Ivosabb hiányosságként említi népgazdaság konkrét igényeivel, 
szítsék elő a tanulókat, hanem lónak ismerte cl: „Valóban las- S(ig ]esz. Ezenkívül, természete- ket, akik a politechnizálásnak Hruscsov elvtárs azt, — ami összpontosítsák a tudományos 
a gyakorlati munkára, az élet san, bátortalanul foglalkoztunk s e n . fontos feltétel az is, hogy nálunk — a mi viszonyaink kö- egyébként az előbb említett liiá- intézmények alkotó erőfeszítéseit 
számára. Az legyen ezért az is- önnek a feladatnak a megoldásá- magas színvonalú legyen az ál- zött — megvalósítható módsze- nyosságok forrása is —, hogy a a legfontosabb tudományos és 
kólák feladata, hogy oldják meg val. A politeclinizálásra való át- talános irányú oktatás minősége, rei kidolgozásán fáradoznak. tudományos intézmények és ku- műszaki problémák megoldására, 
a képzésnek olyan módját, menetet nem támasztottuk alá m e r t _ ahogyan Kairov mon- A Szovjetunió hatodik ötéves tató állomások hálózatát a gaz- szüntelenül fokozzák a tudonvínij 
amely alapos elméleti oktatás kellően felszereléssel, a tanul- dotta — „erre épül fel az egész terve hatalmas feladatai — ezen dnsági és természeti viszonyok szerepet a kommunista építés 
mellett minél több gyakorlati mányi foglalkozáshoz szükséges politechnikai oktatás". Ilyen belül a tudomány új ágazatai számbavétele nélkül építették ki gyakorlati feladatainak megoldá-
tcrmelési tapasztalathoz juttatja anyagokkal, a műhelyek ellielye- körülmények között azután az megoldásához nagyszámú tudo- és így az a helyzet több tuilo- sában. 
a tanulókat iskoláskorukban és zésére alkalmas helyiségekkel, ¡skola és a termelőmunka meg- mányos szakemberre lesz szűk- mányterület vonatkozásában, Az eddigiekből is világosan 
megszeretteti velük a fizikai képzett pedagógus-káderekkel", felelő összekapcsolásától, illető- ség. A szaktudományok fejlödé- hogy sok kutatóintézet távol van látható, hogy a XX. kongresz-
munkát, megkönnyíti számukra A szovjet köznevelésügynek e leg a jól megszervezett politeeli- se, a tudomány új ágazatai, az a l e r m e i í s központjaitól (pl. s z u s i p , 'n n agy jelentőséget tu-
a termelőmunkában való elhe- központi jellegű problémája meg- nikai képzéstől joggal várhatók alomerö békés célokra való fel- ' " ' ^ . . . ' lajdonít a szakemberképzés 
lyezkedést. Röviden: az iskolai „^ását a XX. kongresszus rend- olyan erények kialakulása is a használása az egyetemi és főis- Moszkvában oceanograliai inte- s i e mp 0 n t j£ból fontos oktatási, 
oktatás minden vonatkozásban ] ( [ v ü j f o n t o s n ak tartja és liatá- tanulókban, mint a szorgalom, kolai képzés továbbfejlesztését zetl). Ez a körülmény azután az nevelési feladatoknak. Az czek-
kerüljön minél közelebb az élet- r n z a thnn mondja ki, liogy „az erkölcsös magatartás és fegyel- írja elő. Az elméleti oktatást ezekben az intézményekben fo- kel a kérdésekkel kapcsolatos 
lxez és ezt a politechnikai képzés ;sk0lák politeclinizálásának mi- mezettség". A gyermek aktív ezen • a fokon is szorosabban l y ó kutatómunka elmaradását megállapítások és konstruktív 
iskolai feladatainak minden gyorsabb megvalósítása cél- lény. A magatartásában előfor- össze kell kapcsolni a termelés- , . határozatok útmutatók a magvnr 
részletre kiterjedő kidolgozásával j^ból új tárgyakat kell bevezet- iluló sok kisiklás gyakran azzal nek, gazdaságtannak és szerve- 1 c közoktatás dolgozói számára is. 
lehet csak eredményesen meg- nj> a m P l y c k megadják az ipari függ össze, liogy nem talál al- zésének közvetlen tanulmányo- A XX. kongresszus határozata \ 7 elkövetkező idők fontos fel-
oldani. és mezőgazdasági termelés kér- kaimat a benne felgyülemlett lia- zásával. alapján az egész felsőoktatás te- adata lesz feldolgozni és a mi 

E nagyon fontos p r o b l é m á - d é s e i h e z "szükséges alapismerete- talmas energiák felhasználására, Ebben a vonatkozásban a XX. r ü i e t 6 n a főfaladat az, hogy —magyarországi viszonyainknak 
nak a megoldásában Hruscsov ket. sőt ezenkívül gyakorlatilag nem tudja mit csináljon ön- kongresszus kemény bírálatban ^ o k ( a t ( . s f g t e r m d é g megfelelően alkalmazni a I on-
nlvtírs meirállanítása szerint — is hozzá kell szoktatni a tanuló- magával es nélia rakoncatlan- részesítette a felsooklatusi intéz- gresszus nevelési vonatkozusu 
r^zovieTnevclésírdoXy mű- kat a gyárakban, a kolhozokban, ságban éli ki magát" - jegyzi ményeket. Súlyos hiányosság- kapcsolata alapján - minden útmutatásait, 
velői igen lassan haladnak előre a szovhozokban, a kísérleti par- meg Kairov. A munka oktatási ként említette meg Hruscsov és erővel javítsák a szakemberkép- • Muhy János 
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Dokumentum a Horthy-korszakból 

A kommunista egyetemisták részvétele 
az antifasiszta szabadságharcban 

Csillaghegy: A csillaghegyi nyomozócsoport örizeté-
ben jelenleg 105 lő van. A legutóbb őrizetbe vett egyé-
nek között van a Béke-párt egyik sajtósa, egy új sten-
ciles sokszorosítóval és a sokszorosításhoz szükséges anya-
gokkal, a Szabad Diákfront sajtósa ugyancsak egy sten-
cilcs sokszorosítóval és kb. 500 darab kész röpirattal. 

Az őrizetbe vett egyének legnagyobb része a tatai 
szénmedencében megindított kommunista szervezkedés 
nyílt nyomozása során elfogott bányászok — 40 fő — 
közül került ki. A Szabad Diákfront című illegális sajtó-
terméket a Győrffy kollégiumba tartozott egy hallgató 
készítette. Eddig körülbelül 1600 példányt állítottak elő. 
s abból körülbelül 900 darabot Balyó Mária postán szét-
küldött kizárólag egyetemi hallgatók részére Budapestre 
és vidékre. 

A Szabad Diákfront című röpiratot két egyetemi 
hallgató készítette ugyan, de a Béke-párttal a kapcsola-
tuk meg volt. A Béke-párti kapcsolatok nekik egy má-
sik Győrffy-knlléglumbcli közgazdaság-szakos egyetemi 
hallgató hozta. A kapcsolat ok kiépítése ellenére az isme-
retlen egyénnek a Szabad Diékfront című illegális sajtó-
termék előállítására befolyása nem volt. 

Ezek az adatok meggyőzően bizonyítják, hogy a 
Györffy-kollégiumban lakó egyetemi hallgatók legna-
gyobb része kapcsolt tagja a kommunista mozgalomnak. 

(MMI Archívum. A m. kir. csendőrség nyomozó-
osztály parancsnokságának heti összesítő jelentései a 
baloldali mozgalomról. 1944 szeptember.) 

A KATONAI BÍRÖSÁG RENDELKEZÉSÉRE 
AZ EGYETEMEKEN FOLYTATOTT 

KOMMUNISTA SZERVEZKEDÉS RÉSZVEVŐI 
E L L E N 

nwmmMO, p l 

Az 1944. évi szeptember 
hó 1-től előzetes letartózta-
tásban lévő Hegedűs András 
szilsárkányi születésű, illető-
ségű és budapesti, VIII., Jó-
zsef körút 72. sz. lakos, 21 
éves, nőtlen, vagyontalan, 
egyetemi hallgató, I. rendű 
és az 1944. évi augusztus hó 
30-tól előzetes letartóztatás-
ban lévő Bolyó Mária bereg-
szászi születésű, illetőségű és 
lakos, 21 éves, hajadon, egye-
temi hallgató, vagyontalan, 
II. rendű gyanúsított ellen, 
bűnte t te miatt , melyet azál-
ta l követett el, hogy Buda-
pesten 1944. évi június ha-
vától letartóztatásukig ter-
jedő időben — tehát háború 
idején — abból a célból, 
hogy Magyarországot a há -
borúból kivonják, az állam 
és a társadalom törvényes 
rendjének erőszakos felforga-
tása és megsemmisítésére 
Irányuló kommunista, illetve 
ezzel teljesen azonos elvű 
»Magyar Fronti-mozgalom-
ban, de különösen az egye-
temi i f júságban tengelyelle-
nes propagandával és a há-
ború elvesztésének bizonyga-
tásával Magyarországnak a 
háromhata lmi egyezményben 
vállalt kötelezettségével 
szemben ellenszenvet kelt-
senek, s e szervezkedés ke-
retében I. rendű gyanúsított 
több alkalommal illegális 
utcai találkozón vett részt, a 
mozgalom több tagjával kap-
csolatot tar tot t fenn, a moz-
galom egyik tagjával a Sza-
bad Diákfront című, négy ol-
dal ter jedelmű illegális sajtó-

te rméket elkészítette, azt 1000 
példányban lesokszorosította 
és részben postán való kül -
dés, részben utcai szórás út-
ján terjesztet te, annak elő-
áll í tására pénzt gyűjtöt t , 
azonkívül még több mozgal-
mi, sőt Béke-párt i sa j tóter-
méket is terjesztet t , a moz-
galomba II. rendű gyanúsí-
tottat beszervezte és neve-
zett, valamint a szervezet 
egy másik tagja között ille-
gális találkozót létesített, 
közvetített, II. rendű gyanú-
sított több a lkalommal ille-
gális utcai találkozón vett 
részt, mozgalmi sa j tó termé-
ket közvetített, ilyet postá-
zott, e célra bélyeget vásá-
rolt, a szükséges címjegyzé-
ket összeállította, mely cse-
lekményükkel a nemzet há-
borús aka ra t ának megtörése 
ú t ján , a magyar á l lam fegy-
veres erejéneít. szándékos hát-
rányt okozni törekedtek. 

A Kbp. 137. paragrafusá-
nak utolsó bekezdéséhez ké-
pest, a Kbp. 242. (Hslp. 22.) 
pa ragra fusa a lapján közvet-
lenül büntető indítvány ké-
szítését rendelem el. Egyben 
a Kbp. 171. pa ragra fusának 
2. és 4. pont jához képest, a 
Kbp. 176. paragrafusa alap-
ján gyanúsítottak vizsgálati 
fogságba helyezését is elren-
d e l e m 

Dr. vitéz Gyfire László s. k. 
hadbíró alezredes, bíróság-

vezető 
(MMI Archívum. József 

Nádor Műszaki Egyetem 
iratai. 1944—2751. 1944. októ-
ber 26.) 

ufo«: m m¿ 
A Tankönyvkiadó Vállalat 

kiadásában megjelent Mé-
szöly Gedeon egyetemi tanár 
„O-magyar szövegek nyelv-
történeti magyarázatokkal" 
című könyve. 

* 

Folyó hó 21-én Molnár 
Erik • igazságügyminiszter a 
marxista filozófia kialakulá-
saiéi tartot t előadást a Tudo-
mányegyetem aulá jában . 

* 
Az Orvostudományi Egye-

tem Vörösmarty utcai fiú di-
ákotthona március hó 24-én 
tartotta névadó ünnepségét 
A diákotthont az egyetem volt 
kiváló professzoráról, id. J an -
csó Miklósról nevezték el, 
akinek érdemeit az ünnepsé-
gen Hetényi Géza Kossuth-dí-
jas akadémikus professzor 
méltatta. 

• 
Szőkefalvi-Nagy Béla Riesz 

Frigyes akadémikussal írt, 
először 1952-ben megjelent 
Lecons d'analyse fonctionelle 
című könyvét háromszor ad-
ták ki f rancia nyelven, meg-
jelent továbbá orosz nyelven, 
angol nyelven az Egyesült Ál-
lamokban, német nyelvű ki-
adása folyamatban van a 
Német Demokratikus Köztár-
saságban, kínai nyelven is 
hamarosan megjelenik. • 

Március 19-én reggel, a 
munkaidő megkezdése előtt 
a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem gazdasági igazgató-
ságának dolgozói röpgyűlésen 
beszélték meg. hogy mikép-
pen já ru lha tnának hozzá az 
árvízkárosultak megsegélye-
zéséhez. Számos hozzászólás 
után egyhangúlag elhatároz-
ták, hogy havi fizetésük 3 
százalékát a j án l j ák fel, amely 
összeg kb. 1 napi kerestüknek 
felel meg. 

* 

Az Orvostudományi Egye-
temek Tudományos Diákkörei 
II. Országos Konferenciáját 
április 20—21-én a Pécsi Or-
vostudományi Egyetemen 
szervezi az Egészségügyi Mi-
nisztérium. A Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem diákkö-
reinek hallgatói 6 előadással 
szerepelnek. A konferencián 
Fetri Gábor egyetemi tanár , 
a diákkörök tanárelnökének 
vezetésével 15 hallgató és 3 
tanszemélyzeti tag vesz részt. • 

Megtartotta alakuló ülését 
az újjászervezett Egyetemi 
Énekkar. Az énekkar a pró-
bák tar tására külön helyisé-
get kapott a Diákklub épüle-
tében. A próbák időpontjai: 
szerdán este 8 órakor szólam-
próba férf iak részére, csütör-
tökön este 8 órakor szólam-
próba nők részére, pénteken 
este 8 órakor összkari próba. 

Párizsban szerdán René 
Bilieres közoktatásügyi mi-
niszter és André Maroselli 
közegészségügyi ál lamti tkár , 
valamint a f rancia orvosi kar 
vezető személyiségeinek je-
lenlétében felavat ták a Curie-
kórház ú j épületeit — jelenti 
az AFP. — Az épületeket a 
legmodernebb orvosi beren-
dezéseikkel. a többi között ko-
balt-bombával szerelték fel. 

« » 

A moszkvai Állami Irodal-
mi Múzeumban március 11-
én ünnepi estet tar tot tak D. 
A. Furmanov. ismert szovjet 
író halá lának 30. évfordulója 
alkalmából. Az emlékesten 
megjelentek a harcos író ez-
redtársai, írók, moszkvai ipa-
ri munkások, diákok, Furma-
nov és Csapajev rokonai. 

A Combat csütörtöki szá-
mában Alain Bosquet ismert 
költő meleghangú beszámolót 
írt a nemrégiben f rancia 
nyelven kiadott József Att i-
la-verskötetről. Bosquet ki-
emeli, hogy József Attila ko-, 
runk legnagyobb magyar köl-
tője, költészete mélyen em-
beri. Érzékeny lelkű, mint 
Eluard, megkapó és egyszerű-
ségében mélyen megragadó. 

«o* 
Csehszlovákia azok közé az 

országok közé tartozik, ahol a 
legnagyobb az orvosok száma 
a lakossághoz képest. Míg 
1937-ben át lagban nyolc or-
vos jutott 10.000 főre, az el-
múlt tíz évbsn ez a szám 13-
ra emelkedett. Ebben az évben 
ú jabb 700 orvos kapcsolódik 
be a csehszlovák egészségügyi 
intézmények munká jába . 

A Tudományos Minősítő 
Bizottság Alföldi Lajost, a 
mikrobiológiai intézet ad-
junktusát az orvostudomá-
nyok kandidátusává nyilvání-
totta. 

* 
A II. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencia állami 
és jogtudományi, valamint 
szerveskémiai szakkonferen-
c iá já t a Szegedi Tudomány-
egyetem rendezi. A szakkon-
ferenciák időpontja: az ál-
lam- és jogtudományi szak-
konferencia április 20—30; 
szerveskémiai szakkonferen-
cia: má jus 25—30. 

• 
Az Orvostudományi Egye-

tem múlt évben végzett f ia-
tal orvosai közül Cserháti 
István, Nagy Endre és Vi-
rágh Szabolcs jól végzett 
munká juk elismeréséül a 
. Rákosi Mátyás Tanulmányi 
Érdemérem" ki tüntetésben 
részesültek. 

Rejtvény rovat 
X. Forduló 

RADIO 

Vízszintes: 1. Ibsen szín-
műve. 4. Békés megyei köz-
ség. 8. A sláger szerint eh-
hez tartozik a rózsa. 11. Sze-
mélyes névmás. 12. Treníroz-
za. 14. Rálehelő. 16. Olasz 
folyó. 18. Orosz női név (név-
elővel, ék. fel.) 22. A hang-
jegysor. 25. Gól nélküli dön-
tetlen. 26. Hívő (végén — s« 
hiányzik). 29. Furcsa női név. 
31. Egy török városon. 32. 
Még az idén megkezdik a 
Szabadság hegyen ennek a 
jelentős új kulturális létesít-
ménynek az építését. 33. Be-
tegség jelzője (ford.). 34. Fér-
jes. 35. Te — Berlinben. 36. 
T. M. C. 38 ha j ; kínai 
város. 39. Szám. 41. Ultrán 
város. 43. Add széjjel a Té-
szeket. 45. Népszerű operett-
színészünk. 48. Hitt, gomodolt. 
50. Nóták. 52. Magyar ruha-
da rab (ék. fel.) 53. A Nem-
zeti Színház tagja. 54. 0 , — 
oroszul írva. 55. Agybetegség. 
56. Zár. 

Függőleges: 1. Festők gya-
kori témája . 2. A tett elő-
idézője. 3. Latin kettős betű. 
4. A Szovjetunióban 1957-re 
itt építik fel a televíziós adó-
állomást. 3. A. I. A. 6. Nö-
vény (névelővel). 7. Pl. a 
veszprémi lakosok. 8. U. a. 
mint a vízsz.: 2. (ford.). 9. 

(CSAiATi 

Orvosi vény rövidítése. 10. 
Sakk-figura. 13. Részeseset 
(rövidítve). 15. A » tarka-bar-
ka« című vidám műsor szer-
zőjének névjegye. 17. Egyik 
rádió-színészünk. 19. Állóvíz, 
20. Nem rossz. 21. Állat jár-
vány. 23. Ma élő költő neve 
(ford.) 24. Vissza: » - . . . . az 
emberek vetése«. (Vörös-
marty.) 27. Támasztóvá, eme-
lővé. 28. Bálban van. 30. Ki-
ej te t t betű. 31. Félig al tasd! 
37. Neves magyar magasugró. 
39. Néhányig. 40. Kezdet és 
végnélíküli utolsó. 42. Más ív-
re vezet. 44. Perzsa méltóság. 
46. Keresztül? 47. Műanyag 
(első kockába kettős betű, a 
végéről -<n>» hiányzik). 49. 
Vissza: átlagos rövidítés. 51, 
Kérdőnévmás. 53. Szélsősé-
ges bók (!) 

Beküldendő: a vízszintes 
32, 45, 53 és függőleges: 4, 
15, 17. 

Beküldési határidő: április 
15. 

Helyes megfejtés: 6 pont. 
Ezzel a re j tvénnyel a Sze-

gedi Egyetem 10 fordulós 
rej tvény-versenye véget é r t 
A (következő számban közölni 
fogjuk a 10 forduló helyes 
megfejtését, a létraverseny 
nyer tek könyvjuta lmat . 

Kovács Dénes hegedűmű-
vész, a londoni nemzetiközi 
hegedűverseny győztese, úton 
hazafelé, március 15-én hang-
versenyt adott a prágai ma-
gyar kultúrközpontban. A he-
gedűművész Bach- és Franck-
műveket adott elő. A hang-
verseny nagy sikert aratott . 

A Tan jug jelentése szerint 
március 26-tól április 3-ig 
rendezik meg Újvidéken az 
eiső nemzetközi és egyben 
első jugoszláviai országos 
filmfesztivált a faluról ké-
szült és a fa lunak szánt rö-
vidfilmekből. A fesztiválon 
Jugoszlávián kívül Kanada, 
Nyugat-Németország, Japán , 
a Szovjetunió, India és Svájc 
muta t be falusi f i lmeket. 

Az idei canesi f i lmfeszti-
válra már eddig 34 nagyfi l -
met és 40 kisfi lmet választót-« 
tak ki. Az idei fesztivál a kon 
rábbiaknál is nagyobb mére-
tűnek ígérkezik. A fesztivál 
— mint ismeretes — ez év-
ben április 23-tól má jus 10-ig 
tar t . 

SZEGEDI EOYETEM 
A Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m . O f J 
vosegyetem 4« Pedagóg ia i Főiskola 

t a n i * 
Szerkeszti a s ze rkesz tőb izo t t ság 

Kladla: Az MDP Egveteml és Fő-
iskolai P á r t b i z o t t s á g a . • T u d o -
mányegye tem rektora , az O r v o s -
egye tem dékán la , a Főiskola i g a z -
g a t ó i s * a DISZ é s a Szakszerv«» 

re t ek 

Szegedi Nvomda Vállala» 
Felelős vezető: Vlneze György 

D I Á K F O R R A D A L O M 
(Áprilisi legenda a középiskolából) 

(Itt közöljük a „Lámpaláz" 
cimű félhivatalos diáklap jubi-
leumi cikkét, amely a 2000. áp-
rtlis elsejei számban jelent meg). 

Ma, amikor nincs különbség 
tanár és diák között, ma, ami-
kor a diákság teljes egészében 
élvezi a diákszabadság édes 
gyümölcsét, emlékezzünk meg 
azokról, akik 50 esztendővel eze-
lőtt kivívták ezt a szabadságot. 
Emlékezzünk meg róluk .és hajt-
suk meg az elismerés zászlaját, 
mert nagy tettet vittek véghez, 
győzelemre juttatták a diákság 
ügyét, s egyszer, s mindenkorra 
lerázták magukról a tanárok ne-
héz rabigáját. 

Minden nép kivívta már a 
szabadságát, minden nép bol-
dogan clt már, mikor a diákság 
még mindig a rabság keserű ke-
nyerét ette. A XX. század első 
¡elében a tanárság, amely szá-
marányánál jogva is nevetséges 
kisebbséget alkotott zsarnokul 
elnyomta és kizsákmányolta a 
diákságot és minden alulról jö-
vő kezdeményezést csírájában 
elfojtott. A diákosztály azonban 
nem csüggedt el, s történetileg 
jogosan harcot indított. 

Ma már szinte el sem hin-
nénk, ha nem írott kútfők ma-
radtak volna róla, micsoda bor-
zalmas terror alatt élt a diákság. 
A tanár azokban az időkben ak-
kor hívhatott ki valakit felelni, 
mikor akart ct a „könyv rab-

szolgájának", a diáknak súgó 
nélkül kellett ¡elélnie. De mind-
ez még nem elég, a tanár meg 
is buktathatta a diákot, — ha 
az nem tudott ¡eleim — az osz-
tály megkérdezése nélkül! Sze-
gény diákságnak fegyverviselési 
joga sem volt, semmi puskát 
nem használhatott. Még kimon-
dani is borzalom, hogy annak 
idején cigarettázni sem lehetett 
óra alatt, ma, amikor már a tan-
teremben olyan ¡üstöt lehet csi-
nálni, hogy az utolsó padban 
lévők nyugodtan kártyázhatnak. 

Ma, amikor ilyen rideg szo-
kások és törvények kimentek a 
divatból kegyelettel emlékezünk 
a régmúlt időkről... 

• 
íme, hát a forradalom törté-

nete: 
Az elnyomott diákosztály, a 

tanárok kizsákmányoltjai már 
nem bírták tovább; a kisebb 
szervezetlen lázongásokat elfoj-
tották. de liála az akkori negye-
dikeseknek, sikerült mégis ki-
vívni a szabadságot. Azok bát-
ran és rendíthetetlenül szembe-
helyezkedtek az uralkodó tanári 
karral; elhatározták, hogy benn 
maradnak szünetben. Mikor a 
csengő jelezte az óra végét cs 
a tanár kiment, összevágott fo-
gakkal a helyükön maradtak és 
a diákgyászindulót énekelték. 

Az egyik tanár meghallván a 
zajt, ajtót nyitott és benézett. A 

diákok közt egyesek felhördül-
tek, s többen vért köptek. A ta-
nár látván a tényállást minden-
kinek egy osztályfőnökit ígért, s 
mim, aki jól végezte a dolgát 
eltávozott. Erre azonban Ko-
ezogh Ödön az osztály nagy fia 
felugrott a katedrára (ezt a jele-
netet örökíti meg a falon elhe-
lyezett márványtábla) és ezeket 
a történelmi jelentőségű szava-
kat mondta: 

— Diáktársaim! Ez az élet 
nem élet. Itt tenni kell valamit! 
Ki kell vívni a diákariátus vég-
ső győzelmét! 

Utána röpgyülés keretében ki-
osztották a fegyvereket: többkilós 
szöveggyűjteményeket, borot-
vaéles logarléceket. majd kiegye-
nesítették a körzőket, kifenték a 
vonalzókat és hosszú tömött sor-
ban a tanári szoba elé vonultak. 

Előzőleg azonban békés kom-
promisszumot akarván, három-
tagú küldöttséget menesztettek 
az igazgatóiba, azonban onnan 
hamarosan egyenletesen gyor-
suló mozgással távoztak, mivel 
az igazgató nem volt hajlandó 
elfogadni a dekrétumokat cs az 
osztály¡őnökiket is kiutaltatta. 

Pamacs Arnold tanácsára fel-
szedték a parkettát és clbariká-
rlolták a tanári szobát. A bari-
kádokra kitűzték a forradalom 
zászlaját. A tanárok az erőszak-
tól félve az psztálykönyveli mö-
gé bújtak és lestél: a fejleménye-
ket. A síri csendben elhangzott 
a csengetés, mely az óra kezde-
tét jelentette... Ki törődött 
most ezzel, mikor a diákszabad-

iág eszméje ihletett meg min-
denkit! 

Hirtelen azonba zavar kelet-
kezett az ostromlók soraiban, 
mert a tornatanár átugrott az 
osztálykönyv-barikádokon, elő-
rántott zsebéből egy ismétlő 
röplabda pumpát és megszólalt: 

— Takarodjatok föl az osz-
tályba! 

A hős fiúk erre felügettek és 
elsáncolták magukat tanköny-
veik mögé. Ezzel végződött a 
fegyveres felkelés első szakasza, 
mely a tanári kar átmeneti győ-
zelmével végződött. 

Másnap, április 2-án falraga-
szok jelentek meg a dekorációk 
helyén: 

A diákszabadság nevében! 
Felszólítunk minden haladó 

gondolkodású diákot, hogy csat-
lakozzék a forradalomhoz. 
Győzni fogunk, mert velünk az 
igazság! 

Ezért elrendeljük : 
1. Senki ne készüljön. 
2. Mindenki fegyverezze fel 

magát. 
3. Engedelmeskedjetek a Diák-

tanácsnak. 
Kelt a diákszabadság első 

evében. 

1Vem tanulunk hónap, elsején. 
A ¡elsősök készségesen en-

gedelmeskedtek és az egyeseken 
nevetlek. — Cgy sem tart so-
káig, mondogatták vidáman. 

/1 negyedikben általános 
sztrájk volt. Be sem engedték a 
tanárt. A tanári kar azonban 
nem akarta megérteni, hogy 

zsarnok hatalmának ideje lejárt. 
Nem akarták belátni, hogy ez a 
folyamat történelmi szükségsze-
rűség . . : 

Arany volt a diákélet ezekben 
a napokban. Senki nem tanult, 
senki nem ¡eleit... 

Azonban a diákság a jobbol-
daliak izgatására újból küldött-
ségeket menesztett az igazgatói-
ba, de békés kísérletük ismét 
kudarcot vallott. Közben az al-
sósok is csatlakoztak a forrada-
lomhoz. A tanári kar ijedten 
vette észre, hogy egyedül ma-
radt. A sztrájkok, és a tünteté-
sek közepette elfogyott a diák-
ság türelme, mert a tanárok na-
gyon lenézően bántak a diákok 
képviselőivel, úgy, hogy a leg-
gyávábbakal is felbőszítették. .4; 
újabb tárgyalást kezdeményező 
küldöttségnek azért kellett el-
hagynia az igazgatói irodát, mert 
nem kopoglak és az igazgató 
egyszer sem kínálta meg őket 
hellyel! Állva és alázatosan kel-
lelt beszélniök. Hát csoda, ha 
erre csak fokozódott az elkesere-
dés? Most azonban kitört a 
fegyveres felkelés! — diákság 
fegyverkezett megint. Körzőket 
köszörültek, a fejes-vonalzók 
mind elfogylak a boltokban. Es 
másnap, április 13-án megindult 
a döntő roham. Koczogh és Pa-
macs a felkelés élére állott. El-
vágták a csengőzsinórt. .4 hős 
fiúk két részre oszolva a tanári 
és az igazgatói ellen vonullak. 
Pamacs egy óriás körzővel dön-
gette a tanári-szoba ajta/át, majd 
sósavat öntöttek be a kulcslyu-
kon. Az igazgatóságot a Diri 

védte két pedellussal. Hősiesen 
védekeztek ugyan, de a ¡árra* 
dalnii lelkesedés győzött. Eléw 
ször az igazgatóin jelent nicg a 
megadást jelző fehér táblatörlő' 
rongy, majd mikor a kémiai szer< 
tárból elcsent dinamittal aláak* 
ruizták a tanárit, azok is megi 
adták magukat. 

A diákság erre visszavonult 
tanácskozni. A tanárok élükön 
az igazgatóval sápadtan, letörten 
jöttek elő, az igazgató mögött 
két hivatalsegéd hozta párná-
kon az indexeket és az iroda' 
kulcsot: a feltétlen megadás 
szimbolunuiit. 

A tanárság a diákariátus oh 
talma alá helyezte magát. Ezzel 
véget ért (i harc. Másnap összet 
ült a béke-konferencia. Három 
dekrétumot hozlak: 

1. Minden hatalom a diákoké. 
2. Mindenki csak annyit ta-

nul, amennyit jónak lát. 
3. Teljes testvériség tanár és 

diák között. 
így tehát új korszak kezdő-

dött a diákság életében . .. 
• 

Ma, amikor nincs különbség 
tanár és diák között — és csak 
az osztály egyhangú véleménye 
alapján adhat a tanár egyest, — 
a diákoknak is joguk van osz-
Iáit/könyvvel a hónuk alatt vé-
gig menni a folyosókon és csak 
az lehet tanár, akit az osztály 
egyhangúlag megválaszt. 

Ma már az sem ritkaság, hogy 
tanár és diák karöltve sétál a 
városban este 11 óra után. 

— cziglor 

i 
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