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SZEGEDI EGYETEM 
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES A PEDAGÓGIAI FOISKOLA LAPJA 

üdvözöljük a hazatórt 
ifjú építőket! 

IV. évi. 9. szám 1956 május 15. Ára 40 iillér 

A párfalapszervezetek soronlevő feladata 
a vizsgák jó előkészítése 

' 'A Központi Vezetőség 
augusztusi határozatának 
végrehajtása során a Tudo-
mányegyetem hallgatói és 
oktatói többségükben igye-
keztek maradéktalanul és jól 
elvégezni a kijelölt feladato-
kat. 

Az első félév eredményei 
Szt igazolták, hogy oktatóink 
és becsületesen dolgozó hall-
gatóságunk megértette, hogy 
a szocializmus építése politi-
kailag tájékozott, szakmailag 
alaposan felkészült úi értei-
miségnek a termelésbe való 
beállítását követeli meg. 

Ismeretesek előttünk a 
számszerű adatok s az ezek 
mögött rejlő sok munka. Tud-
juk, hogy az állami vezetés 
Tudományegyetemünk min-
iden karán és intézeteinkben 
szinte kivétel nélkül igyekez-
tek az első félévben és most is 
rendszeres nevelőmunkával, 
helyesen — a tárgy és a hall-
gatók sajátos viszonyainak 
megfelelő — kiválasztott pe-
dagógiai módszerekkel segít-
séget nyújtani az anyag el-
sajátításához, a vizsgákra 
yaló felkészüléshez. 

A számszerű eredmények 
részletes elemzése azonban 
60k olyan tényre is felhívja 
figyelmünket, amelyeket a 
felületes szemlélő nem is-
merhet fel, így könnyen az 
önelégültség hibájába eshet. 

Így fel kell figyelni arra, 
hogy bór tanszékeink meg-
szervezték a rászoruló hall-
gatók támogatását, a kiala-
kult szervezeti formáik azon-
ban nem minden esetben tud-
t ák tartalommal megtölteni. 
¡A Természettudományi Kar 
esetében azt tapasztaltuk, 
hogy e téren még fogyatékos-
ságok vánnak, nem kevés a 
tennivaló. Az Altom- és Jog-
tudományi Karon a szak-
érettségizett hallgatók egyes 
tárgyakból elért vizsgaátlaga 
jogosan gondolkodtat el a li-
beralizmus veszélyéről. 
Aránylag a Bölcsészettudo-
mányi Karon a legsikeresebb 
e hallgatósággal való foglal-
kozás, mind formájában, 
mind módszerében tapaszta-
lataink és a félévi eredmé-
nyek! álapján is. 

Nem véletlen ez. Az elmúlt 
időszakban a bölcsészettudo-
mányi kari pártalapszerve-
zet rendszeresen foglalkozott 
tanulmányi kérdésekkel. Ter-
mészetesen nem állítjuk azt, 
hogy többi alapszervezeteink 
e kérdést elhanyagolták vol-
na, mert párttag hallgatóink 
kimagaslóan jó eredménye, 
párttag oktatóink áldozat-
kész munkája azt tükrözi, 
hogy az alapszervezet vezető-
ségei taggyűléseken foglalkoz-
tak a vizsgák kérdésével. 

Az eddig elért eredménye-
ink azonban nem elégíthet-
nek ki bennünket. A Szovjet-
unió Kommunista Pár t ja XX. 
kongresszusa, a II. ötéves 
tervünk határozott perspek-
tívát tűznek elérti: tovább 
fokozni a szakmai tudást. 

A célok megvalósítása ér-
dekében pártalapszervezete-
inknek központi kérdésként 
kell kezelniök a tanulmányi 
kérdéséket. Elsősorban fel-
adatuk, hogy alaposabban 
mérjék fel területük tanul-
mányi helyzetét. A feladat 
megoldásában legyenek ön-
tevékenyek. Nagyobb' önálló-
ságot biztosítva bízzák meg a 
pártcsoportokat konkrét fel-

adatokkal. A hallgatói párt-
csoportok részletesen vitas-
sák meg a konzultációk lehe-
tőségeit, már most készítsék 
elő a DISZ-szervezetek irá-
nyításával a diákotthoni hall-
gatók tanulócsoportjainak ki-
alakítását, hogy közös erőfe-
szítéssel minden egyes hall-
gató sikeres vizsgáinak elő-
feltételeit megteremtsék. Tá-
mogassák a diákotthon bizott-
ságoknak ilyen irányú mun-
káját . Az oktatói pártcsopor-
tok személyekre menően vi-
tassák meg a segítségnyújtás 
módját, vigyázva arra, hogy 
az ne csak formálisan legyen 
meg, hanem valóban a hall-
gatóság problémáinak isme-
retében nyújtott hathatós se-
gítség. Az e téren végzett 
munka sikerét csak előmoz-
díthatja, ha a pártalapszer-
vezetek vezetőségei már most 
ráirányít ják a nevelési bizott-
ságokat a vizsgák előkészíté-
sére és rendszeresen nyúj ta-
nak e bizottságoknak elvi se-
gítséget, illetőleg következe-
tesen figyelemmel kísérik a 
bizottság munkáját . 

A Szovjetunió Kommunista 
Pár t ja XX. kongresszusának 
anyagát a köoeli napokban 
dolgozzák fel hallgatóink. 
Pártszervezeteink különös 
gonddal kísérjék figyelemmel 
e munkát, rendszeresen tájé-
kozódjanaík a menetközben 
felmerülő problémákról, e té-
ren is bízzék meg konkrét 
feladatokkal a kari DlSZ-bí-
zottságokat. Fel kell figyel-
nünk ar ra a tényre is, hogy 
az elmúlt hetekben és még 
jelenleg is folyó helyszíni te-
repgyakorlatok, tanulmányi 
kirándulások komoly időid-
esést jelentettek, ami viszont 
károsan befolyásolta a mun-
kamorált. Az ily módon két-
ségtelenül meglazult munka-
fegyelmet feltétlenül és sür-
gősen helyre kell állítani és 
a vizsgaidőszakig maximális-
sá kell fokozni a hallgatók 
erőkifejtését. 

Az előttünk álló feladatok 
nagyok. Megoldani csak ala-
pos, körültekintő, a hallgató-
ság igényeire támaszkodó, az 
oktatószemélyzet lehetőségeit 
ismerő és azt teljes mérték-
ben felhasználó szervezéssel, 
irányítással, ellenőrzéssel le-
het. Arra azonban gondosan 
ügyeljünk, hogy e feladat 
előkészítése érdekében tar-
tott megbeszéléseket a mini-
málisra csökkentsük és álta-
lában a hallgatók jobb felké-
szülése érdekében a vizsga-
időszakban a különböző érte-
kezleteket a legszükségeseb-
bekre korlátozzuk. 

Az eredményes munka lé-
nyeges kelléke a munka de-
centralizálása, és az illetékes 
szervek előkészítése az ope-
ratív ügyintézésre. Az Egye-
temi Pártbizottság a vizsga-
időszak alatt rendszeres se-
gítséget kíván nyújtani alap-
szervezeteinknek olymódon, 
hogy a végrehajtóbizottság 
egy-egy tagját és az instrulv-
tor elvtársakat a kari DISZ-
bizottságokat bízza meg a 
vizsgaelőkészítés, vizsgaellen-
őrzés, az adódó feladatok 
megoldásához tanácsadóként. 

Bízunk abban, hogy párt-
alapszervezeteink a tanulmá-
nyi színvonal, vizsgaeredmé-
nyek fokozása terén előttük 
álló feladatokat központi kér-
désként kezelik és sikeresen 
megoldják. K. E. 

Az igazat megvallva nem 
is kellene riportot írni Du-
naszekcső gleccser gyalulta 
festői horhosában dolgozó 100 
szegedi egyetemistáról, mert 
puszta neveik idediktálása js 
elmondhatná, hogy kik is hát 
ezek az emberek. 

Elsősorban mind kitűnő 
tanuló, de amint Mészáros 
Joachim téglaégető mester 
megjegyezte, kiváló munkás-
emberek is a fiúk. — Sajná-
lom — folytatja a bácsi —, 
hogy meg kell válnunk egy-
mástól, mert ilyen rendes 
fiúkkal talán az életben sem 
lesz többé dolgunk! Kérem, 
ennyi munkát fizetett embe-
rekkel sem lehetett volna el-
végezni 1 

Az első nap felépítették a 
tábort a fiúk, a szelíd kis 
lomhavizű patak partjára, de 
mindjárt az otthonosság dí-
szítő elemeit is beleszőve a 
hon-alapításba. A jogászok a 
paragrafust rakták, a parkí-
rozott sátorkert közepébe, az 
orvosok lombikkal, a TTK-
hallgatói építés közben talált 
kutyakoponyával és kereszt-
betett csontokkal jelölték meg, 
hogy az egyes sátrakban mi-
lyen hallgatók laknak. 

Ezzel a munkával meg egy 
jókora vízgyűjtő medence el-
készítésévei aztán jó nevelé-
sű, kemény nyakú fiaink bú-
csút is intettek az első nap-
nak. S reggel, megkezdődött 
a tulajdonképpeni „munka": 
a „szakmatanulás". Mert tég 
lát, szénporos téglát készíte-
nek a napi tízórás munkát 
kedélyesen végző fiúk. Nosza, 
sok ága-boga van ám a tég-
laégetésnek, Nem az isten 

A mi fiaink 
hányja ám azt le a duna-
szekcsői árvízkárosultaknak, 
hanem a szegedi 11 hallgató 
verte meg a fundamentumát 
annak a 380 méteres kemen-
cének, ahol a tervbe vett 2 
millió téglát hamarosan éget-
ni kezdik. A szakmatanulás 
meg abban rejtőzik, hogy a 
10 brigád mind külön mun-
kafolyamatot végez. Vannak 
itt földkitermelők, kb. 5 bri-
gád, akik a 9 nap alatt 10 
órás munkaidővel „élő anya-
got" (téglának való agyag) 
kb. 1000 köbmétert mozgattak 
meg. De a „placárck" munká-
ját is úgy végzik a gyerekek, 
mintha örökké ezt csinálták 
volna. Orvostanhallgatókból 
álló brigád egyengeti a hepe-
hupás talajt , most lapáttal a 
kézben a sebész kés helyett. 
— No. hiszen nem is csoda, 
—, jegyzi meg ismét Mészá-
ros bácsi —, nem grófi gye-
rekek ezek, hanem a mi 
fiaink! 

Szóval, elég az hozzá, hogy 
a placér-munka szakmunka. 
De a szárító favázának elké-
szítésén is dolgozik egy bri-
gád, az meg ács-szakmabeli 
munka. Van aztán egy faki-
termelő brigád is, akik a szá-
rító anyagát vágják ki az er-
dőben. Ezek bölcsészek, Si-
pos DISZ-titkár vezetésével 
döntögetik ki a szép sugarú 
akácfákat. 

A szénporos tégla minősé-
gét az határozza meg, milyen 
pontosan keverik össze az 
anyagot. Ez tehát vegyés'Z-
munka, vegyész-brigád dol-
gozik rajta. Így aztán szép, 
nagy szorgalmú egyetértés-
ben a szegedi fiatalok áldoza-
tos munkájából épül a nem-

sokára békésen pipázó, a tég-
lákat milliószámra okádó 
téglagyár. 

Sokan hoztak magukkal 
tankönyveket, gondolva arra, 
hogy hajnalban és este tanul-
gatnak, hogy ennek a nem 
éppen üdülés jellegű tégla-
gyári tanulmányútnak a vé-
geztével számot is kell adni-
ok nemcsak arról, hogy hány 
talicska földet tehet egy nap 
odébb taszítani, hanem egye-
bekről is. Mindezt a világért 
sem úgy mondom, mintha 
félteném az itt dolgozókat a 
vizsgáktól, nem kell itt fél-
ni, ők sem tartanak semmit 
az előttük álló feladatoktól, 
meglátszik ez a kedvükön is, 
mert olyan harsány hahotára 
fakadnak Baróti elvtárs be-
szédében előforduló kedélyes 
megjegyzésekre, h§gy csak 
úgy gurgulyázik a két part-
oldal belé. A vasárnapról 
még csak annyit, hogy az or-
vosok Olasz-brigádja az egyik 
falusi öreg bácsinak éppen 
ezen az ünnepnapon plusz-
munkaként bontotta le az 
összeroskadt házát. 

Esténként tábortűz lobban 
a völgyban, sült szalonna sza-
ga kúszik a virábaborult szil-
vafásban, meg cseresznyés-
ben, s a vacsora befejeztével 
előbugyognak a szép szögedi 
lányok utáni vágytól hajtott 
nóták. 

A szegedi DISZ-fiatalok a 
kétkezi munkában is emberül 
megállják a helyüket, éppúgy, 
mint az iskolapadokban, épp-
úgy, mint a vizsgákon. Bíz-
zunk benne, hogy ez utóbbi-
nak is nemsokára szép tanú-
jeleit adják. 

* J -

Két város verseng 
— Leleplezték Móra Ferenc kiskunfélegyházi szobrát — 

A kiskunok fővárosa, Fél-
egyháza, büszke hagyomá-
nyaira. Tudós helytörténésze, 
a szegedi egyetem egykori 
magántanára, Mezősi Károly 
tanítóképző-intézeti igazgató, 
a Kiskun Múzeum volt igaz-
gatója és mostan is munka-
társa, hatalmas tudománytör-
téneti tanulmányban — kan-
didátusi értekezésében — 
vette bonckés alá »-Az évszá-
zados Petőfi-por« minden ap-
ró mozzanatát, hogy elvitassa 
Kiskőrös jogát a legnagyobb 
magyar költőhöz, s igazolja a 
költő önvallomásának (»-Biz a 
város születésem helye«) he-
lyességét: Petőfi Félegyháza 
szülötte . . . Szobra, mely egy-
kor Segesvárott állott, nem 
hiába magasodik Félegyháza 
tőterén, szemben a Hattyú-
házzal, hol Petrovics István 
székálló legényei mérték a 
húst, s nem messze, az »egy-
cséves templom« mögött állő 
háztól, melyen ma is emlék-
tábla jelzi, hogy gyermek-
éveit itt töltötte a magyar 
líra »representative man«-je, 
kinek neve már a világiroda-
lomé: Petőfi S á n d o r . . . 

S a félegyháziak most mél-
tó emléket áEítottak városuk 
másik nagy szülöttének, a 
magyar irodalom aranyköny-
vében már kitörölhetetlenül 
szegediként rubrikázott jeles 
írónak, a magyar próza egyik 
legművészibb mesterének, 
Móra Ferencnek is. Azon a 
kis intim hangulatú téren, 
melyből a Daru utca is kisza-
kad, vasárnap leplezték le a 
-kiskun nemzet« hű fiának 
bronz mellszobrát. Egész-
napos ünnepség színhelye 
volt ezen a napon a szülővá-
ros. Délelőtt a gimnázium 
tartotta névadó ünnepségét, 
s fölvette egykori tanítvá-
nyának elkötelező tradíciót 
jelentő egyszerű, parasztos 
nevét. A Móra Ferenc Gim-
názium ma már nem ott van 
ugyan, ahol a kisdiák Móra 
idejében volt: a »Szeptem-
beri emlék« fehérre meszelt, 
boltíves, ódon folyosói (amely-
ben félévszázaddal ő előtte álr 
lítólag Petőfi koptatta a lép-

csőket) ma óltaláno6 iskolá-
sokat lát vendégül naponta a 
tudás asztalánál. De az ú j he-
lyen is méltón őrzi a nagy-
multú Alma Mater klasz-
szikussá nőtt hív fia emlé-
két, példaiképül állítva őt — 
egyéniségét, tetteiből és írá-
saiból kiáradó humanizmu-
sát, haladó eszméit — a föl-
növekvő ú j nemzedék elé. 

Délelőtt 11 órakor került 
sor a szobor ünnepélyes lelep-
lezésére. A kis műsor kere-
tében a Népművelési Minisz-
térium és a Magyar Írók Szö-
vetsége nevében Ortutay 
Gyula egyetemi tanár, akadé-
miai levelező tag idézte Móra 
emlékét, s meleg, a szemé-
lyes élménytől átfűtött sza-
vak kíséretében avatta föl a 
szobrot. Az emlékmű — az 
egyébként kitűnő Istók János 
alkotása — sajnos nem sike-
rült; kedvezőtlenül keveri a 
fiatal és az öreg Móra voná-
sait, s Adys pózával Mórától 
idegen jelleget ád neki. Ha-
sonlóan előnytelen a szobor 
háttere; a sötét szobrot egy 
nagy sötét ablak nyeli el. Ta-
lán ezeken idővel segít majd 
a félegyháziak lelkes Móra-
kultusza, amely, mint a vá-
rosi tanács elnöke mondotta, 
a mai ünnepségekkel még 
csak kezdődik . . . 

A szoboravatás után a vá-
ros és a vendégek koszorúi 
borították el a kis tér szobor 
előtti füves, virágos parkját . 
A Magyar írók Szövetsége 
szegedi csoportjának koszo-
rújá t Kerényi György he-
lyezte el. Sajnos Szeged vá-
rosa, a róla elnevezett sze-
gedi múzeum és a Somogyi 
Könyvtár nem képviseltette 
magát az ünnepségen, s ez 
joggal vívta ki a félegyháziak 
rossaaló csodálkozását. Egy-
ben azonban kissé örömüket 
is: Szeged Móra emléke 
iránti közönyét ugyanis a fél-
egyháziak ú jabb érvül hasz-
nálják majd a régi, egy időre 
feledésbe merült, de általuk 
soha föl nem adott terv meg-
valósításához, Móra testa-
mentuma végrehajtásának 
kiharcolásához: hamvainak a 

szülötte város földjébe, édes-
apja, Móra Márton sírja mellé 
való áthelyezéséhez. Félegy-
háza vezetői és literátorai 
egyre nyíltabban célozgatnak 
írásban, szóban egyaránt — 
az ünnepségekre kiadott em-
lékfüze tiben Is —, hogy nem 
mondanak le Móra hiteles, 
többször megismételt végren-
deletének teljesítéséről, s 
fönntar t ják jogukat, hogy az 
írót haló poraiban is ők őriz-
zék . . . S ha a család, amely 
kétségtelenül elismeri a vég-
rendelet igazát, ma még ke-
gyeleti okokból időszerűtlen-
nek is ta r t ja a kérdés ilyetén 
megoldását, a félegyháziak 
lelkes városszeretete és Mó-
ra-kultusza föltétlenül becsü-
lendő, szép iparkodás, s Sze-
gednek. amely kétségkívül 
szintén magáénak vallhatja 
»fogadott fiát«, ezzel az igény-
nyel számolnia kell. 

Homéroszért hét város ver-
sengett, Petőfiért és Móráért 
kettő; a félegyháziak buzgal-
ma szülöttei emlékének méltó 
ápolására, Szegedet is buz-
díthatná. Ez jutott eszembe a 
szegediek nem hivatalos kö-
veteinek a félegyházi Daru 
utcai háznál, amint megáll-
tak a többi vendég társaságá-
ban a Móra gyermekségének 
»kegyhelyét« idéző emlék-
tábla előtt; ez a gimnázium 
kis Móra-emlékkiállításának 
dokumentumait, a kisdiák 
Móra sárgult papirú bizonyít-
ványait, tanárainak zsinóros, 
Kossuth-kabátos fényképeit 
nézegetve; ez a Kiskun Mú-
zeum Móra-kiállításának ké-
peit, kéziratait, újságkivága-
tadt tanulmányozva. S a kul-
turális teljesítmények ilyen-
fa j ta versengésének helyén-
valósága járt eszünkbe egész 
nap, az esti irodalmi műsor 
folyamán is, amikor Móra 
csodás szépségű elbeszélései, 
i f júkori versei mellett a fél-
egyháziak Móra-szeretetének 
lelkes ébresztőjét, az író fél-
egyházi életszakaszának szor-
gos kutatóját, Mezősi Károlyt 
hallgattuk. 

(Pl) 

Alain Bosquet, a Combat 
irodalmi kritikusa, aki maga 
is ismert költő, meleg hangon 
számol be Illyés Gyula f ran-
cai nyelven most megjelent 
verseskötetéről. A jelenkori 
magyar költészet — ír ja Bos-
quet — ma bizonyos rokon-
szenvnek örvend Franciaor-
szágban. Nemrégiben több 
francia költő versfordítás-kö-
tetet adott ki közös tisztelgés-
ként József Attila előtt. Most 
Illyés Gyula verseinek meg-
jelenésére került a sor Ladis-
las Gara és Pierre Seghers 
kitűnő fordításában. Illyés 
Gyula tagadhatatlanul a mai 
Magyarország nagy költője. 
Fejlődése némileg Paul Elu-
ardéra emlékeztet, — állapít-
ja meg Bosquet, majd idéze-
teket közöl Illyés Gyula ver-
seinek francia fordításából. 

• 
A világ tájékoztatásügyei-

ről kiadott jelentés szerint a 
világon naponta 255 millió 
példányban jelennek meg 
különböző újságok, 257 millió 
rádiókészülék és 44 millió te-
levíziós készülék szolgálja a 
hírközvetítést. 130.000 mozi 
játszik híradófilmeket. A je-
lentés megállapítja: a világ 
lakosainak fele analfabéta. A 
tájékoztató eszközök is igen 
egyenlőtlenül oszlanak meg, 
főképp Afrika és Dél-Ameri-
ka van elmaradva ezen a té-
ren. 

A legtöbb újságot Európá-
ban olvassák. 

• 
Peres, a párizsi tudomány-

egyetem dékánja nyilatkoza-
tot adott a Libérationnak a 
tudományegyetem válságáról.; 
Nyilatkozatában a többi kö-
zött megállapítja: 

— Amikor azt mondjuk, 
hogy ez év novemberében 
nem tudjuk megnyitni kapu-
inkat, nem tiltakozunk, sem 
nem fenyegetőzünk. Egysze-
rűen magát a tényt állapít-
juk meg. A tudományegye-
tem kapuinak őszi megnyitá-
sához legalább 150 millió 
f rankra lenne szükség, a ha-
tóságok azonban eddig meg-
tagadták az összeg rendelke-
zésre bocsátását. 

• 
Sarino Mangunpranoto in-

donéz közoktatásügyi minisz-
ter az ázsiai és afrikai egye-
temi hallgatók bandungi ér-
tekezlete küszöbönálló meg-
nyitása alkalmából kijelentet-
te, hogy az indonéz közokta-
tásügyi minisztérium minden 
lehető támogatást és segítsé-
get megad az értekezletnek. 

• 

Mint az AFP közli, a f ran-
cia Országos Irodalmi Nagy-
díjat — 500.000 frankot — 
Alexandre Arnoux-nak, a 
Concourt Akadémia tagjánalt 
ítélték oda. Az 1951-ben ala-
pított nagydíjat már hatodik 
alkalommal ítélik oda olyan 
„francia írónak, aki egész 
művével hozzájárult a francia 
irodalom dicsőségének növe-
léséhez". 

Egyik 
moszkvai tudomá-

nyos intézetben sikerült ki-
dolgozni a napenergiát fel-
használó villamoserőmű ter-
vét. Az eredeti terv szerint 
az erőműnek óránkiint 11 
tonna, 30—35 atmoszféra 
nyomású, 400 Celsius fok hő-
mérsékletű gőzt kell adnia. A 
gőz 1200 kilowatt kapacitású 
turbinát működtet. Az ilymó-
don termelt villamosenergiát 
a tervek szerint öntözővíz 
felemelésére és elosztására 
használják majd fel a siva-
tagokban és félsivatagokban. 
A fáradt gőzből óránkint /19 
tonna jeget lehetne gyártani, 

< 
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A kapitalizmusból a szocializmusba való 
békés átmenet kérdéséről 

(A XX. kongresszus anyagának tanulmányozásához) 
A marxizmus—leninizmus 

klasszikusai tanítása szerint a 
forradalmi út formái a kapi 
talizmusból a szocializmusba 
rendkívül változatosak, sok-
félék lehetnek, figyelembe-
véve az adott ország belső 
helyzetét, a nemzetközi hely-
zetet, egyszóval a belső és 
nemzetközi osztály-erőviszo-
nyokat. De valamennyi vál-
tozat feltétlenül a proletár-
diktatúrát, a kapitalizmusból 
a szocializmusba való forra-
dalmi átalakulást célozza és 
eredményezi szemben min-
denfajta kispolgári opportu-
nista, reformista elképzelés-
sel. , t 

Marx—Engels—Lenin taní-
tásainak egyoldalú, elferdí-
tett, opportunista értelme-
zéséből eredt, hogy a kapi-
talizmus ideológusai, pro-
pagandistái a forradalmat 
azonosították a polgárhábo-
rúval, a fegyveres felke-
léssel. 

Ezzel akartak a szocializmus 
eszméi felé ösztönösen és tu-
datosan vonzódó néptöme-
gekben félelmet kelteni. Ma 
már a történelmi tények cá-
folják ezt az elferdítést. Lenin 
a békés átmenet lehetőségé-
nek konkrét megérlelődése 
előtt is említi, munkáiban kö-
vetkezetesen cáfolja a pol-
gárháborúnak, mint egyedül 
célravezető formának han-
goztatását. Szembeszáll azok-
kal a nézetekkel, amelyek 
szerint „a nemzetközi forra-
dalom érdekei a nemzetközi 
forradalom előrelökését köve-
telik". 

A Nagy Októberi Szocialis-
ta Forradalom előkészitése, a 
polgári demokratikus forra-
dalomból a szocialista forra-
dalomba való átmenet idősza-
ka Oroszországban igazolja 
Lenin tanítását, mert a bol-
sevik párt figyelembe véve az 
ország belső és külső helyze-
tét és elsősorban azt, hogy a 
reális hatalom, a fegyver, a 
néptömegek kezében volt, kö-
vetkezetesen küzdött a leg-
kevesebb megrázkódtatással 
való átmenet lehetőségének 
biztosításáért nemcsak 1917. 
áprilisától júliusig, hanem 
még a Kornyilov-lázadás 
után is többször keresi a párt 
a forradalom békés úton va-
ló győzelmének lehetőségét. 

Az SZKP XX. kongresszu-
sa felveti a munkásosztály 
békés úton való hatalomra-

; jutásának parlamenti for-
máját is, amely a mai nem-
zetközi viszonyok között 
egyes országokon belül le-
hetséges. 

Helytelen lenne az az elkép-
zelés, amely szerint a parla-
menti út azonos lenne azzal 
az opportunista tevékenység-
gel, amelynek célja soha nem 
volt és nem is lehet a szocia-
lista átalakulás forradalmi 
útja, amely ellen a kommu-1 

nista pártok minden időben 
következetes harcot folytat-
tak. 

A reformizmusnak nem az 
a lényege, hogy a parlamenti 
intézmények felhasználását 
szükségesnek tartja. A refor-
mizmus lényege az, hogy ha-
lasztgatja és objektíve akadá-
lyozza, hogy a munkásosztály 
kezébe vegye a hatalmat, s 
megszüntesse a fő termelési 
eszközök magántulajdonát. 
Ezzel kapcsolatban jellemző, 
hogy a reformisták parla-
menti többségüket még egy-
szer sem- használták fel arra, 
hogy országuk munkásosztá-
lya ezeket az alapvető forra-
dalmi változásokat kivívja. 
Egyes országokban reformista 
pártok még kormányra is ju-
tottak. De ezután is meg-
egyeztek a burzsoáziával, s 
kisebb engedményeken kívül 
szocialista fordulatot — for-
radalmat — nem hajtottak 
végre. 

A kommunista pártok vi-
szont forradalmat akartak, 
vagyis gyökeres változtatást 
a hatalom birtoklásában és a 
termelési eszközök tulajdo-
nának kérdésében, akár bé-
kés, akár erőszakos úton, 
akár a fegyveres felkelés, 
akár a parlamenti harc út-
ján. 

Lenin mindig harcolt az 
opportunisták ..parlariáent) 
kreténizmusa", a parlamenti 

képviselővé lett „munkásve-
zérek" árulása ellen, de egy-
idejűleg, különösen 1920 óta 
a „baloldaliaskodók'' ellen, a 
burzsoá parlamentben való 
részvételt árulásnak mondó 
elemek ellen is. Lenin azt 
tartotta, hogy a „baloldaliak" 
a tömegek felvilágosításáról, 
megnyeréséről, a néppel való 
találkozásról mondanak le, 
amikor ellenzik a választási 
harcban való részvételt és ..a 
parlamentben való részvé-
telt. 

A bolsevikok az első világ-
háború előtti időszakban 
éveken át szószékül akarták 
felhasználni a Dumát, a cá-
rizmus parlamentjét. Azután 
Lenin útmutatásai nyomán az 
1920-as és 30-as években egy 
sor .. európai parlamentben 
részt vettek a kommunisták. 
A kommunista képviselők 
nem váltak szószátyár ellen-
zékiekké, sem korruptakká, 
sem árulókká, mint a század 
eleje óta sok opportunista 
„munkásképviselő", 

Amióta Lenin a parlament-
nek szószikül való felhaszná-
lásáról beszélt, két-három év-
tized hősies harcai nyomán 
a szocializmus világrendszer-
ré vált, a Szovjetunió mellett 
megerősödtek a népi demok-
ratikus országok és a máso-
dik szocialista nagyhatalom, 
Kína, kialakult a szocialista 
tábort körülvevő hatalmas 
békeövezet. 

A nyugat-európai kommu-
nista pártok tömegbefolyása 
hatalmasan megnőtt az utolsó 
évtizedben. Megváltozott a 
burzsoázia, illetve a proletá-
riátus viszonya a parlament-
hez, mert maguknak a par-
lamenteknek az arculata is 
megváltozott egy sor ország-
ban. 

Az ilyen parlamenteket a 
nyílt terrorista diktatúrá-
ra törekvő vezető burzsoá-
zia kezdi koloncnak érez-
ni. - -

Így a burzsoá uralkodó cso-
portok között mind erősebbé 
válik az az irányzat, hogy 
semmibe vegyék a parlamen-
tet. De ugyanakkor manap-
ság ezek a vezető csoportok 
nem iktathatják ki egysze-
rűen a parlamentet a társa-
dalmi életből — mint azt a 
fasiszták tették —, mert „a 
társadalom túlnyomó többsé-
ge ma már nem engedné ezt 
meg" (Togliatti). Tehát, ha a 
parlamentbe számottevő el-
lenzéki, sőt népi erők kerül-
nek be, akkor a burzsoázia 
már legalábbis bizalmatlan-
ná és gyanakvóvá válik a 
parlamenttel szemben. Pedig 
mennyire szeretett ezelőtt di-
csekedni azzal, hogy a „par-
lamenti demokrácia" eszkö-
zeivel uralkodik. 

Marx és Lenin sejtései va-
lónak bizonyultak. Az utolsó 
évtizedben valamennyi a ka-
pitalizmus jármából kiszaba-
dult ország szocializmushoz 
vezető útjában volt valami 
sajátos, a Szovjetuniótól és a 
testvérországoktói eltérő vo-
nás. Csak Európára gondol-
va is szembetűnnek olyan 
nagy különbségeik, mint: „a 
föld magántulajdonának más-
más fejlettségi foka; — a 
munkásmozgalom fejlettsége, 
szervezettsége és a közbeeső 
rétegekre kifejtett hatásá-
nak mások a formái; 
— ezeknek a közbeeső 
rétegeknek súlya is más or-
szágonként; — eltérő az ál-
lami központosítás foka és 
módja" (Togliatti). Világvi-
szonylatban még nagyobbak 
a különbségek. 

Ezek a különbségek teszik 
nemcsak lehetővé, de egy-
ben szükségessé is a szoci-
alizmushoz vezető utak 
sokféleségét. 

De az utóbbi években ezt az 
elméleti kérdést égetően fon-
tos gyakorlati kérdéssé az 
tette, hogy a szocializmus vi-
lágrendszerré vált és egyre 
több országban kerül „napi-
rendre" az ő szocializmushoz 
vezető út juk kérdése. Egyes 
kapitalista országokban már 
eddig is láthattunk példát ar-
ra, hogyan használják fel a 
kommunisták a parlamenti 
harcokat túl a leleplezésen 
és a néphez való szóláson. 

Így az Olasz Kommunista 
Párt 9rős parlamenti csoport-
tal rendelkezve el tudta érni 
az olasz alkotmány kiszéle-
sítését általános földreform-
ról, a legnagyobb kapitalista 
monopóliumok államosításá-
ról szóló és egyéb komoly tár-
sadalmi átalakításokat célzó 
cikkelyekkel. 

Arról van itt szó, hogy ne-
csak leleplezzék a kommu-
nisták a parlamentekben a 
burzsoá kormányok manő-
vereit, hanem pozitíven befo-
lyásolják az ország kül- és 
belpolitikáját. Ezen túlmenő-
en szilárd többséget szervez-
ve a parlamentben arra is le-
hetősége nyílhatik a kommu-
nista pártoknak, hogy a par-
lamentet a tényleges népaka-
rat eszközévé tegyék, s ilyen 
parlament alapján igazi népi 
kormányt hozzanak létre. 
Sőt a munkásosztálynak 
egyes országokban lehetősége 
nyílhat arra is, hogy szövet-
ségben az általa vezetett pa-
rasztsággal, egyesítse a nép 
többségét, s békés úton a 
meglévő parlamenti intézmé-
nyeket felhasználva, hata-
lomra jusson. 

Az SZKP XX. kongresszu-
sának beszámolója hangsú-
lyozza, hogy ez a lehetőség 
nem áll fönt azokban az 
országokban, „ahol a kapi-
talizmus még erős, ahol 
hatalmas katonai és rend-
őri apparátus összpontosul 
a kezében", ahol tehát ko-
moly ellenállás várható a 
reakciós erők részéről. 
A szocializmusra való át-

térésnek erre a formájára is 
(minden formájára) „nélkü-
lözhetetlen és döntő feltétel 
az élcsapat vezette munkás-
osztály politikai vezetése". 

(Keserűné—Nagy I.) 

D l S Z - h i r e k 
A Tudományegyetem és a 

F őiskolai DISZ-bizottság -50 
önként jelentkező fiatalja 
Székely Sándor DlSZ-titkár-
ral Mohács-szigetre utazott, 
hogy az árvíz sújtotta lakos-
ságnak 10 napon át segítsé-
gére legyen az építkezésben. 

* 

A napokban ül össze Buda-
pesten az egyetemi DISZ-
szervezetekben dolgozó ta-
nársegédek első országos ér-
tekezlete, amelyen Egyete-
münk és Főiskolánk tanárse-
gédei közül hatan vesznek 
részt. 

• 
13-án, vasárnap rendezi 

meg a Csongrád megyei 
DISZ-bizottság a Csongrád 
megyei Ifjúsági 3. Béketalál-
kozóját. 

• 

A TTK matematika-fizika 
I. évfolyam DlSZ-alapszer-
vezete 1 napos kiránduláson 
vett részt május 7-én Hódme-
zővásárhelyen, ahol a város 
nevezetességeit tekintették 
meg. 

Május 13-án ért véget a 
Tudományegyetem és az Or-
vosegyetem Mohács-szigetén 
dolgozó 50—50 hallgatójának 
az árvízkárosultak javára fel-
ajánlott 10 napos társadalmi 
munkája. 

• 

Az Orvosegyetem népi 
tánccsoportja a II. Országos 
Egyetemi és Főiskolai Kultu-
rális Seregszemle debreceni 
területi döntőjén elért máso-
dik helyezése után, debreceni 
Mezőgazdasági Akadémia 
mögött Budapesten a Ma-
dách Színházban megrende-
zett országos döntőn a miskol-
ci műszaki egyetemtől meg-
előzve a 2. helyen végzett. Bu-
dapesten a debreceni együt-
tes nem ért el helyezést. 

Uti jegyzetek 
— Kirándulás! 
Ugye mennyi kellemes él-

ményt, izgalmat, látni és cso-
dálni valót íffér ez a szó? 

De még mennyire.. Í 
Különösen akkor, ha olyan 

kirándulásról van szó, mint 
az I. éves szegedi bölcsészeké, 
mely éppen addig tart. mint 
a világ teremtése, s mér út-
iránya — Szeged—Esztergom 
—Visegrád—Budapest — le-
galább annyi feledhetetlen 
percet ígér, mint amennyit 
eddig is nyújtott. 

De lássuk csak sorban. 
A május elsejei időjárási 

elhajlás után bizony azt hit-
tük: az indulásnál — 3-án 
hajnalban — pityeregni fog-
nák a felhők. (A titkolt re-
mény persze bennünk égett: 
„hátha mégse!"). S így is lett. 

Jó idő volt... suhant a 
busz... úsztak utána a dalok 
még a pesti utcákon is. Csak 
akkor halkultak pár pillanat-

ra, amikor Visegrádhoz köz*» 
ledve elénk csillant a mesés 
kanyar: ezüstlő Duna. zöl-
dellő hegyek között — vará-
zsos," pompás harmóniában ... 
Feledhetetlen volt. 

Esztergomba délután érkez-
tünk, s a városba tettük meg 
az első túránkat, az árvádházi 
királyok egykori tészkébe. a 
Várba, amelynek falai alatt 
hullott halálba Balassi Bá-
lint. 

A látogatás rendkívül érde-
kesnek és emlékezetesnek bi-
zonyult. Különösen annatfc, 
aki a tolongásban fél percig 
is elülhetett egy 'kis márvány-
ülőkén, melyről egykor kirá-
lyaink hallgatták miséző pap-
jaikat. 

Az esti program az egyéni 
kezdeményezéseknek bizto-
sított tág teret... (Vár — 
eapressó... Dunapart... Vár-
hegy ...). 

Kovács Sándor 

A Haladás íurista csoportjn 
Szakosztályunk az alakulás 

körüli nehézségiek ellenére 
eddig 12 túrét vezetett le. 
Négyen három nap a Bükk-
ben, hároman pedig ugyan-
csak (három napra a Mecsek-
ben és a Villányi-hegységben 
voltak. Minden héten vezet-
tünk helyi túrát is. 

Július 1-én és 2-án a Pilisbe 
megyünk: Üröm. Pilisboros-
jenő, Kis Kevély, Szentkút, 
Pilisszentkereszt. Dobogókő. 
Pilissaentlászló. Urakasztáia. 
Nagy Villám, Visegrád útvo-
nalon. Indulás június 30-an 
délután 2 órakor. Részvételi 
díj vendégeknek 70 Ft, szak-
osztályi tagoknak 35 Ft. Je-
lentkezés május 26-ig. 

Július 18-tól, augusztus hó 
l-ig két hetes mozgótáborba 
megyünk: Szár. Vitányvér, 
Várgesztes. Vértestető, Csóká-

iké, Bodajk. Isztímér. Tés. 

Bakonynána, Nagy eszterga-
Zirc, Gézahéza. Csesznek, 
Bakonyszentlászló, Fenyőíő, 
Kékhe~", Kőrishegy. Bakony-
bél, Pénzeskút. Papod-tető, 
Veszprém. Racsek-hegy. Ba-
latonfüred, Tihany, Aszófő, 
Zádorvár, Nagyvázsony. Kab-
hegy. Márkó útvonalon 

Szeptember 8—11-1 mátrai 
túránk útvonala: Mátravere-
bély. Ágasvár. Mátraszen-
Iászló. Galyatető. Mátraháza. 
Kékestető, Saikő, Cserepes-
tető. Sirok, Szarvaskő. Indu-
lás szeptember 7-én. délután 

órakor. Költség vendégek-
nek 85 Ft. szakosztályi tagok-
nak 80 Ft. Jelentkezés június 
hó 20-ig. ' 

Helyi túráinkról a Lenin 
utcai kenyérbolt kirakatában 
lévő faliújságunkon keresztül 
adunk hírt. 

Székely László 

A pártmunka éltető ereje a széleskörű pártdemokrácia 
Egyetemünk párttagjai is mértékben eltérnek a lenini 

és több pártfunkcionáriusunk 
is nem látja teljes nagyságá-
ban a pártdemokrácia fon-
tosságát, pedig a marxista 
párt megalapítói, elsősorban 
Lenin számtalan esetben fel-
hívta a figyelmet erre. Lenin 
már 1902-ben kiemelte a 
pártdemokrácia jelentőségét 
és hozzá kell tenni, hogy ezt 
olyan időszakban tette, ami-
kor az orosz szociáldemokrá-
ciának konspiratívan kellett 
szervezkednie. Később, az 
OKBP X. kongresszusa hatá-
rozatilag leszögezte a széles-
körű munkásdemokrácia el-
veinak maradéktalan alkal-
mazását, amely kimondja, 
hogy: „biztosítani kell vala-
mennyi párttagnak, még a 
legelmaradottabbnak is a 
pártéletben, valamint a párt-
építésben való tevékeny rész-
vételét. A munkásdemokrácia 
lehetetlenné tesz minden ki-
jelölést, minden önkényeske-
dést a pártélet területén". 

A lenini tanítások alapján 
a párton belüli széleskörű 
demokratizmusnak három 
fő ismérve van: 

1. A kollektív vezetés, 
2. az oktató bírálat és ön-

bírálat, 
3. a párttagság széles tö-

megeinek aktív részvétele a 
pártéletben (határozat hoza-
tal, végrehajtás ellenőrzése). 

Az SZKP XX. kongresszu-
sa mélyrehatóan elemezte a 
pártélet elvi és gyakorlati 
kérdéseit. Igen fontos egye-
temi pártszervezeteink szá-
mára is, hogy munkájuk so-
vén a jövőben mindig szem 
előtt tartsák a kongresszus 
tanításait és alkalmazzák is 
azokat. E téren a legutóbbi 
időben már értünk el ered-
ményeket. Kétségtelen, hogy 
pártszervezeteink jelentősen 
megjavították gyakorlati 
munkájukat, megtették a 
kezdeti lépéseket a pártde-
mokrácia széleskörű érvénye-
sülésének biztosítására. Azon-
ban pártvezetőségi és párttag 
elvtársakkal való beszélgetés 
során azt tapasztaltuk, hogy 
bár elvileg tisztázódtak a leg-
fontosabb kérdések, azonban 
pártvezetőségeink, párttagja-
ink gyakorlati munkájuk so-
rán kisebb, vagy nagyobb 

tanításoktól. Nem mondhat-
juk el pl., hogy választott 
pártvezetőségi tagiaink teljes 
mértékben megvalósítanák a 
pártalapszervezetek kollektív 
irányítását. Találkozunk még 
olyan hibával is, hogy a párt-
titkár nem vonta be a veze-
tőség beszámolójának elké-
szítésébe az egész pártvezető-
séget, hanem egyedül készí-
tette el azt. Ez történt a G. 
H. alkalmazotti pártszerve-
zetnél. Az ilyen irányú tevé-
kenység gátolja a vezetőség 
többi tagjainak aktív bekap-
csolódását a munkába és úgy 
érzik, hogy az ő véleményük 
háttérbe szorul. Ilyen eset-
ben nemcsak a titkárt lehet 
hibáztatni, mert az is előfor-
dul, hogy egyes vezetőségi 
tagok nem elég öntevéke-
nyek, nem mindig mernek az 
egyes gyakorlati kérdések 
megoldásához önállóan hoz-
záfogni, a legtöbb esetben azt 
várják, hogy a titkár adja 
meg a számukra a feladato-
kat. Az ilyen vezetőségi ta-
goknak bátrabb kiállást, na-
gyobb öntevékenységet kell 
tanúsítani. Nagyon fontos, 
hogy egyes személyi, szerve-
zeti, s elvi kérdésekben a 
pártve^etőségi tagok kollek-
tíven döntsenek. Nagyon he-
lyes, hogy egyetemi pártalap-
szervezeteinknek joga és fel-
adata a dolgozók premizálá-
sának elbírálásánál javasla-
tot tenni. Azonban hangsú-
lyozzuk. hoev az egész párt-
vezetőségnek, nem pedig csak 
egy vezetőségi tagjának, 
mint ahogy ez a TTK alap-
szervezetnél történt, t. i., 
hogy a premizálást egy párt-
vezetőségi tag véleménye 
alapján döntötték el. A Tu-
dományegyetemi Pártbizott-
ság felhívta az alapszerv fi-
gyelmét az ilyen hibák elke-
rülésére. 

Némelyik alapszervnél még 
mindig nem kielégítő a mun-
ka helyes eloszlása és meg-
szervezése. Sok esetben a 
párttitkár elvtársak minden 
munkát maguk akarnak elvé-
gezni, és így nem érnek rá a 
dolgozók „apróbb" problé-
máival foglalkozni. Az ilyen 
munkamódszer több helyte-
len következményt von maga 
után. Először is a titkár egye-

dül minden munkát becsüle-
tesen nem tud elvégezni. Má-
sodszor a dolgozók úgy érzik, 
hogy a pártszervezet nem 
foglalkozik kellőképpen a 
problémáikkal. Harmadszor 
az ilyen esetekben az állami 
és más szervek is, csak a 
párttitkárhoz fordulnak. Ne-
gyedszer, ami igen fontos, 
hogy a pártonkívüli dolgo-
zók, hallgatók, csak a párt-
titkárban látják a pártot, a 
párt mint egész, elmosódik. 
Az ilyen hiányosságokat jobb 
munka-elosztással, a tagság 
széleskörű bevonásával a 
pártmunkába, meg lehetne 
szüntetni. Természetesen szó 
sincs arról, hogy a legkisebb 
mértékben is csökkenteni 
kell, lassítani kell párttitká-
raink, pártfunkcionáriusaink 
lendületét, aktivitását. A kol-
lektív vezetés biztosítását 
nem úgy kell értenünk, hogy 
egyes pártvezetők, aktívák, 
erejükhöz mérten kevesebbet 
tesznek a párt ügyéért. Nem. 
Itt kizárólag a módszerek 
megváltoztatásáról van szó. 

A Tudományegyetemi Párt-
bizottság munkájában a kol-
lektív vezetés terén javulás 
tapasztalható. Több olyan in-
tézkedést hajtottak végre, 
amely a PB munkáját jelen-
tősen előrevitte. Pl. megszün-
tették azt a helytelen gyakor-
latot, hogy a végrehajtóbi-
zottság irányítsa a pártbizott-
ságot. A VB munkájának el-
lenőrzése céljából a PB-ta-
gok részt vesznek a VB ülé-
sein és egyes pártbizottsági 
tagok olyan munkakörben 
dolgoznak, hogy a gyakorlat-
ban tudjuk ellenőrizni a PB 
határozatainak végrehajtá-
sát. A hiányosságok azonban 
nemcsak alapszervezeteinkre 
jellemzőek, hanem bizonyos 
mértékben megtalálhatók a 
PB munkájában is. Előfor-
dult, hogy sürgős határozat-
hozatal esetén nem az összes 
VB-tag vett abban részt. 

A pártot kollektív testület-
nek kell vezetni, a legfelsőbb 
szervektől kezdve a legalsób-
bakig. A kollektív vezetés 
biztosítja azt, hogy a határo-
zatok ne egyes emberek el-
gondolásainak tudomásul-
vételéből. hanem a vezetők 
elvi vitájából, eltérő vélemé-
nyeik szembeállításából szü-

lessenek. Meg kell változtat" 
ni a PB-nek és a VB-nek is 
azt a helytelen gyakorlatot, 
hogy egyes igen fontos kérdé* 
sek nem kerülnek a VB, il-
letve a PB kollektívája elé, 
hogy gyakran egyes személyi, 
elvi, vezetési kérdéseket két-
három elvtárs véleménye 
alapján döntenek el. De nem 
kielégítő a párt VB részéről 
az alapszervezetekben műkö-
dő egyes reszortfelelősök irá-
nyítása sem. Bár „be van üte-
mezve" a reszortfelelős érte-
kezlet, azonban ha a mun-
kavégzés során területileg 
felmerülő problémák megol-
dásában az egyes funkcioná-
riusok nem kapnak közvetlen 
segítséget a PB-tól, úgy ez a 
kapcsolat formálissá válik. 
Az sem elegendő, ha a PB 
valamely tagja részt vesz az 
alapszervi taggyűlésen, ha-
nem sok esetben hasznos len-
ne a vezetőségi üléseken va-
ló részvétel is. hogy az alap-
szervezetek vezetőségei egyes 
fontos kérdésekben támasz-
kodhassanak a PB vélemé-
nyére. 

A kollektív vezetés nem-
csupán a „több szem többet 
lát" elve alapján csökkenti a 
hibák és a téves intézkedések 
lehetőségeit. A kollektív ve-
zetés kihat az egész pártélet-
re, munkánk minden terüle-
tére, jótékony hatása nem 
marad meg a vezetőtestülete-
ken belül. Tartsák szem előtt 
pártszervezeteink, hogy kol-
lektív módon vezetni azt je-
lenti, hogy mindenütt meg-
hallgatják az emberek véle-
ményét, támaszkodnak ítéle-
teikre, bírálataikra. A vezetés 
ilyen módszere visszahat az 
emberek alkotó kedvére, bá-
torítja a dolgozókat a további 
bírálatra, önbírálatra. Bizto-
sak vagyunk abban, hogy 
egyetemünk párttagsága, 
párttitkáraink, pártfunkcio-
náriusaink lelkesen és nagy 
lendülettel fogják tanulmá-
nyozni a XX. kongresszus-
nak a pártdemokrácia to-
vábbfejlesztésével kapcsola-
tos irányelveit és megfelelő 
tanulságokat vannak le, hogy 
munkánk az elkövetkező idő-
ben még eredményesebb, még 
hibamentesebb legyen. 

(g—r—d—) 
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A III. Országos Jogász Tudományos 
Diákköri Konferenc ia 

Április 26—28-án tartották 
meg Szegeden a •III. Országos 
Jogász Tudományos Diákköri 
Konferenciát, amelyen részt 
vettek a budapesti, pécsi és 
szegedi jogi karok tudomá-
nyos diákköreinek legered-
ményesebb munkát felmutató 
tagjai. 

Ha megnézzük a konferen-
cia tapasztalatait, bátran el-
mondhatjuk, hogy munkája 
igen eredményes volt. A kon-
ferencián megvitatásra kerü-
lő dolgozatok és hozzászólá-
sok a jogi karok tudományos 
diákköreinek figyelemre mél-
tó munkái voltak, amelyek 
szoros kapcsolatot mutattak 
a gyakorlattal. Ezt bizonyít-
ja a konferencia 7 előadása: 

Jaksits Irma (Budapest) ,,A 
dolgozók anyagi felelőssége 
és a polgári jogi felelősség" 
című dolgozata mind terjede-
lemben, mind tartalomban 
megfelelt a követelmények-
nek, amint ezt a vitát vezető 
Nizsalovszky Endre profesz-
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szor és a hozzászólók megál-
lapították. A dolgozat azért 
is dicsérendő, mert igen sok 
olyan problémát vetett fel, 
amely jogtudományunk vita-
tott kérdése és a dolgozat 
szerzője ezekben is bátran ki-
fejtette minden esetben saját 
véleményét. __ _ . 

Fábián Eszter (Szeged) 
„Kérdések a szállítási szerző-
dések megkötése köréből" cí-
mű dolgozata, igen szép, 
eredményes munka, amelyet a 
szerző tudományos színvona-
lon dolgozott ki. A korrefe-
rensek, Krén Ferenc és Bokor 
János (mindkettő Budapest), 
szintén igen elmélyült és ala-
pos felkészültségről tettek ta-
núságot. A vita vezetője, Pó-
lay Elemér professzor méltat-
ta a dolgozat erényeit, vála-
szolt egyes kérdésekre és 
rendszerezte a vita során fel-
merült problémákat, 

Gottlieb Mária (Szeged) „A 
lakóbizottságok szerepe a VB 
tömegkapcsolatainak fejlesz-
tésében" címmel tartott elő-
adást. A dolgozat a VB tö-
megkapcsolatainak egyik igen 
fontos formáját tárgyalta és 
a gyakorlat alapján igyeke-
zett bizonyos elvi következ-
tetéseket levonni. A korrefe-
rensek és a hozzászólók kö-
zül különösen Kilényi Géza, 
Csahovszky György (Buda-
pest), Csordós Albert (Pécs), 
Pásztor Imre és Vető Miklós 
(Szeged) tettek igen értékes 
megjegyzéseket. A vitavezető 
Kovács István professzor 
összefoglalta a vita eredmé-
nyét és erősen hangsúlyozta 
a közvetlsn demokrácia ak-
tuális és igen szükségszerű 
követelményének megvalósí-
tását. 

Csordós Albert (Pécs) ,.A 
megyei tanács VB titkársá-
gának szervezetéről és műkö-

déséről" írt dolgozata állam-
igazgatási apparátusunk 
egyik igen fontos részének 
kérdéseit tárgyalta. Egyik je-
lentős érdeme a dolgozatnak, 
hogy szoros kapcsolatot mu-
tat a gyarkorlattal. A hozzá-
szólók Raffai Györgyi (Pécs), 
Venczel Margit és Gál Gyula 
(Szeged) igen jelentős meg-
jegyzéseket tettek. A vita 
vezetője, Szamel Lajos pro-
fesszor rámutatott a dolgozat 
erdemeire, s összefoglalta a 
vita során felmerült kérdése-
ket és igen megszívlelendő 
problémákat vetett fel jogász-
fiataljaink államapparátusi 
munkájára vonatkozólag. 

Szegedi Antal (Pécs) „Az 
ittasság értékelése a büntető-
jogban" címmel tartott szín-
vonalas előadást. A hozzá-
szólások során igen értékes 
vita alakult ki, melynek kö-
vetkeztetéseit Losonczy Ist-
ván professzor vonta le, aki 
egyben értékelte a dolgoza-
tot is. 

Seres András (Budapest) „A 
nyomozás törvényessége fe-
letti ügyészi felügyelet" című 
dolgozata eljárás-jogunk 
egyik igen fontos és még kis 
irodalommal rendelkező ré-
szét tárgyalta. A dolgozat ér-
deme, mint ezt a hozzászólók 
és a vita összegezésekor Né-
vai László professzor megál-
lapította, hogy igen sok a je-
lentős önálló jellegű megálla-
pítás. 

Boddál Zoltán—Diósdi 
György (Budapest) „A motí-
vumok értékelése a büntető-

j á r 
jogban" című dolgozata, bün-
tetőjog-tudományunk egyik 
jelentős kérdését tárgyalta 
magas színvonalon. A hozzá-
szólók közül ki kell emelni 
Kovács Dénes (Budapest) és 
Nagy Lajos (Szeged) igen ér-
tékes korreferátumát. A vita-
vezető Kádár Miklós profesz-
szor kiemelte: a dolgozat igen 
eredményes munka és a kér-
dések felvetése és megoldása 
igen sokszor példás és helyes 

összegezve megállapíthat-
juk, hogy hallgatóink közül 
igen sokan elmélyülten fog-

lalkoznak a kötelező anyagon 
kívül is a jogtudomány egyes 
ágainak kérdéseivel. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy közel 60 
joghallgató vett részt aktí-
van előadással és hozzászólás-
sal a konferencia munkájá-
ban. 

A konferencia záróünnep-
ségén Kovács István, a jogi 
kar dékánja összegezte a kon-
ferencia tapasztalatait és át-
adta a szerzőknek a jutalma-
kat. Így 600Ft-ot kaptak: Bod-
dál Zoltán—Diósdi György 
(Budapest), Csordós Albert 
(Pécs), Fábián Eszter, Gott-
lieb Mária (Szeged). 500 fo-
rintot kaptak: Jaksits Irma, 
Seres András (Budapest), és 
Szegedi Antal (Pécs). Minden 
dolgozat írója jó munkájának 
elismerése ez. 

A konferencia megnyitójá-
val együtt került sor a Sze-
gedi Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Kara 
Hallgatói Tudományos Egye-
sületének megalakítására. Ez 
a tény karunk hallgatóinak 
tudományos munkája szem-
pontjából igen jelentős. Az 
egyesület feladata, hogy a/ 
oktató-nevelőmunkát segítse, 

Látogatás 
a kijevi Sevcsenko-egyetemen 

Szovjetunióbeli utazásunk el-
ső állomáshelye, Kijev, a nagy-
múltú ukrán főváros máris a 
látnivalók és élmények egész 
halmazát jelentette a külföldi 
számára. Az orosz városok any-
jának nevezik, mert a múltban 
nagy történelmi és kulturális 
szerepet játszott, s ma is igen 
megtisztelő feladatot tölt be a 
modern szovjet kultúra fejlődé-
sében. A híres kolostor-csoport, 
a katakombák, a Bölcs Jaro-
szláv idejében készült aranyku-
polás Szófia templom-múzeum 
megannyi emléke a történelmi 
múltnak. Kijev már ezer eszten-
dővel ezelőtt fontos város volt, 
a kijevi Oroszország fővárosa, 
annak a nagy államnak a fővá-

rosa, amely először egyesítette a 
szétforgácsolt szláv törzseket. A 
Dnyepr jobb partján fekvő régi 
Kijev csaknem minden regi 
épülete történelmi szerepű. Itt 
vannak a híres Lavrák is, a ko-
lostor-csoport; templomai, föld-
alatti katakombái a tatárok és 
németek ellen egyaránt védel-
mül szolgáltak. Legszebb tem-
plomát a németek robbantották 
fel, a hagymakupolák, a közép-
kori freskókkal díszített boltívek 
sokáig menedéket adlak az uk-
rán partizánoknak. 

Bármilyen csábító is a város, 
először mégis az Egyetemre kell 
mennünk. Ez a hatalmas, görö-
gös homlokzatú, sötétvörös épü-
let 

az ukrán tudomány központja. 

W u, 
lehetővé tegye a hallgatók 
még jobb szakmai felkészülé-
sét, szélesítse tudományos 
munkájukat, végül, de nem 
utolsósorban, hogy népszerű-
sítse hallgatóink tudományos 
eredményeit. Karunkon a tu-
dományos diákkörök eddig is 
szép eredményeket értek el, 
most az egyesület feladata 
ezek továbbfejlesztése és még 
magasabb színvonalra emelé-
se. Reméljük, hogy az ú j szer-
vezeti forma kereteit olyan 
tartalommal tudjuk megtölte-
ni, amely eredményesen szol-
gálja majd a tudományos 
munka megszerettetését és 
végzését hallgatóink között. 

A III. Országos Jogász Tu-
dományos Diákköri Konfe-
rencia eredményei biztatók. 
A tudományos tapasztalatok 
kicserélésén kívül jelentős 
abból a szempontból is, hogy 
az ország három jogi karának 
jelenlévő hallgatói megis-
merkedtek és szoros barátsá-
got kötöttek egymással. 

_A szegedi Jogi Kar hallga-
tói büszkék arra. hogy ezt az 
eredményes konferenciát ná-
lunk szervezték meg. Külön 
ki kell emelni azt, hogy a 
konferencia szervezése és le-
bonyolítása példás volt, ezért 
köszönet illeti a Jogi Kar 
pártszervezetét, állami veze-
tését és DISZ-szervezetét. 

A III. Országos Jogász Tu-
dományos Diákköri Konfe-
rencia munkánk igen jelentős 
állomása volt. amely megmu-
tatta eddigi eredményeinket, 
de egyben továbbfejlődésünk 
irányát is. 

Gottlieb Mária 
a Tudományos Egyesület 

Tanácsának elnöke 

Az egyetemet T. G. Scvcscnko-
ról, az ukránok nagy költőjéről, 
a múlt századi ukrán kultúra 
vezéréről nevezték el. 

Az 1842-ben épült hatalmas 
tömb ma mér szűk a benne el-
helyezkedő tizenkét fakultás és a 
hatezer főnyi hallgatóság szá-
mára. Addig is, amíg az új épü-
letek cl nem készülnek, az okta-
tás két tagozatban folyik, nap-
pal és este. 

Első utam a Pszichológiai Tan-
székre vezetett; Rajevszkij pro-
fesszorhoz, akinek neveléslélek-
tani munkásságát hírből ég cik-
keiből már ismertem. Intézeté-
ben rendkívül érdekes kísérleti 
eszközöket és módszereket lát-
tam. Beszéd-pszichológiai kísér-
leteik az oktatást szolgálják. A 
kísérleti személy szavait, hang-
ját egyidőben rögzítik magneto-

i fonszalagra és a kimográfhenger 
kormozott papírjára. A beszéd 
dinamikája így vizuálisan is le-
olvasható a kimográf jeleiről. 
Megmutatták a tanszék házi 
építésű reflexkamráját, amely-
ben a magasabb idegtevékenység 
törvényszerűségeit vizsgálják. 
Rajevszkij professzor asztalán 
éppen három frissen benyújtott 
kandidátusi disszertációt láttam. 

Meglepetéssel tapasztaltam, 
hogy a pszichológiai tanszék hét 
dolgozója közül már öt szerzett 
kandidátusi fokozatot Leginkább 
azon csodálkoztam, hogy a tan-
szék főlaboránsa és egyik asz-
szisztense is elnyerte 

a kandidátusi fokot. 
Akkor még nem tudtam azt, 
amit később Leningrádban és 
Moszkvában is több intézetben 
láttam, hogy a kísérleti jellegű 
(pl. lélektani és fiziológiai) tan-
székeken az oktatószemélyzet 
mellett a kísérleteket végző la-
boránsok is egyetemi végzettség-
gel rendelkeznek, sőt igen sokan 
közülük is megvédték kandidá-
tusi disszertációjukat. 

A Sevcsenko-egyetem további 
meglepetése volt számomra a 
Pszichológiai Tanszékkel koope-
ráló Fonetikai Kabinet. Ez a 
magnetofonokkal, katódsugárcsö-
ves oszcilloszkópokkal és egyéb 
eszközzel jól felszerelt labora-
tórium a fonetikai kutatást és a 
nyelvoktatást nagyon eredmé-
nyessé teszi, ö t nyelv szavai-
nak helyes kiejtését tanítják itt. 
Ukrán, orosz, angol, francia és 
német szövegeket hallgatnak a 
diákok „Linguaphon"-típusú I 
gramoíonlemezekről. A hallott 
szöveget velük is elmondatják és 
azt magnetofonszalagra rögzítik. 
Azután a szöveget magnetofon-

nal ismét reprodukálják. A kí-
sérleti személy saját kiejtését 
hallgatja és egyúttal össze is ha-
sonlítja a minta-lemezzel. Egy-
egy nehezebben képezhető han-
got mikrofonon át az oszcillosz-
kóp ernyőjére vetítenek, és a 
katódsugárcső jeleiből következ-
tetnek a kiejtés Iaringo-dínami-
kai hibáira. Ezek a módszerek 
a nyelvoktatás segítésén túl már 
fonetikai kutatásokat is jelente-
nek. Igen j6 módszerük erre az 
un. palaVograinm. (Hazánkban 
ezt a módszert Gombócz Zoltán 
próbálta alkalmazni néhány év-
tizede, tudomásom szerint a mi 
egyetemeinken ma ezt nem csi-
nálják). A szájban mű-szájpad-
lást helyeznek el, s ezt olyan ké-
miai anyaggal vonják be, amely 
a nyelv hozzáérésekor színét 
megváltoztatja. A nyelv moz-
gása az egyes hangok képzésekor 

ezzel u módszerrel igen jól re-
gisztrálható. Kutatási céljuk 
többek között annak vizsgálata, 
hogy az egyes hangok képzése 
hogyan módosul akkor, ha a kí-
sérleti személy nem izolált han-
gokat ejt ki, hanem, ha c hangok 
szavakban, szókombinációkban 
fordulnak elő. 

E két intézetben igen sok hasz-" 
nósitható 

tudományos ötlettel 
gazdagodtam. Az ottani pszicho« 
lógusok problémái soktekintetben 
azonosak a mieinkkel, pl. * 
Szovjetunióban is alig gyártanak 
kész pszichológiai műszereket. 
A kijevi fonetikusok és psziholó-í 
gusok más célra készült műsw* 
reket alakítanak át, vagy építe-
nek újjá, hogy munkájukban fel 
tudják használni azokat. Két--
ségtelen, hogy ezeket az át»laJ 

kításokat igen sok ödettel és 
eredménnyel végzik. 

A kijevi szakembereket igen 
érdekelte mindaz, ami a magyar 
egyetemeken folyik. Különösen 
nagy érdeklődéssel hallgatták 
beszámolómat arról, »mit a Sze-» 
gedi Tudományegyetemen nem j 

régen megalakult kibernetikai 
munkabizottság terveiről mond-
tam el. A szovjet szakemberek 
ezt az új, érdekes tudományt., a 
kibernetikát, csak a közelmúlt-
ban kezdték tanulmányozni 
így azzal az örömmel búcsúzhat-
tam el az igen szívéivé« kijevi 
kollegáktól, hogy értékes bemuJ 

tatásaikat, ötleteiket legalább 
egy szerény beszámolóval vi-
szonozhattam. 

Király József 
egy. adjnnktus 

Mindenütt te vagy 
A poroszkáló ösvények porába, 
az asszonyos vetések dús hajába, 
a szürke titkokat őrző sziklák mohájára 
rajzoltam neved. 

i 
S bekarcoltam a csllagcsengettyűklbe, 
a holdharangba, 
hűs tavak medrébe, 
s átszőttem véle 
a macskaléptű terek esti sóhaját, 
s mindentudó tölgyek makkos álmát 
ölelő öblök otthonos vizét, 
és ringó vágyain mindegyik hajóját 
a te nevedre kereszteltem át. 

Te lengsz a zászlók selymes lobogásán. 
te rejteztél a föld alá a szénbe, 
a szövőgépek gyolcsos vízesésén 
hangtalan robajjal f 
te omolsz alá, 
te szállsz felhőkig karcsú füstbe fonva, 
fe oszlasz szét a jeltelen sírokba, 
te törsz fényre a szomjas rózsafában, 
mit vén kertészek j 
ezüst ollója metsz, 
te vergődsz barna halászok hálójában, 
te lüktetsz benn a §inek pulzusában, 
és minden állomás előtt 
te vársz, 
s ha indulok, 
te integetsz. 

Juhász Ottó 

I, 
i 
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A Pedagógiai Főiskola gya-
korló általános iskolája ápri-
lis hó 29-én ünnepelte műkö-
désének 75. évfordulóját. Az 

Kedves vendégek a Főiskolán 
Tavaszi szünet a Főis-

kolán. Kihalt tantermek, 
csendes folyosók. Szombat 
reggel van. Itt-ott régi is-
merős arcok beszélgetnek. 
Kilenc óra felé a szünidei 
csendet szokatlan hangos-
ság, boldog nevetés, a vi-
szontlátás öröme, zaja veri 
jel. Hangosak a folyosók, a 
Főiskola előtti utcarészlet 
és a Főiskola udvara. Egy 
kisebb csoport tagjai — 
most vannak először Sze-
geden, ismerkednek, ök 
ugyanis a budapesti Főis-
kola hallgatói voltak, és 
ennek megszűnésével ke-
rültek hozzánk. Csak né-
hány perc és máris itthon 
érzik magukat, ahogy ök 
mondták: haza találtak. 

Rengeteg a mondanivaló, 

hiszen közel egy esztendeje 
elváltak egymástól. Azóta 
tapasztaltabbak lettek, má-
sok a problémáik. „Meg-
értek". Ez meglátszik a 
viselkedésükön, fellépésü-
kön, bár egy-egy hang, egy-
egy kacaj még azt jelenti, 
hogy de jó is lenne még-
egyszer főiskolai hallgató-
nak lenni; de a másik sza-
vuk, a következő mondatuk 
már azt árulja el, hogy ér-
zik felelősségteljes munká-
jukat, és meg akarnak fe-
lelni annak a bizalomnak, 
melyet elvárunk tőlük. Kö-
zel 300 hallgató jelent meg 
a Főiskolán a gyakorlóéve-
sek ankétján. Dc nemcsak 
ők jöttek el, hanem több 
megye oktatási osztálya 
képviseltette magát az an-

kéton. A Főiskola igazga-
tósága, oktatói is itt van-
nak, hogy meghallják egy 
év tapasztalatait és útba-
igazítást adjanak a további 
problémák megoldásához. 
Süli Ilona Nyárlőrincen ta-
nít. Elmondotta, hogj osz-
tatlan iskolában, ahol előt-
te soha nem tanítottak 
orosz nyelvet, ma szeretik 
az orosz nyelvet, és a szü-
lők, kik idegenkedtek tőle, 
ma szívesen segítik munká-
jában. 

A felszólalásokban a leg-
több panasz és kívánság a 
hkáskérdéssel kapcsolat-
ban volt. A tanácsok nem 
mindenütt segítenek. At-
kári Jánossal is így történt, 
de ő nem lankadt azért 
munkájában és nagyon ne-

héz körülmények között is 
megtalálta az utat a gyere-
kekhez. a szülőkhöz, s ta-
lán egyszer a csányteleki 
tanácshoz is közelebb ke-
rül. 

Elek József kommunista 
lelkülettel harcol a falu vi-
lágnézetének megváltozta-
tásáért. Elmondotta, hogy 
sokszor nemcsak a szülők-
kel, hanem a kartársakkal 
is szembekerül ebben a kér-
désben. Mi azt üzenjük ne-
ki e helyen is, hogy to-
vábbra is harcoljon a mi 
igaz ügyünkért és annak 
megvalósulásáért. A felszó-
lalásokból azt is meg kel-
lett állapítani, hogy a gya-
korlóéveseknek sok a tár-
sadalmi munkájuk, de szí-
vesen végzik, és igen jól. 
Arató elvtárs ismertetésé-

hez igen sokan szólnak 
hozzá. Peregnek az órák 
és mindenki akar valami 
érdekeset, valami újat, va-
lami szépet, valami értéke-
set mondani. Szavukból há-
la és szeretet érződik az 
Alma Mater iránt. Ezt az 
érzést Fésűs András Mályi 
községben tanító tanárjelölt 
kartársunk fejezte ki leg-
szebben, amikor azt mond-
ta, hogy megszerettem a 
falut, hogy eredményt mu-
tathatók, ezt a Főisko-
lának köszönhetem. 

A jól sikerült ankétot 
közös ebéd fejezte be. A 
tanárok, vendégek, hallga-
tók elváltak egymástól, 
hogy júliusban még egyszer 
az utolsó vizsgára vissza-
jöjjenek. 

G. L. 

iskola igazgatósága ebből az 
alkalomból iskolanapot ren-
dezett. Az iskolanap az Egye-
tem Aulájában jólsikerült 
irodalmi és zeneesttel fejező-
dött be. 

• 

Kesztyűs Ferenc II. éves 
joghallgató képzőművészeti 
kiállítását, melyet a diákköri 
konferencia tiszteletére ren-
deztek a Juhász Gyula diák-
otthonban, több más kollégi-
umból is meglátogatták, va-
lamint a váras különböző 

| szakemberei és újságírók is. 
akik elismeréssel nyilatkoz-
tak Kesztyűs tehetségét Ille-
tően. 

• 
A Juhász Gyula Diákott-

honból 32 hallgató (. hó S-án 
Fehértóra látogatott el. ahol 

Bereck Péter elvtárs vezeté-
sével minden ott található ér-
dekességet megtekintett. 

• 
A második országos egye-

temi és főiskolai kulturális 
seregszemle területi döntőiéi 
április 30-án Debrecenben 
rendezték meg énekkarok, 
színjátszók, táncegyüttesek és 
szólisták közreműködésével. 
Az énekkarok versenyében a 
Szegedi Pedagógiai Főiskola 
énekkara végzett az első he-
lyen és ezzel bekerült az or-
szágos döntőbe. 
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A Haladás pályafutásának azt 
a szakaszai , amelyei ú s u c aka-
runk foglalni, a két Klnln i cltauii 
mérkőzés halárul)«. Két e l l e n t é t » 
jel legű mérkőzés, mind az ered-
mény. mind pedig a j'áték képe 
szempontjából , s ez az ellenté-
tesség tar ta lmazza azokat a té-
nyeket és tapasztala tokat , amelye-
ket kiemelendőnek tar tunk. A rész. 
letek ugyanis ma már nem tart-
hatnak számot különösebb érdek-
lődésre, a t anu lságoknak viszont 
tar tósabb érvény* van. 

A tényeket röviden el lehet mon-
dani : a budapesti Kinizsi-meccset 
együtt a Ha ladás négy bajnoki 
mérkőzést já tszot t , ebből hármat 
elvesztett, egyet pedig, az utolsót, 
megnyerte. Érthető, ha ezek után 
elsősorban a negat ívumokat kell 
szemügyre vermi, • márcsak azért 
is, mert a s r t ibanforgó szakasz-
ban ezek uralkodtak. Az Ollői 
úton elszenvedeit vereség egy erő-
sen tartalékos, ötlettelenül és terv-
szerűt lenül ' já tszó Kinizsitől — ki-
ábrándítóan hatott. Azt lehetett 
gondolni, hogy a Ha ladás a kez-
deti s ikerek után letört, s a le-
törés okát 'haj lamosak voltunk a 
tú lságosan W ő s edzéseken látni. 
Annál is irlkább. mert elképzelhe-
tő volt. ho(ty az edző az ú jdon-
sült NB csapatoknál már 
megszokottá vált elgondolásból in-
dut ki. abból ti., hogy a csapat 
kondició-tckblrte révén tavasszal 
annyi pbnttot szedjen össze, 
amennyiből1 a ba jnokság végéig 
meg tudjon jélni. Az elgondolás 
nem egyszer hozott sikert, ugyan-
akkor azonbajn rendkívüli veszé-
lyeket is rejt y n a g á b a n . mert nem 
lehet tudni, hrtgy a kondíció-plusz 
meddig ta r t . ,V. következő mérkő-
zések során meggyőződhettünk ar-
ról, hogy a Ha ladásná l ilyesmitől 
nem kell ta r tan i : a visszaesés 
átmeneti volt. s a Ha ladás már 
a Dózsa ellan is Jó erőnlétben ját-
szott. Feltétlenül érvényes viszont 
a Kinizsi-elleni mérkőzéssel kap-
csolatban egy xmásik. a Haladás-
ra nézve fennáNása óta, érvényes 
tapaszta la t : a H a l a d á s — elsősor-
ban idegenben ési az úgynevezett 
nagv csapatokkal ezemben — nem 
rendelkezik kellő dnbizalommai . A 
játékosok ha j l amosak arra . hogy 
egves mérkőzéseket eleve feladja-
nak és ez a ha j l am a legkisebb 
hiba becsúszása esetén azonnal a 
teljes defetizmusba csap át. Nem 
kétséges, mindé» mérkőzést komo-
ivan kell venni és vannak olyan 
mérkőzések, amdlyeket nem lehet 
eléggé komolyan Wenni. A feladat 
súlyának felmérése és átérzése 
azonban nem azonos azzal a ki-
sebbségi érzéstömeggel, amely a 
Haladás t el szokta tölteni. 

A kisebbségi érzésééi összefügg 
a taktika, pontosabbon a védeke-
ző taktika kérdése, amelyet érde-
mes megvizsgálni mindenekelőtt a 
budapesti mérkőzés, de részben a 
Dózsától és a Tatabányától el-
szenvedett vereség tükrében is. 
Azt lehetne ugyanis gondolni, 
hogy a védekező taktika a véde-
kező csapatnak egy bizonyos biz-
tonságérzetet ad. A tapasztala tok 
alapján arra a megál lapí tásra 
kell Jutnunk, hogy ez nincs így. 
Közelebbről megvizsgálva a kér-
dést kiderül, hogy szükségképpen 
nem is lehet így. Az eleve véde-
kezésre berendezkedő csapat alap-
jában véve lemond arról. hogy 
győzzön, a Célja vagy a döntet-
len, vagy a lehetőségekhez képest 
minimális arányú vereség. A csa-
tár já ték II ven körülmények kő-
zött másodrendűvé válik, hiszen 
a védelem erősítése a csatársor 
gyengítése árán képzelhető csak 
el. (Lásd a budapesti Kinizsi el-

SPORT 
A Kinizsitől a Kinizsiig 

leni mérkőzés t ) Az elmélet per-
sze a i t mondja, hogy a védekező 
c«apat váratlan támadásokkal 
maglapetésszerü sikereket érhet 
aL Ez részben érvényes, csakhogy 
nem a Haladás vonatkozásában: 
a Haladásnak ugyanis pillanat-
nyilag nincs három olyan csatára, 
akik az ilyen Icladatkörre alkal-
masak volnának. Ezen kívül pedig 
nem szabad elfeledkezni arról, 
hogy a kilencven percen át tar tó 
védekezés a véletlenek ellen sem-
miféle biztosítékot sem ad, s ha 
igaz is az a tétel. hogy nyolc 
védekezésre beállt. Játékos között 
csak véletlenül lehet gólt rúgni, 
az is igaz, hogy így is lehet — 
bár csak véletlenségből — gólt 
kapni. A Kinizsi ellen természe-
tesen nem véletlenről volt szó, 
hanem csődről. A Dózsától el-
szenvedett vereségben (nem a já-
ték egészére vonatkozóan) viszont 
része volt ennek a taktikának is 
és kétségtelen, hogy a rendkívüli 
balszerencsés ta tabányai 0:1 kiala-
kulásába is beleszólt ez a moz-
zanat . Múlt szerdán, a Kinizsi 
ellen viszont támadott a csapat 
s nyert is, a gólt ellenben akkor 
kapta, amikor védekezni kellett 
ahelyett, hogy támadott volna az 
ösSzeroppanóban lévő ellenféllel 
szemben. Az elmondottakból — né-
zetünk szerint — az edzőre kettős 
feladat hárul. Egyrészről neki ma-
gának is bát rabb taktikai elkép-
zelésekhez kell folyamodnia, más-
részről pedig minden körülmények 
között gondoskodnia kell arról, 
hogy elgondolásai megvalósulja-
nak. A Haladásnál ugyanis régi 
hiba, hogy a Játékosok a játék iz-
galmában minden taktikai utasí-
tást sutba dobnak, s ilyenkor szo-
kott kezdődni az ösztönös — csap-
kodás. 

A kondíció és a taktika mellett 
egy harmadik kérdés is van, 
amellyel az elmúlt négy mérkő-
zéssel kapcsolatban f o g l a l k o z u n k 
kell: ez az összeállí tás kérdése. 
A budapesti vereség alkalmából a 
csapat az addigi összeállí tásban 
állt fel és szélsőségükben mutat-
ta meg azokat a hibákat, amelyek 
— bár kisebb mértékben — ko-
rábban is kiütköztek. Érthető, ha 
a Dózsa ellen az összeáll í tásban 
változtatások történteit, ezek vi-
szont nem bizonyultak szerencsés-
nek. Annyira nem. hogy a vere-
ség egyik okát ezen a téren lehet 
keresni. Tatabánya ellen viszont 
sikerült megtalálni azt az össze-
állítást, amely a Jelenlegi körül-
mények között a legerősebb csa-
patot vonul tat ja fel. Faragónak 
középhátvédként való beállí tása 
megszilárdította a védelmet, 
amely egyébként ezzel a megol-
dással már a Dózsa ellen is jól 
működött. Pozsgal a jobbhátvéd 
helyén talál ta meg az igazi poszt-
Ját s igen valószínű, hogyha nem 
sérül meg a második félidő ele-
jén. a ta tabányai mérkőzést nem 
veszítjük el. Meg kell azonban je-
gyezni, hogy a sérült Pozsgai he-
lyett szereplő Bénák a Kinizsi 
legjobb csatárával . Fenyvesivel 
szemben kitűnően játszott . Vass 
viszont még mindig nem heverte 
ki egészen sérülése következmé-
nyeit, s úgy tűnik, mintha a já-
tékot egy kissé könnyedén ven»é. 
A fedezetpár a budapesti vissza-
esés útán t a r t j a Jó formájá t . A 
csatársor összeál l í tása Városival 
és Budaival a Jobb szélen a le-
hető legjobb az adott lehetősége-
ket tekintve. Ezzel a megoldással 
támadósorunk kombinációs játéka 
Javult, 8 növekedett az aktivitá-
sa is. Az előkészítés most már 
valóban tervszerűen folyik és re-

mélhetőleg a góllövés Is fog men-

ni. A korábbi mérkőzésekhez vi-
szonyítva máris javulás tapasz-
ta lható ezen a téren is (0:3-mal 
és 0:1-el szemben 0:1 és 2:1), de 
ez még nem elég. Lényegesen na-
gyobb robbanékonyásgra és több 
önbizalomra van szükség, ugyan-
akkor pedig arra is, hogy csatár-
raink merjék a végrehaj tás fele-
lősségét vállalni és ne adják le a 
labdát lövőhelyzetben is. A Kinizsi 

elleni győzelem nagyon bíztató Jel, 
de legyen folytatása is. Erre pe-
dig minden remény megvan. A 
négy mérkőzés legfontosabb ta-
pasztalata ugyanis az. hogy a 
csapat fokról-fokra küzdötte fel 
magát a mélypontról, s úgy lát-
szik, hogy a tavaszi idény hátra-
lévő küzdelmeit formája tetőpont-
ján harcolja majd végig. 

HALASZ ELÖD 

Dokumentumok a Horthy-korszakból 

Ságvári Endre; „Szabadságot az ifjúságnak" 
A magyar ifjúság nem ma-

radhat egymagára küzdelmé-
ben. A demokratikus pártok-

Minden zsarnoki uralom 
létkérdésének tar t ja elnyo-
mott népe ifjúságának bék-
lyóba verését. így cselekszik 
a magyar reakció is. A haza-
áruló Kállay-kormány retteg 
a magyar ifjúság szabad 
megnyilatkozásától. Retteg, 
hogy a márciusi i f jak szel-
lemi örökségének letétemé-
nyesei: diákok, parasztit jak 
és ifjúmunkások egymásra 
találnak a szabadság szerete-
tében és a népelnyomó Kál-
lay-klikk gyűlöletében. 

Ezért nem szabad a magyar 
ifjúságnak politizálni. Ezért 
erőszakolják vagy édesgetik 
..politikamentes", szolgai alá-
zatra idomító kényszerszer-
vezetekbe. Petőfi, Jókai, ra-
dikális körének ifjúsága, ha 
ma élne, nem lehetne ténye-
ző a magyar közéletben. 
Megakadályozná őket ebben 
alkotmányunk nagyobb di-
csőségére a leventékötelesek 
politikai tevékenységet tiltó 
törvény. 

Ahogy nem akadályozhatta 
meg Petőfiéket a labanc 
„törvényesség" cenzúrája a 
„Talpra magyar" és a 12 
pont kinyomtatásában, a 
nemzeti szabadságharc elő-
készítésében, úgy nem tudja 
elfojtani Kállayék alkot-
mánytipró rendje sem a ma-
gyar ifjúság felkészülését az 
ú j szabadságharcra. 

Hiába volt az ifjúsági an-
két brutális elnyomása. Hiá-
ba kínozták meg a diákokat 
szombathelyi, soroksári kín-
zókamráikban csak azért, 
mert nyiltan és bátran, az 
egész ország nyilvánossága 
előtt, a cenzúrázott sajtón 
keresztül meghirdették, hogy 
szükséges az egész magyar 
ifjúság cgymásratalálása, 
szükséges közös fellépésük 
saját jogaikért, hazánk sza-
badságáért. 

Az if júság összefogásának 
gondolata nem irtható ki 
többé. Jól tudja ezt a nem-
zetellenes reakció is és ezért 
folyik sajtójában a magyar 
ifjúság megrágalmazása, egy 
újabb terrerhadjárat szelle-
mi előkészítése. 

Üzemben az Orvosi adomány Egyelem 
Üvegtechnikai Műhelye 

nak és vezetőiknek látniok 
kell, hogy az ifjúság ügye az 
ő ügyük is. Ha az ifjúságot 
sú j t j a a reakció, a csapás az 
egész demokratikus tábort 
éri. Ha nem szolgált elég ta-
nulságul az ifjúsági ankét ár-
tatlan áldozatainak megkín-
zása, világosan muta t ja a re-
akció bérenceinek támadása, 
hogy a reakció valamilyen 
v asboxerrel elérhet minden-
kit, aki a magyar demokrácia 
f ront ján harcol, világosan 
mutatja, hegy hová vezet, ha 
a reakció támadásával már! 
elsőízben nem fordul egysé- j 
gesen szembe — ereje teljes 
latbavetésével — valamennyi 
demokratikus párt és az 
egész szabadságszerető ma-
gyar közvélemény. 

Jelmondatként í r juk cik-
künk végén, de jelmondat-
ként szeretnők minden ma-
gyar hazafi lelkébe vésni: 
nincs demokratikus Magyar-
ország az if júság demokrati-
kus nevelése nélkül. Nincs 
demokratikus nevelés az if-
júság politikai szabadsága 
uelkül. Nincs szabad nemzet 
szabad ifjúság nélkül. 

A Főiskola biológiai-föld-
rajz és földrajz-rajz szakos 
hallgatói mindkét évfolya-
mon május 6—12-ig tanulmá-
ny] kiránduláson vesznek 
részt. Az elsőévesek az Al-
földdel, a másodévesek a Du-
nántúllal ismerkednek meg. 

• 
Az Egyetemek és Főiskolák 

II. Országos Kultúrversenyén 
nyert rádiót és pénzjutalmat 
a Főiskola igazgatója május 
11-én ünnepélyes keretek kö-
zött adta át a második helye-
zést elért énekkarnak. 

* 

50 egyetemi hallgató láto-
gatta meg a Szegedi Textil-
müveket az Irinyi Diákott-
honból. 

Á két egyetem szétválasz-
tása után • nagy nehézséeet 
jelentett a tudományos és 
gyógyító munkában, hogy a 
közös üvegtechnikai műhely 
már nem tudta az Orvostudo-
mány Egyetem igényeit ki-
elégíteni. 

Mintegy féléve megoldó-
dott ez az égető probléma. 
Az Orvostudományi Egyetem 
újabb műhellyel gazdagodott: 
keblében különálló üveg-
technikai műhely létesült, 
melyet az Eötvös utcai egye-
temi épületben helyeztek el. 

E speciál s műhelv beren-
dezése igen naev feladat. A 
Gazdasági Igazgatóság mű-
szaki és gondnoki osztóivá, 
valamint háziműhelye ezt a 
feladatot is igyekezett meg-
oldani s sok nehézség órán 
legnagyobbrészt saját ereié-
ből hozta létre a berendezést. 
A műhelv készítette el a 
munkaeszközök, gépek és fel-
szerelési tárgyak jórészét. El-
fogulatlan szakemberek véle-
ménye szerint jól és korsze-
rűen berendezett műhelyt si-
került létesíteni, melynek je-
lentőségét nem kell különö-
sebben méltatni azok előtt, 
akiknek a munkáiéihoz elen-
gedhetetlenül szükségen az 
üvegtechnikai műhely igény-
bevétele. 1 'u J i -» if 

Az üvegtechnikai műhely 
működésében azonban még 
mutatkoznak nehézségek. A 
műhely zavartalan munkájá-
hoz nincs meg minden szer-
szám s kb. 5.000,— Ft értékű 
belföldön nem gyártott devi-
zaigényes szerszámot kellene 
még beszerezni. Remélhetőleg 
azon'ban a közeljövőben ezen 
a hiányosságon is segítenek 
az illetékesek. Az üvegtechni-
kai műhely másik problémá-
ja, hogy a klinikák és intéze-
tek a műhelv iránt igen sok 
— és a legtöbb esetben „sür-
gős" igényt támasztanak, 
ugyanakkor a műhely öttagú 
személyzetéből csak kettő 
szakképzett üvegtedhnikus. a 
másik (három dolgozó pedig 
még csak ezután fogia elsa-
játítani a szakmát. Ez a kö-
rülmény feltétlenül megkí-
vánja a műhely munkájának 
jó megszervezését, ami jélenti 
egyúttal azt is. hogy a tan-
székek ne halmozzák el ele-
mi, illetve közönséges igé-
nyekkel a műhelyt, hanem 
azokat egyelőre továbbra is 
saját maguk végezzék el. Eh-
hez viszont az szükséges, hogy 

A T E S T V É R O R S Z Á G O K É L E T É B Ő L 

Űj város Románia térkép 

a tanszékek kutató jelöltjei és 
laboránsai a műhely vezető-
iével és másik szakképzett 
üvegtechnikusától sajátítsák 
el az elemi üvegtechnikai el-
járosokat. 

Az üvegtechnikai üzem 
élén egyébként tanárvezető 
is áll. akinek feladata őrköd-
ni a műhely zavartalan mun-
kája felett. 

Az üvegtechnikai műhely 
létesítése nemcsak az Orvos-
tudományi Egyetem szem-
pontjából jelentős A műhely 
által e lőá l l í tó ' l abora tór iumi 
felszerelések révén sok devi-
zát takarítunk meg s éppen 
ezért szükséges, hogy az 
üvegtechnikai műhely mű-
ködésében még mutatkozó 
fentemlített nehézségek a 
felsőbb szervek segítségével 
mielőbb megoldódjanak. 

Örömmel könyvelhetjük el 
az Orvostudományi Egyetem 
fejlődésének ezt az újabb á> 
lomását azzal a tudattad, hosy 
államunk biztosítja intézete-
ink számára a fokozott köve-
telményeknek megfelelően a 
hathatósabb technikai segít-
séget. 

I $ 

1. Bejött a prof . . . . (Mért áll-
(nék fel?) 

— Ernyedt drága testem: 
„Hág!" „Hungi" nyoma nyomja; 
S ma Is nyockor keltem (I) 

2. A haverom (te Jó Ment) 
Rohan a menzára . . . 
S előbb ülhet az asztalhoz; 
Vágtatok utána . . . } 
Előttem az „Oreg Szivar** 
(Most mit tegyek véle?) 
„Felborftoml — hadd edzMjta; 
Oly vékony . . . szegényke . . . 

3. Vizsga előtt oko« dolog 
Köszönni a profnak; 
Egy köszönés (— fene tudja —) 
Még szerencsét hozhat . . . . 

Erdélyben, a ,,J. V. Sztálin" vegyipari kombinát mel-
lett épül Románia új városa: Vlctorla. A város alap-
ját hat éve rakták le és azóta állandóan fejlődik. Há-
rom főútvonalának egyike már teljesen kiépült, — 50 
modern lakóépület alkotja. Felső képsor: munkáslakás-

építkezés régi, népi építészeti elemek felhasználásával; 
a Főutca; a kénsavgyár Irányító szobája. Alsó képsor: 
modern munkáslakás; a műtrágyagyár egyik munkater-
me, a vegyesiskola tantermében. 

4. S vizsga után? marha lennék 
Koptatni a számat; 
Másra kell az: Szurkolásra, 
Majd a Haladásnak . . . (t) 

(Kovács-Takács) 

SZEGEDI EGYETEM 
A Szegedi Tudományegyetem, Or-
vosegyetem éji Pedagógiai Főiskola 

lapia 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

Kiadla: Az MDP Egvetemi és F6-
Iskolai Pártbizottsága. a Tudo-

; mánvesrvetem rektora, az Orvos-
, egvetem dékánla, a Főiskola igaz-

oatóla. a DISZ és a Szakszerv®. 
zetek 

Szegedi Nvomda Vállalat 
Felelős vezető: Vincz« Győr«» 


