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

IV. óvL 13. szám 1956 Jállus 6. Ara 40 fillér 

Munkát adni a fiataloknak, kötelességteljesítés Tárni 
tőlük és messzemenően törődni gondjaikkal, igényeik-
kel is — ez lehet az alapja annak, hogy megjavítsuk 
az ifjúság nevelését, közelebb kerüljünk az ifjú nem-
zedék lelkéhez. 

(A Szabad Nép 1956. június 23-i vezércikkéből.) 

Szigorlatoznak 
a főiskola hallgatói 

Az ú j főiskolai tanterv ér-
telmében ebben az évben elő-
ször szigorlatoznak a Főisko-
la hallgatói. A szigorlatok 
értékét és súlyát mindannyi-
an érezték és ennek megfe-
lelően készültek a vizsgára, 
az első szigorlatra. Nem 
könnyű feladat egy, esetleg 
két anyagból vizsgázni. Az 
első évfolyam hallgatói lé-
lektan-logikából vizsgáztak. 
Az eredményt azt mutatja, 
hogy nemcsak megtanulták 
és tudják az előírt anyagot, 
de értékes megfigyeléseket is 
végeztek a tanév folyamán 
és feleletüket kiegészítették 
megfigyeléseik eredményei-
vel. Így vá^jk az elmélet és 
gyakorlat szoros egységgé és 
lesz az alapja a következő 
évek pedagógiai tanulmá-
nyainak. 

E cikk keretében nem fog-
lalkozhatok valamennyi első 
éven lefolyt szigorlattal, de 
szeretném kiemelni a föld-
rajz szakon Lakatos Erzsé-
bet szigorlatát. Mikor meg-
kérdeztem tőle, hogyan ké-
szült a szigorlatra, azt felel-
te: 

„Rendszeresen tanultam, 
' igyekeztem nemcsak az 
' órán hallottakat megta-
' nulni, hanem a földrajzi 
' gyakorlatokon szerzett is-
' mereteimet is beépíteni, 

de azért nagyon Izgulok". 
Pedig a vizsga azt mutatta, 
hogy Lakatos Erzsébetnek 
nem volt oka izgalomra. A 
föld fizikai tulajdonságairól 
beszélt. Felelete nemcsak azt 
mutatta, hogy a megkívánt 
anyagot jól ismeri, hanem 
azt is, hogy ismeretei alapo-
sak. Nemcsak a lényeges ré-
szét ismeri az anyagnak, ha-
nem teljes összefüggésében 
lá t ja azt. Mondatai világo-
sak és szabatosak. Beszámol 
Olvasmányairól is. Lelkes 
pedagógus lesz belőle, aki 
nem elégszik meg az órán 
előadott anyaggal, hanem 
azt igyekszik kiegészíteni. 

Fehér István általános ál-
lattanból vizsgázott jelesre. 
Példamutató vizsgájához 
egész évi nagyszerű társadal-
mi munkája is hozzájárul. 
Mint pártcsoportvezető, lel-
kes és eredményes munkát 
végzett, de nem maradt el 
más társadalmi munkájában 
sem. A Diákotthonban a fő-
iskolai hallgatóknak példa-
képe volt és most, mint 
DISZ kari megbízott, a f e l -
vételi vizsgákon tevékenyke-
dik. , -

Másodéveseink is izgultak 
a szigorlatok előtt. Fizikából 
két év anyagából kellett be-
számolniok. Még a legjobb 
tanulóink is féltek a szigor-
lattól. Pedig nem volt ok a 
félelemre. Jól megállták a 
helyüket. Két év becsületes 
és rendszeres munkájának az 
efedménye volt 3.82 csoport-
átlagúk. 

Gyulai Ilona kommunistá-
hoz méltóan vizsgázott és 
lelkesítette társait, de a 
többiek is megtettek min-
dent, hogy a csoport jól 
vizsgázzék. 

Még jobb volt a magyar-
történelem szakcsoport szi-
gorlati eredménye, itt 4.25 
az átlag. Pedig vizsgáztató 
tanáruknak hivatalos elfog-
laltsága miatt ismételten 
meg kellett változtatnia a 
vizsga időpontját. 

Igen lázasan készültek a 
történelem-ének szakos hall-
gatók is a zenetörténeti vizs-
gára. A zenetanszék folyo-
sólyán latolgatják a lehető-
ségeket. Két esztendő zene-
történeti anyagából kell 
vizsgázniok. Nemcsak az 
anyagról kell tételszerűen 
beszámolniok, hanem egy-
egy zeneköltő zeneművét 
analizálniok is kell. A tanár 
— nagyon helyesen — nem 
elégszik meg csak a zenei 
anyag ismertetésével, hanem 
nagy gondot fordít arra, 
hogy a kor társadalmi vo-
natkozásait is lássák a hall-
gatók. Túri Margit Bachról 
beszél. Nem a szokásos Bach 
ismertetést halljuk, hanem 
ennél többet, a kort ismer-
teti, melyben Bach zeneda-
rabjai megszülettek és mely-
be szervesen beleilleszked-
nek. Elemzi Bach H-mol mi-
séjét, mely a zenedráma ere-
jével az igazságot keresi. A 
Passiókról beszélnek, hol a 
nép a főszereplő. 

A feléletből érezzük, hogy 
Túri Margit nemcsak érti. 
hanem érzi is, amit mond. 

Amikor Túri Margitot meg-
kérdezem, hogy a nyári szü-
netben mit fog csinálni, azt 
feleli, 

dolgozni, és nagyon sok 
zenedarabot hallgatni. 

Remélem, ez a vágya telje-
sül. 

Hallgatóink szigorlatai ál-
talában jól sikerültek és a 
vizsgázók boldogan mentek 
haza, hogy szeptemberben 
újult erővel lássanak a mun-
kához. 

G. L. 

A gyakorlóév tapasztala*ai 
AZT HISZEM, minden gya- létjogosultsága. De mit tegyen a 

korióéves tanár számára nagy tanár a meglepő és váratlan dúr-
élményt jelent a tanítás. De az vaságok ellen? Például, ha a 
emberformálás nagyszerű fel- (gyerek a nevelői tekintélyt sérti 
adata sok nehéz kérdés elé állít- meg, vagy ha — üyen is meg-
ja a kezdő nevelőt." Az első év 
legnagyobb feladata — úgy gon-
dolom —, a gyakorlati oktató-
nevelő munka formáinak, stílusá-
nak keresése. Nehéz és küzdel-
mes munka ez. Az ember sok-
szor erőt és emlékezetet megfe-
szítve idézi a főiskolán tanulta-
kat, hogy megtalálja a megfelelő 
megoldási módját az oktató-ne-
velő munka egy-egy felvetődő, 
sajátos problémájának. Sajnos 
nem mindig sikerült elméleti fel-
készültségem alapján a felvető-
dő problémákat megoldanom i 

Különösen a fiúk fegyelmezé-
sével kapcsolatosan vannak ne-
hézségeim. Azt tapasztaltam gya-
korlóévem idején, hogy az osz-
tály fegyelmét igen sok esetben 
nem lehet biztosítani a megszo-
kott oktatói-nevelői ráhatással. 
Előfordulnak kirívó, durva fe-
gyelmezetlenségek is, amelyek-
nek megszüntetésére a kezdő pe-

' dagógus nem találja meg igen 
sok esetben a megfelelő fegyel-
mezési formát. Megfelelő for-
mán azt értem, hogy a nevelő 
a fegyelmezetlenséget úgy szün-
tesse meg, hogy a tanuló belássa, 
megértse, viselkedése nem meg-
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történt — megtagadja a tanári 
kérés, utasítás teljesítését. 

A fiúk nevelése — azt hiszem 
ez nemcsak az én véleményem 
— nem könnyű feladat. Külö-

Különö;en az új anyag begya-
korlására jut kevés időm, ami 
pedig a nyelvtanulásnak elen-
gedhetetlen feltétele. Nagy gya-
korlattal rendelkező kartársaim 
is nehézségekkel küzdenek a 
fennforgó okok" miatt, jóllehet 
ők, kialakult jó módszerük és 
nagy tapasztalatuk ' alapján ezt 
a maximális anyagot is eredmé 

HírfUCi 

nősen a nő pedagógusok számá- nyesen el tudják sajátítani. De 
ra. Azt tapasztalom, hogy a leg- mindezt oly nagy. fizikai és szol-

engedhető. Az hiszem, bizonyos 

kirívóbb eseteknél a pedagógus 
tanácstalan, nem állnak rendel-
kezésére hatékony fegyelmezési 
eszközök. •"' 

Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy jól irányított sze-
gedi iskolában tanítok, felkészült 
és tapasztalt pedagógusok segít-
ségére támaszkodhatom . problé-
máim megoldásában. Ezeknek a 
kérdéseknek felvetését mégis 
szükségesnek tartom, mert tu-
dom — az április elején megtar-
tott főiskolai gyakorló pedagógus 
ankét tapasztalatai is ezt bizo-
nyítják —, hogy a falusi és ta-

lemi erőfeszítéssel érik el, hogy 
félő, mind a pedagógus, mind a 
tanulók munkabírásának rovásá. 
ra megy. 

Befejezésül még egy fontos 
nemcsak engem, mint gyakorló-
éves tanárt érintő kérdésről sze-
retnék szólni. . . . 

A nagy anyag feldolgozásának 
nehézségeit fokozza, hogy igen 
sok órám elmarad. Óráim egy 
része utolsó, ötödik óra. Az or-
szágos és városi rendelkezések 
alapján sorozatosan tanítási idő-
ben tekintettünk meg rendezvé-
nyeket, kiállításokat (forgalmi, nyai iskolákban fokozottabban, , . , • - , , - ,, /.közlekedési kiállítás, atomkiálli-eltorzultabb formában lepnek' - -

fel ilyen és ehhez hasonló jelen-
ségek. 

A GYAKORLATI oktatómun-
ka arról győzött meg, hogy igen 
sokat kell kísérleteznie a 
pedagógusnak amíg kialakítja e 
saját, megfelelő oktatási mód-
szerét. Sajnos még mindég nem 

súlyosabb fegyelmezetlenségi (sikerült elérnem, hogy az ötven m a r a ( j t e j 

tás, tűzrendészeti kiállítás, ének-
kari próba, menetelési próba). 
Mindezt az utolsó órák rovására. 

Az előirt nagy anyaggal még 
kezdő ' m*n(^en P e r c felhasználásával is 

'nehezen tudok megküzdeni. Fo-
kozza a nehézségeket, hogy a 
fentebb ismertetett okok miatt 
ebben az évben 8 orosz órám 

esetekben, ha a tanuló nem ta-
pasztalja azt, hogy a pedagógus-
nak hatékony eszközök állnak 
rendelkezésére rendbontó visel-
kedése ellen, kihasználja a ne-
velő tehetetlenségét. 

MEGGYŐZŐDÉSEM, hogy a 
testi fenyítés elavult és emberte-
len nevelési módszer, melynek a 

perces tanórát arányosan beosz-
szam az elvégzendő anyag min-
den tekintetben eredményes fel-
dolgozására. Ennek oka vélemé-
nyem szerint az, hogy az orosz 
tananyag globális és egy órára 

EZEKNEK a problémáknak 
leküzdésére sok segítséget ka-
pok iskolám vezetőitől és kar-
társaimtól, de mivel még így is 
problémák és azt hiszem általá-

eső mennyisége nagy, és mint no» jelenségek, szükségesnek 
kezdő pedagógus nem mindig ¡'éreztem gyakorlóéves kartársam» 
tudok megküzdeni az ebből adó- nevében is beszélni róluk. 

mi társadalmunkban nem lehet dó feldolgozási nehézségekkelj i4t!aíÜÍ,'<«. ! (K-né) 

Folyó hó első hetében meg-
látogatta egyetemünket az 
Akadémia vendégeként Ivan 
Tanév Daszkalov, * a Szófiai 
Orvosi Főiskola fertőző beteg 
klinikájának igazgatója és a 
szakcsoport ülésén előadást 
tartott. , , 

4-".- • ||Vnr!*í-^r 
A Szentesi Megyei Kórház 

75. éves fennállásának meg-
ünneplése alkalmából, jubile-
umi ünnepség keretében ren-
dezett előadássorozatban dr. 
Hetényi Géza akadémikus! 
egyetemi tanár, dr. JáJci 
Gyula és dr. Huszák István 
egyetemi tanárok tartottak 
előadást, , 

• • | | i f , » ! 7 r ! 7 
Kovac Dámján, a Szlovák 

Tudományos Akadémia bra-
tislavai lélektani laborató-
riumának aspiránsa néhány 
napot töltött Szegeden. Meg-
látogatta a Bölcsészeti Kar 
Neveléstudományi-Lélektani 

Intézetét és a Pedagógiai Fő-
iskola Neveléstudományi 
Tanszékét. A Bölcsészkari 
Neveléstudományi Intézet 
munkatársai megállapodtak 
Kovac Damjáwnal, hogy a 
pszichológia egyes kutatási 
területein munkájukat ö s -
szehangolják. 

• ' i iUflrrwr vS 
Az Orvostudományi Egye-

tem tanszemélyzet» és segéd-
személyzete folyó évi június 
havi premizálása során ösz-
szesen 270.000 forint került 
felosztásra. 

V 3 8 5 » " ' . . Egy hét multán 

Felvéíeli vizsgák 
áz egyelem bölcsészkarán 

Aki hétfőn reggel végigment 
6 bölcsészkar folyosóján, izga-
tottan beszélgető, kicsit szoron-
gó, de azért mosolygó arcú fia-
talokkal találkozott. A felvételi 
vizsgázók első csoportja várako-
zott, fiúk, lányok, akik még 
néhány nappal ezelőtt a közép-
iskola padjaiban ültek. Az érett-
ségi vizsgák izgalmai még el sem 
csitultak és máris újabb vizsga 
következik számukra, nem ke-
vésbé fontos, sorsdöntő. 

Kicsit megilletődtek, amikor 
először lépték át az egyetem ka-
puját, mindegyikük szívében ott 
ült a remény — ha sikerül, ak-
kor ezek között a falak között 
fogok tanulni, készülni életpá-
lyámra. Izgalmas napok ezek 
életükben; lezárták a diákkor 
éveit, átestek az érettségi vizs-
gák izgalmain, döntöttek a pá-
lyaválasztást illetően, és most 
reménykednek, hogy a felvételi 
bizottság helyesnek Ítéli az ő 
döntésüket. 

Miközben ott jártam közöt-
tük és hallgattam kíváncsi kér-
dezősködésüket az egyetemről, 
egyetemi életről, irodalomról és 
tanulásról, szemeim kutatva néz-
ték az arcokat és keresték a hi-
vatás és tanári pálya iránti sze-
tetetet. Vajon érzik-e, tudják-e^ 

milyen nehéz és kemény mun-
kát kívánó az a pálya, amelyTe 
készülni szeretnének? Van-e 
bennük elég szív, melegség, 
megértés és kitartás e pálya ne-
hézségeivel szemben? Szeretném 
remélni, hogy azt olvastam ki 
az izgalomtól csillogó szemekből, 
hogy igen, tudják mire vállalkoz-
nak és szeretni fogják majd azt 
a munkát, amit végezniük kell. 

A felvételi vizsgák közben ön-
kénytelenül eszembe jutottak 
az előző évek felvételi vizsgái. 
Bár még minden felvételre je-
lentkezővel nem beszéltünk, bi-
zonyos összehasonlítás mégis 
lehetséges. Sok szempontból biz-
tatóbb a kép, mint az előző 
években volt. Az idei felvételi-
zők között talán egy sincs, aki 
nem hivatásszeretetből jön erre 
a pályára, viszont vannak olyan 
tünetek, főleg szakmai vonat-
kozásokban, amelyek az előző 
éveknél sokkal aggasztóbbak. 

Végső értékelést majd a vizs-
gák lebonyolítása után lehet 
mondani: az eddigi tapasztala-
tok csak azt engedik feltételezni, 
hogy talán a mostaniak is elérik 
a tavalyiak, illetve az azt meg-
előzők felkészültségi színvonalát. 

Kordé Imre 
tanársegéd 

Június 17-én vlifeSctó&tííl 
kipirult arcú egyetemi hall-
gatók ugráltak le a vonatról 
a pécsi pályaudvaron. Szál-
láshelyükön, a vendégkönyv-
ben ez áll: III. éves földrajz-
történelem szakos hallgatók, 
vezetőik: Balla György és 
Pénzes István tanársegédek. 
Szállást lekötötték egy hó-
napra. Indok: nyári gyakor-
lat. 

Szűkszavú mondatok. Kér-
jük el az egyik hallgató nap-
lóját. Lapozgatunk a füzet-
ben. Naponként sorakoznak 
az élmények, észrevételek, 
újonnan szerzett ismeretek. 
Mellőzzük a sok szakmai ki-
fejezést, csak néhány monda-
tot ragadunk ki. 

Június 18. A Villányi-hegy-
ségben Jártunk. Kevi László, 
pécsi geológus magyarázott a 
hegységről. Szőlőt, bort nem-
igen láttunk. Miközben le-
ereszkedtünk a sziklás hegy-
oldalon, sokat mulattunk. 
Néhányon cipőjükön kívül 
más ruhadarabot is használ-
tak bukdácsolás köziben. Vég-
re láttam egy igazi várat kö-
zelről és belülről Siklóson. 
Jó meleg volt a harkámyfür-
dői víz, egészen felfrissül-
tem. 

Június 19. Igazi kirándu-
lási idő volt ma. Nem sütött 
a nap, nem fú j t a szél. Jár-
tunk a Misina-tetőn, majd a 
Tubes esett utunkba. Én ve-
zettem, térkép alapján, a cso-
portot. Eltekintve két elté-
vedéstől, egészein jól csinál-
tam. Büdöskútnál megpihen-
tünk, majd átgyalogoltumk. 
Onnan autóbusszal mentünk 
haza. 

Június 20. A város neveze-
tességeit néztük meg. Egé-
szen meglepett, hogy ilyen 
sok török emléke van Pécs-
nek. A mecsetet is megnéztük 
Kár, hogy nem mehettünk 
be. A székesegyház gyönyö-
rű kívülről is. de belülről 
szemlélve is. Székely Berta-
lan, Lotz Károly nagyszerű 
freskói sorakoznak » falakon. 

Délután a -Te t tye - forráshoz 
mentünk fel. Ott sok érdekes-
séget hallottunk a város tör-
ténetéből. Pécs utcái, mint 
indák kapaszkodnak fel a 
Mecseken. 

Június 21. Megmásztuk a 
Jakab-hegyet. Szép kilátás 
nyílik a tetőről, kár, hogy 
köziben szemetelni kezdett az 
eső. Ezután nagyokat csúsz-
tunk lefelé menet, mert az 
eső már szorgalmasan esett. 
Annyira azért mégsem, hogy 
meg ne láthassuk a szamóca-
szemeket. Aba-ligeten meg-
pihentünk, majd egy kedé-
lyes gyalogtúrában volt ré-
szünk egészen Magyarürögig, 
közben pedig esőcseppek kop-
pantak a fejünkön. * 

június 22. Nehezen szárad 
a ruhám, a cipőm is vihar-
vert állapotban van. Az eső 
szakadatlanul dobol az abla-
kon, Nagyon rossz benn ülni 
a szobáiban. Jobb volna, ha 
napsütésben járhatnánk Ge-
resd vidékén. Az idő azonban 
kérlelhetetlen. 

Június 23. A Zsolnay-gyár-
ban jártunk délelőtt. Gyö-
nyörűen kirakott épületfalak, 
még a kéményeket is porce-
lán borítja. A munkások ke-
zét szinte nem is látni, oly 
fürgén mozog. Kezük alól 
pillanatok alatt kerül ki szi-
getelő, tányér, csésze. A fes-
tőknél a filigrámrnunkák tö-
kéletessége lepett meg. Szén-

ié éíetet tfaríwsbíivaSc a por-
celánszóbrofc arcára. A most 
száradó lepkék szinte repül-
nek szivárványszínű szárnya-
ikkal. 

A szobrászoknál húsz éve 
dolgozik egy asszony, boszor-
kányos ügyességgel illeszti 
össze az öntött testrészeket. 
Egy pillanat és előttünk ál-
lott egy kecses emberi alak, 
élethű mozdulatba meredve. 

Itt megszakad a napló. A 
következő napok, hetek ese-
ményeit a jövő még irigyen 
rejtegeti. Ha valósággá, je-
lenné lesznek, megint felüt-
jük a naplót, | , . 

A z e g y e t e m i I f j ú d i g 

és a d o l g o z ó k é l e l m e z é s e 
Étkezőink kőzött gyakran 

felvetődik az a kérdés, hogy 
a jelenlegi élelmezés nívóját 
meddig tudja tartani a menza 
vezetősége. Mi ennél az ered-
ménynél nem fogunk megáll-
ni, hanem az elért eredmé-
nyeket fokozni kívánjuk, kü-
lönösen most, amikor az if-
júságnak a vizsga időszaká-
ban kalóriadús, jó minőségű 
élelmezésre van szüksége a 
tanulmányi eredmény mind 
jobb eléréséhez. A vizsga idő-
szakálban étkezőink asztalára 
friss kenyér, saláta, gyü-
mölcs, újburgonya stb. bősé-
gesen került. De a húsellátás 
terén is hetenként több mint 
500 kilogrammal használtunk 
fel többet. Éppen az étkezte-
tés megjavítása, illetve az ét-
keztetés színvonala érdeké-
ben kötöttünk szerződést az 
újszegedi Haladás Termelő-
szövetkezettel kb. 500 q zöld-
árura, hogy étkezőink állan-

dóan friss árubői kapják ét-
termeinkben az elkészített 
ételeket. Az étkezés további 
javításéit kívánjuk! azzal is se-
gíteni, hogy az idei bő gyü-
mölcstermékből a nyári idény-
ben bőségesen fogunk eltenni, 
illetve konzerválni, hogy ez-
által is olcsóbbá, nívósabbá, 
háziasabbá tegyük élelmezé-
sünket. 

Eddigi eredményeinkihez 
nagyban hozzájárult, hogy az 
Egyetemi Pártbizottsággal, a 
DISZ-bizottsággal, a menza-
bizottsággal és a gazdasági 
vezetőkkel a legjobb kapcso-
latot hoztuk létre és így közö-
sen dolgozva tudtuk felszá-
molni azokat a hiányosságo-
kat. amelyek az étkeztetés-
ben mutatkoztak. Ezért, a lel-
kes segítő munkáért köszö-
netemet fejezem ki az Egye-
temi Pártbizottságnak, a 
DISZ-bizottságnak, a menza-
bizottságnak és a gazdasági 

vezetésnek", valamint dr. Per-
biró József professzor elv-
társnak, aki, mint a menza-
bizottság elnöke, nemegyszer 
a helyszínen beszélte meg 
velünk a problémákalt és 
adott segítséget munkánk-
hoz. 

További megelégedést sze-
retnénk biztosítani akkor, 
amikor telepünk vezetősége 
felhívja az ifjúság figyelmét, 
hogy rendezvényeiket, évzáró 
ünnepélyeiket a jövőben ren-
dezzék a menzán, melyet a 
telep vezetősége a kulturált 
igényeknek megfelelően kí-
ván biztosítani az ifjúságnak 
és a dolgozóknak. Közöljük 
továbbá, hogy a menza a 
nyári hónapokban is dolgozik 
és várjuk azokat a kedves ét-
kezőinket, akik igénybe kí-
vánják venni étkezésünket 
nyáron is. 

Kasea Pál 
telepvezető 
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Emlékek között 
Iia döngő szél felhőkel n»n falaz 
és tündöklő az ég, a tiszta, mélykék, 
ha izmait feszítve könnyedén lép 
szívemre és a tájra új tavasz, — 

mikor liheg — mint ven kutyánk — a nyár, 
por tzáll az úton, tikkadt lomb henyél, 
szellő locsog: „borulj szerelmes éj"..i 
— szívemben halk emlékek arnya jár. 

Ha gyúlnál: tarka színei az ősznek 
ét dér csilingel: vége már a nyárnak\%t 
a szél a hulló, holt levéltől sápadt, 
bordó a nap, lágy fények kergetőznek, — 

midőn az utca dermedt, mint a vas, 
ha minden szürke már és fönn havas 
felleg-szánokkal cseng a téli ének: 
az emlékek suhanva elkísérnek. — 

7 
és ellenük mdr fel sem lázadok — 
ma — séta közben — újra láttam Ágnest 
ét éreztem: sötét szemére ráfest v 

a hulló nap kis fénylő bánatot. 
Magyar V. Látzló 

„A mi faliújságunkat mindenki olvassa".„ 
X Pedagógiai Tóiskola Dl SZ-si*rr»i«tén«k 

íaliutságjárol 
A Pedagógiai Főiskola hall-

gatóinak ez a véleménye va-
lójában többet jelent, mint a 
cím néhány szürke, egymás 
mellett sorakozó szava. Mo-
solygó arcok, az érdeklődés-
től csillogó szemek tekinte-
nek reánk, ha a DlSZ-szer-
vezet faliújságjáéról beszélge-
tünk. Mindenki ismeri cik-
keit, mindannyian szívesen 
veszik kezükbe a tollat, ha a 
faliújság számára cikket kell 
írni. Vajon miér t? — Hisz a 
külsejében egyszerű fa l iú j -
ság nem a reklámok sokszor 
feltűnősködő fogásaival 
igyekszik odacsalogatni a já -
rókelőket. Talán a táblán el-
helyezett egy-két ceruzaraj-
zos képem akad meg a főbe-
járat előtt elhaladó szeme? 
Meglehet — hiszen a képek a 
diákok életének egy-egy jel-
lemző eseményét, élményét 
örökítik meg. Jelenleg pél-
dául az árvíz súj tot ta Duna-
szekcsőn dolgozó brigádok 
életéből lá thatunk két egy-
szerű, d e jellemző képet. Pár 
sorban arról értesül az ol-
vasó, hogy rövidesen ú j a b b 
csoport indul ú tnak az árvíz-
károsult vidékre, hogy huin-
ká jukka l siettessék a károk 
helyreállítását. 

A fal iújság többi cikke 
sem marad le élményszerű-
ségben, aktualitásban. Pintér 
Nándor: »Várunk bennete-
ket« címen köszönti a felvé-
teliző diákokat. Ugyancsak ő 
számol be a főiskolák II. kul -
turális versenyéről, amelynek 
a szegedi főiskola második 
helyezettje volt. Sorait bizo-
nyára érdeklődéssel és talán 
kissé irigykedve is olvassák 
azok, akik nem lehettek a 
versenyzők közt, nem lehet-
tek részvevői az élményekkel 
teli, izgalmas napoknak. Fe-
nákel Judit : »Szatíra- cím 
alat t í r ja le az MHK-próba 
viszontagságait. Kiderül, 
hogy az »önkéntes« jelentke-
zés önkényessé vált, mer t ha 

valaki elmaradt a próbákról, 
nem írták alá az indexét. 

Az eleven, mozgalmas 
szerkesztés bizonyítéka a 
több oldalra ter jedő vita-
cikk. Sajnos »A férf i és nő 
barátsága« című írás szer-
zője nevét nem tüntet te fel. 
Hallgatótársai valószínűleg 
tud ják nevét, de az idegent 
is érdelkelné a szerző, hiszen 
érdekesen fejtegeti az elv-
társi és baráti viszony közti 
különbséget, hasonlóságot, 
ma jd tovább folytatva e gon-
dolatmenetet s a szerelemről 
értekezik. Azt igyekszik kibo-
gozni, hogyan fér meg barát-
ság és szerelem egymás mel-
lett. Hogyan alakul a helyzet, 
ha a barát szerelmes lesz és 
így közbejön egy harmadik 
személy is. »A szerelem nem 
zár ja ki az időnkénti közös 
szórakozást — í r ja —, termé-
szetesen nem hármasban, mert 
e lefántra nincs szükség«. 
Kissé elmosódott a mondat 
értelme: hármasban, vagy 
nem hármasban? Annál is in-
kább, mer t a továbbiakban 
ezt í r j a : »A szerelmes leány-
nak, illetve f iúnak több joga 
van, mint a barátnak«, s hoz-
záfűzi , hogy »ne legyünk szűk 
látókörűek, önzőek, kicsinye-
sek«. E néhány sor olvasása-
kor a kérdések özöne merül t 
fel bennem a szerző határo-
zatlansága következtében. 
Helyes volna, ha a szerkesz-
tőség ezt az igen érdekes vi-
tát egy ar ra alkalmas, híva-
tott személy felkérésével le-
zárná, megadva a vitacikkek-
ben felmerült kérdésekre a 
helyes válaszokat. 

Egyébként csak örülni le-
het, hogy a főiskola hallgatói 
nem egyéb újságokból és fo-
lyóiratokból kivágott kül- és 
belpolitikai híradóval aggat-
ják teli fal iújságukat , hanem 
saját közösségük mindennapi 
kérdéseiről írnak, azokról vi-
tatkoznak. Ez a fal iújság va-
lódi hivatása! 

l, , Molnár István 

A népköltészet a felsőoktatásban 
Ez a cikk 1954 végén író-

dott. Akkor a Felsőokta-
tási Szemle nem közölte. 
Most különös időszerűsé-
get ad neki Waldapfel Jó-
zsef »Az egyetemi iroda-
lomtanítás néhány kérdé-
se« című cikkének (Szabad 
Nép, 1956. június 12.) kö-
vetkező mondata: »Eltűnt, 
vagy egy-két bevezető órá-
ra zsugorodott össze a nép-
költészet tanítása, aligha 
függetlenül a nép alkotó te-
hetségét hát térbe szorító 
személyi kultusztól«. 

| egyszer már föl ke'il izakítani. 
Erre a felsőoktatás hivatott. 

m 

Egyetemi dolgozóink üdültetése 
Az elmúlt években komoly 

gondot okozott szakszervezeti 
bizottságunknak a Tudomány-
egyetem dolgozóinak üdültetése. 
A SZOT-beutalók alacsony szá-
ma és időben való rossz elosz-
tása is nehezítette helyzetünket. 
Akadályozta a kellemes üdülés 
biztosítását az is, hogy családos 
SZOT-beutolókat az Egyetem 
kellő számmal nem kaphatott. 
Ezért bizottságunk megtette a 
lépéseket saját üdülő szerzése, 
« egy soproni önköltséges üdül-
tetés megszervezése érdekében. 

Február elején a Tudomány-
egyetem vezetőinek támogatásá-
val átvettük a Pedagógus Szak-
szervezet Országos Központjától 
a Szabadság-hegyi üdülőt 15 
évi használatra. Ezt az üdülőt 
az egyetem műhelyének dol-
gozói fáradságot nem ismerő 
munkával július elejére rendbe-
hozták és napjainkban már üze-
mel is. A Szabadság-hegyi üdü-
16 egyben alkotóház is és így 
az üdülési időszak kivételével 
elsősorban a zavartalan tudo-
mányos munkát hivatott előse-
gíteni. Igénybevehető azonban 
a bizottság beutalása alapján 
néhánynapos pesti tartózkodás 
esetén is. üdülési időszakban a 

szobaárak: teljes kihasználás 
esetén napi 8 forint, ha három-
ágyas szobát két személy veszi 
igénybe 12 forint, ha egyedül, 
akkor 20 forint. A vendégszoba 
ára személyenként napi 12 fo-
rint, alkotós7.abadság idejére a 
szohaár 8 forint 

Sopronban az Erdőmérnöki 
Főiskola Templom utcai Diák-
otthonát kaptuk meg júlhis 6-
tól augusztus 17 közötti időre. 
Ez a diákotthon lehetőséget 
nyújt családos üdültetés bizto-
sítására. A soproni üdülő be-
rendezéséhez az Egyetem veze-
tői adnak segítséget. Az elhe-
lyezésért ebben az üdülőben 
nem fizetnek, csupán »7. útikölt-
ség és a* élelmezési (napi 18,13 
forint) költség terheli az ott 
üdülőket A Szabadság-hegyi és 
soproni üdültetés megteremtése 
lehetővé tette, hogy a SZOT-
beutalókon kívül a Szabadság-
hegyen 93, a soproni üdülőben 
pedig 150-200 dolgozó ét csa-
ládtagja üdülhet ezen a nyáron. 

Az eddig felsorolt üdülési le-
hetőségeken kívül két hetenként 
Fonyódra és Miskolcra is tu-
dunk önköltséges üdülőként két-
két családot küldeni. 

A népköltészet: irodalmi örök-
ségünk! A szovjet folklorisztika 
és irodalomtudomány summáz-
za ebben a tömör megfogalma-
zásban Gorkij számos megnyi-
latkozásának cs irodalompoliti-
kai gyakorlatának a folklórra 
vonatkozó tanulságát A világ-
irodalom minden jelentős írója, 
költője nagy megbecsüléssel 
fZÓl t_.a nép szóbeli tudásáról, 
költői alkotásainak művészi ér-
tékéről. Montaigne üdeséget, 
Goethe egyszerűségét, közvetlen-
ségét veszi észre és becsüli, 
Mickiewicz „a szépség példaké-
pét" látja a népköltészeti alko-
tásokban. A magyar irodalomban 
— még Montaigne előtt — Er-
dősi Sylvester János szól elisme-
réssel a virágénekekről, „melyek-
ben csodálhatja minden nép az 
magyar nép elméjének éles vol-
tát az lelésben, mely nem egyéb, 
mint magyar poézis". Kölcsey, 
Csokonai, Petőfi, Arany, Erdélyi 
János, Kemény Zsigmond, Vaj-
da János, Jókai és irodalmunk 
szinte minden jelesének nyilat-
kozatait 'éppúgy idézhetnők, 
mmt írói-költői gyakorlatuk, mű-
vészetük tanúságát а folklór meg-
becsülését, értékelését illetően. 

A magyar népköltészet tudo-
mánya csak egyik ágon szülötte 
a néprajzi érdeklődésnek, a fel-
világosodással együttjáró állam-
pohtíkai-statiszlíkai-demográfiai 

népélctleírásnak. Másik forrása, 
s legfőbb haszonélvezője az iro-
dalom volt és marad mindmáig. 
Л е т véletlen, hogy legnagyobb 
íróink, költőink - mint a múlt 
században Petőfi, századunkban 
Moncz - maguk is lelkesen vet-
tek részt a folklór kincseinek 
gyűjtésében. A népköltészet mű-
vészi értékeit a haladó magyar 
irodalomtudomány mindig а 
magyar irodalmi örökség részé-
nek vallotta. Katona Lajos mun. 
kássága — aki irodalomtudósnak 
éppoly neves volt, mint folklo-
ristának - szépen jelképezheti 
irodalom és folklór szerves egy-
ségét a magyar kultúra egészé-
beni 

Amilyen haszonnal járt а nép-
költészettudomány módszertani 
és szervezeti önállósulása, az 
irodai mias előítéletektől ment 
folklorisztika létrejötte, annyira 
káros, hogy ez máiglan az iroda-
lom és folklor kutatóinak igen 
erős elszigetelődésére vezetett 
(Arról, hogy a tudományok 
rendszerében, s így Akadémiánk 
szervezetében т а а népkölté-
szettudomány a néprajzzal együtt 
a társadalmi-történeti tudomá-
nyok osztályában szerepel, a 
lényege és fejtegetéseink szerint 
logikus irodalmi osztály helyett 
— itt most nem szólunk). En-
nek a különválásnak hátrányát 
érezni a tudományos kutatás-
ban, de megmutatkozik kára az 
oktatás rendszerében it. Nem-
csak az általános- és középisko-
lákban (amennyiben például az 
irodalmi tankönyvek népkölté-
szeti részeinek megírásába fol-
kloristákat egyáltalán nem von-
tak be), de felsőoktatásunkban 
is. Az egyetemi és főiskolai ok-
tatás és az általános iskolai, va-
lamint középiskolai oktatás kö-
zött e vonatkozásban is sajátsá-
gos circulus vitiosus áll fönn: a 
népköltészeti ismeretekben gyön-
ge középiskolásokból nehezen 
lesz а folklórt ismerő és beesülő 
pedagógus, vagy általában: mű-
velt diplomás; míg fordítva: а 
tanár, aki egyetemi, főiskolai 
évei alatt nem tanulta meg is-
merni, szeretni a dolgozó nép 
íratlan költészetét, szépségeit és 
tanulságait, aligha fogja ennek 
szeretetére nevelni diákjait. 

E káros „önbe-kört" valahol 

* J 
Nem mondhatjuk, hogy ar. el-

múlt években, a felszabadulás 
óta semmi sem történt ezen a 
téren. Az utolsó néhány tanév-
ben magyarszakos egyetemi 
hallgatóink egy féléven át, heti 
2 órában kötelesek voltak a fol-
klór hallgatására, s a hallottak-
ból vizsgázniok is kellett. Ezt a 
felszabadulás előtti tanárképzés 
nem ismerte. Ám mégis, az ak-
kori helyzetnek volt vonása, 
amely e hátrány mellett bizonyos 
előnyt is nyújtott: legtöbb egye-
temünkön módjukban volt böl-
csészhallgatóinknak, hogy egy-
egy professzor, vagy magánta-
nár által hirdetett „szabadon fel-
vehető" speciálkollégiumot hall-
gathassanak a néprajz, a népköl-
tészet valamely tárgyköréből. 
Ennek, s általában a sokoldalú, 
szélesebb áttekintésre alkalmat 
adó népköltészeti képzésnek hiá-
nyát tette szóvá Bóka László a 
Felsőoktatási Szemle 1954 feb-
ruári számában „Národnyik 
elemek egyetemi irodalomtaní-
tásunkban" című cikkében. Nem 
kívánom megismételni érvelését; 
elegendő a végső tanulsága, 
amely mélyebb, alaposabb, tör-
ténelmi alapokon nyugvó nép-
költészeti és néprajzi oktatást 
sürget. 

Folkloristáink sajnos máig 
sem éltek azzal a kedvező alka-
lommal, melyet Bóka cikke te-
remtett a népköltészetnek álta-
lános irodalomtanításunkban (te-
hát minden színvonalú oktatási 
formában, általános iskolától 
egyetemig) eddigi háttérbeszoru-
lása elleni fölszólalásával. Az 
elfogultsággal nem vádolható, 
irodalomtudós Bóka folkloristá-
ink kezére járhatott volna egy 
olyan, nézetem szerint régen 
szükséges mozgalomban, amely 
a jelenleginél nagyobb teret biz-
tosít a népi kultúra oktatásának. 

Erre annál nagyobb szükség 
lett volna, mert azóta — a két-
szakúság újbóli bevezetésével a 
hallgatóságra háruló nagyobb 
terhek következtében — a ma-
gyarszakos hallgatók féléven át 
folyó heti 2 órás folklór-kollé-
giuma előbb Pesten, majd Sze-
geden is megszűnt 

a így a jelenlegi helyzet: ál-
talános- és középiskoláinkban 
nincs rendszeres, az irodalom-
történettel párhuzamos, a nép-
költészet jelentőségét, szerepét 
következetesen hangsúlyozó 
folklór-tanítás; a pedagógiai fő-
iskolákon csupán a magyar iro-
dalomtörténet keretében jut né-
hány óra a szóbeli néphagyo-
mány ismertetésére. Pedagógiai 
főiskoláinkon nem működik 
egyetlen olyan szakemberünk 
sem, — aki a magyarszakos ta-
nárhoz illendő hozzáértésen túl 
— kutatója lenne a magyar 
népköltészetnek. 

Egyetemeinken, mint mon-
dottam, jobb a helyzet. Azon 
már túl vagyunk, amikor a nép-
költészet emlegetése is narod-
nyikságnak tűnhetett egySsek 
szemében, de a folklór jelentősége 
ma sem jutott még kifejezésre 
felsőoktatásunkban. 

Ш 
Az elmúlt években több egye-

temi jegyzet jelent meg a nép-
költészetről. (Gunda Béláé Deb-
recenben, Ortutay Gyuláé, Dégh 
Lindáé és Katona Imréé Buda-
pesten.) E jegyzetek legfőbb vo-
nása a szubjektivizmus: íróik sa-
ját tudományos hajlamaik sze-
rinti arányokban tárgyalták a 
népköltészet problémáit. Ortutay 
jegyzete például jelentős mér-
tékben foglalkozott a halladák-
kal, Gunda Béla külöu fejezetet 
iktatott előadásainak anyagába 
a munka és költészet összefüggé-
seiről. Nem mintha ezt helytele-
nítenénk, hiszen az egyetemi ok-
tatás fontos és ma újból méltá-
nyolt sajátossága, hogy előadó-
ink kutatási területük részletpro-
blémáival is megismertethessék 
a hallgatóságot. Mégis azt hisz-
szük, hogy a jelenlegi korlátolt 
idő leggazdaságosabb kihaszná-
lását az jelentené, ha előadóink 
közös munkával olyan előadási 
programot dolgoznának ki, 
amely lényegében egységes kép-
zett biztosítana hallgatóinknak. 
Az eddigi jegyzetek megvitatása, 
a népköltészet felsőoktatásban 
szerepének megtárgyalása, a 
folklór egyetemi előadóinak 

időnkinti megbeszélése > fontos 
lépét lenne ezen az úton. 

Általános hiányossága jegyzen 
tőinknek a folklór esztétikai von 
nátainak elhanyagolása. Az erőin 
teteit, vulgáris szociológizálás, a 
népköltészeti alkotások túlzottan 
csak „osztályharcos" szempontú 
értékelése erősen rányomta bé-t 
Ivegét az elmúlt 3—4 év nép* 
költészeti oktatására. Ugyan-) 
akkor a legegyszerűbb műfajok-* 
ban (a közmondástól, szólástól 
kezdve a dalokig) is egyaránt 
megnyilvánuló számos esztétikai 
sajátosság (szemléletesség, tömör-« 
ség, népi jelképrendszer, népi 
verstan stb.) nem kapott elegen-* 
dő helyet — jórészt természeten 
sen az idő rövidsége miatt is —' 
előadásainkban. 

Jelentős eredményeket értek 
el jegyícteink a népköltésjet 
történetiségének, valamint a törn 
téneti népköltészetnek tárgyalá-
sában. Az előbbi a folklór tör-
téneti tárgyalását kísérelte meg 
az ősköltészettől napjaink tö-
megkultúráiig jelenségeiig: a* 
utóbbi a folklórban található 
történeti mozzanatokat, a nép 
évszázados történed tudatának 
elemeit tárta fel. Ezen az úton 
— amely még a ma folklór-tudon 
mánvának is kimunkálandó fel-i 
adata — az oktatásnak is ton 
váhb kell haladnia. 

Jórészt elhanyagolták jegyzen 
teink a folklórnak az irodalom-* 
mnl, jelesül a magyar irodalom 
sajátos vonásával legrokonabb 
népi műfajának, a paraszti 
anekdótakincsnek vizsgálatát.-
Nem volt mód arra — mint 
Bóka is rámutatott —, hogy a 
folklór-előadásokon a magyar 
népzene elemeivel megismertcsn 
stlk hallgatóinkat, noha a nép-
költészet egyes műfajainak (Hal-
nak, balladának) sajátossága; 
hogy benne a szöveg elválaszt-
hatatlan a dallamtól. A népzene 
— amelv egyebek melleit őskijln 
tészetilnk bizonyítékai sorában 
is fontos, tehát főbb jellegzetes-* 
ségének (ötfokúságának, ötödöd 
lésének és strófaszerkezetének) 
ismerete még ebből a szempont-* 
ból is nélkülözhetetlen — elfi-i 
feltétele ifjúságunk magasabb 
zenei műveltségének. 

(Folytatjuk.) 
Péter László 

a ragályos betegségek elleni bérc eredményei 
a Szovjetunióban 

A szovjet mikrobiológusok 
és epidemiológusok országos 
kongresszusán nagy érdeklő-
dést keltett Viktor Zsdanov-
nak, a Szovjet Orvostudo-
mányi Akadémia levelező 
tagjának, a Szovjetunió 
egészségügyi miniszterhelyet-
tesének »A ragályos betegsé-
gek megelőzésének és kiküszö-
bölésének problémája« című 
előadása. 

— A szovjet orvostudo-
mány — mondotta Zsdanov 
professzor — a háborút kö-
vető évtizedben nem cse-
kély eredményekkel vit te 
előre a járványos betegségek 
elleni harcot. A Szovjetunió 
területéről teljesen kiirtották 
olyan betegségek kórokozóit, 
mint a himlő, a visszatérő láz, 
a filarris medlnensis. Csök-
kent a hastífusz, tbc, tulare-
mia, brucellózis megbetege-
dések száma. Ugyancsak egy-
re kisebb a malár ia előfordu-
lása. Ma már sikerült k ikü-
szöbölni a Szovjetunió terü-
letének nagy részéről és csu-
pán az ország egyes vidékein 
jelentkezik. 

A szovjet orvostudósok ha-
tékony preventív, diagnoszti-
kai és kezelési módszereket 
dolgoztak ki a járványos be-
tegségek leküzdésére. Űj ol-
tóanyagokat készítettek és 
vittek át a gyakorlatba. A tu-
dósoknak azonban tovább 
kell kutatniok. hogy ú jabb 
eszközöket talál janak a leg-
el ter jedtebb ragályos beteg-
ségek ellen. Nagy érdeklődés-
sel fogadták az előadónak azt 
a bejelentését, hogy a Szov-
jet Orvostudományi Akadé-
mia keretében Poliomyelitis 
Intézet létesült. Ennek mun-
katársai az Egyesült Álla-
mokban megismerkedtek 
Salk professzor és más neves 
amerikai virus-kutatók mun-
kásságával. A Szovjetunió-
ban egyébként megkezdték a 
poliomyelitis elleni oltó-
anyag gyártását. A szovjet 
orvostársadalom nevében 
Anatoli j Szmorogyincev pro-
fesszor, az ismert szovjet vi-
ruskuta tó üdvözölte a kong-
resszus külföldi részvevőit. 

ugor nyelvészeti központokkal; 
A tanszék évente szervez finn-* 

ugor nyelvjáráskutató expedín 
ciókat. Tavaly Kárpát-Ukrajnán 
ban dolgozott egy expedíció; 
most pedig a Valdáj vidékre ké-
szülnek. 

1957-ben az észt ludósolc 
részt vesznek az OSZSZ8ZK 
Hanti-Manysi Nemzetiségi Köm 
zetbc indítandó nyelvészeti ex-i 
petícióban, amelyben rajtuk kín 
vül német, magvnr és finn tudfr, 
sok is dolgoznak majd. 

A finn - ugor nyelvek tanulmányozása 
Észtországban 

A tartui egyetemen — a Szov-
jetunió egyik legrégibb taninté-
zetében — finn-ugor nyelvészeti 
tanszék működik. P. Aristn pro-
fesszor, a filológiai tudományok 
doktora, a tanszék vezetője el-
mondotta a TASZSZ munkatár-
sának: 

Tanszékünkön a finn, a ma-
gyar és több más nyelv szakér-
tőit képzik ki. A diákok és aspi-
ránsok, az észtek, a finnek, a 
K. -lik, az udmurtok, a marik és 
más nemzetiségek köréből kerül-
nek ki. 

Az utóbbi években a tanszé-
ken 14 kandidátusi disszertációt 

védtek meg. A fiatal tudósok 
sikeresen dolgoznak Leningrád, 
Riga, Tallin, Tartu, Petrozs-
vodszk, Joskar-Ola és más vá-

( rosok főiskoláin és tudományos 
intézményeiben. Ellen Nijt, az 
nspirantura befejezése után le-
fordította észt nyelvre Petőfi 
Sándor számos költeményét 
Aino Pervik és Tiju Kokla ma-
gyar prózai fordításokat készít. 
Az egyetemen külföldi nyelvész-
aspiránsokat is képeznek. Nem-
rég érkeztek Tartuba aspiránsok 
a berni és a budapesti egyetem-
ről. Szélesebbek a tudományos 
kapcsolatok a külföldi finn-

Hírek 
A Temesvári Tar tományi 

Főnökség meghíváséra Ro-
mániába utazó orvosküldött-
ségben a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetemet Korpássy 
Béla dr. egyetemi tanár, a 
Kórbonctani- és Kórszövet-
tani Intézet igazgatója képvi-
seli. 

• 
Az Orvostudományi Egye-

tem 1955/56. tanévre kiírt pá-
lyatételeire 19 pályamunka 
érkezett be, amelyek közül 
18 pályadíjat nyert. 1 pedig 
dicséretben részesült. • 

A Pedagógiai Főiskolán 
június hó 23-án ta r to t ták 
meg az évzáró ünnepélyt. 
Lerner Károly főiskolai igaz-
gató beszédében beszámolt az 
egész évi munkáról és kiosz-
totta a hallgatók részére a 
jutalmakat. 

Az Orvostudományi Egye-
tem hallgatói közül nyolcan 
részesülnek jó munká juk el-
ismeréseképpen lengyelorszá-
gi jutalom-üdültetésben. 

• 
A szabadságukat Szegeden 

tőltők részére — családtagjaik és 
vendégeikkel együtt — az új-
szegedi partfürdő a fürdési idény 

j végéig üzemelteti az egyetemi 
| kabint. Ugyanitt a csónakház-
ban dfjnelkül tárolhatják csó-
nakjaikat az egyetem dolgozii. 



1956. július 6. 

Egy marxizmus-leninizmus vizsgán 
Mint minden vizsga alatt, 

most is izgatottan várják a 
Marxizmus—Leninizmus 

Tanszék folyosóján a hallga-
tók, hogy sorra kerüljenes. 
Jaj, csak várni ne kellene — 
mondják ilyenkor, hiszen 
mindenki szeretne már vizs-
gázni. no és túllenni rajta. 
Így volt ez az orvos első év 
1. csoport vizsgájakor is. 
Persze legjobb tanács, ami 
elhangzik minden vizsga-
helyiség előtt: ne izgulj, na 
türelmetlenkedj! Jó, jn 
könnyű azt mondani —, bez-
zeg ha a tanácsadó kerülne 
hasonló helyzetbe, bizonyo-
nyosan számolná a perceket. 
Amikor belépünk Nagy Ist-
ván tanársegéd elvtárs szo-
bájába, éppen egy hallgató 
feleletét hallgatja. A vizs-
gázó kicsit megrezzen, hátra 
néz (jaj, talán megzavartuk 
feleletében), de aztán nyu-
godtan mondja tovább az el-
ső kérdésre adott válaszait 
az előtte lévő vázlatból. Ez 
eddig elég jó. Kár, hogy a 
második kérdés már gyen-
gébben ment, így csak köze-
pest kap Bihari Ferenc. 

A háttérben Bíró György 
és Mészáros Endre hallgatók 
tételeiken dolgoznak. Most ők 
következnek, majd sorra egy 
másután a csoport tagjai. Vé-
gig hallgattunk egy pár fele-
letet, jó, jeles, közepes ered-
mények és a végeredmény: a 
csoport az előző félévi átlag-
ról, 3.56-ról, 3,73-ra emelke-
dett. Látszott a feleleteken 
is, hogy szorgalmasan ké-
szültek a vizsgákra. Különö-
sen szépen vizsgáztak Bencz 
Miklós, Balassa Margit cso-
portvezető és Aranyosi Szi-
lárd, 

Elbeszélgetve a csoport né-
hány tagjával, megtudjuk, 
hogy bór elsőévesek és vol-> 
tak eleinte nehézségeik, ha 
van is egészséges vizsga-
drukk, — vizsga-pánik nem 
tapasztalható a csoportnál. 
Ehhez hozzájárult az is, hogy 
a konzultáción a . nehezebb, 
vitásabb kérdéseket alaposan 
megbeszélték. Most már bi-
zakodva néznek a jövő évi 
marxizmus tanulás elé, mert 
nemcsak megtanulták az ez 
évi anyagot, de igen sok ér-
dekes, ú j és őket mindennap 
foglalkoztató kérdésre kap-
tak választ a szemináriumo-
kon. A szemináriumi viták, 
megbeszélések, vélemények 
és ellenvélemények tisztázá-
sa, önállóságra, állásfoglalás-

ra szoktatták a csoport tag-
ijait, és ez a többi tantárgy 
tanulásához is nagy segít-
séget jelent. 

Mi kívánjuk a csoport tag-
jainak és a többi most vizs-
gázott hallgatónak, hogy a 

jövő félévben a tanszék segít-
ségével és ifjúságunk szorgal-
mával, aktív- részvételével 
még jobb, még kiemelke-
dőbb vizsgaeredményekről 
tudjunk hírt adni. 

, 1 S í A. 

lSacaády József: 

Mikszáth szegedi évei 

Nagy István tanársegéd Bihari Ferenc orvostanhallgatót 
vizsgáztatja marxizmus—leninizmusból 

Julem Romolna 

ÓDA 
A hátamból kilépek 
— aludtam szertelen — 
nézem a halk esőcske 4 
gyöngyével vert kezem. 

A hajnalból maradt fény 
körülvesz és a tűnt 
álmokkal összefolyva 
vállamra szenderül. 

És mint a boldog szájon 
kisurranó lehellel: 

a szellő — tiszta füttyszó — 
az égen egyre terjed. 

—» szívemre pezsdülön ily 
szellő-emlék lebeg: 
a régi indulások, 
a régi reggelek. 

Az ifjúságom félig 
mögöttem elmaradt: 
bizony, be nem csapnak már 
az ámító szavak, — 

de mindig nyugtalanság 
feszit, ha indulásom 
előtt —• mint ég jelét — e 
szellő-szín hajnalt látom 

-» » a régi ég szitálja 
e gyöngyöző esőt. 
és új reménye harsan. -. 
de most sem értem őt, 

Fordította: 
M a g y a r V. László 

Immár a második szegedi 
irodalomtörténész könyve lá-
tott rövid idő alatt napvilá-
got. A Mikszáth szegedi éveit 
imponálóan gazdag anyag 
alapján, ügyes csoportosítás-
ban, de távolról sem egyen-
letes színvonalon feldolgozó 
kötet 

módszerében, tematikájá-
ban s megalapozott bátor 
kritikai véleményformálá-
sával több szempontból út-
törő jellegű. 
A kötet a hasonló témát 

feldolgozó tanulmányokkal 
szemben körültekintő filoló-
giai alapossággal, kiváló esz-
tétikai értékkel mutatja be, 
hogy íróvá érés szempontjá-
ból mit jelent Mikszáth Kál-
mán egész pályájára az 1878 
—80 közötti, Szegeden töltött 
időszak. A részben kérdéses 
anyagot felölelő bevezetést és 
az összefoglaló jellefjű záró-
fejezetet leszámítva két nagy 
csoportba különíti a tanul-
mány lényegét képező mon-
danivalóját a szerző. 'Az első 
részben Mikszáth politikai 
nézeteit és publicisztikai 

és elvi kérdésben túl is mu-
tat az író a hivatalos ellenzé-
ki párt-programon, sőt a 
meddő ellenzékieskedés bi-
zonytalan politikai értékének 
felismerésében — ha poten-
cialiter is, de — már a ké-
sőbbi nagy politikai pálfordu-
lásának az objektív és szub-
jektív lehetősége is benne 
rejlik. 

Ez utóbbi kifejtésére azon-
ban — a Király-monográ-
fia megfelelő elvi konstruk-
ciójával való egyetértés mi-
att — a kötetben nem kerül 
sor. 
A tanulmánykötet kiemel-

kedően legjobb részét Mik-
száth írásművészetének be-
mutatása képezi. Az alfejeze-
tek logikailag ügyesen ren-
dezett csoportosítása lehető-
vé teszi a kronológiai sor-
rendhez való ragaszkodást, s 
az elvi kérdések köré sűrített 
esztétikai fejtegetések kidom-
borítását. Jó formaérzékkel 
elemzi a szerző Mikszáth rea-
lista ábrázoló módszerének 
fokozatos előrejutását, vala-
mint az író korábbi és ké-

muokásságát tárgyalja, a má- ( s ő b b i í r ó i élményanyagának 
sodikban pedig lenyegesen • 
tágabb horizontú kitekintés-
sel, meggyőző erejű, határo-
zott vonalvezetéssel a „nagy 
palóc" írásművészetének fej-
lődését kíséri figyelemmel. 

A tanulmányt Mikszáth 
szegedi éveiben megjelent 
írásainak igen értékes, 
mind ez ideig a legtelje-
sebb bibliográfiája zárja le. 
Szépszámú dokumentatív 

erejű bizonyítékát szolgáltat-
ja a szerző annak, hogy Mik-
száth szegedi publicisztikáját 
nem lehet elintézni — Király 
István módjára — az „ellen-
zéki" címke felragasztásával. 
A szerteágazó tematikájú új-
ságcikkek, tárcák anyagában 
azonban — meglátásunk sze-
rint — többek közt épp az 
indokolt teljességre való tö-
rekvés következtében nem 
sikerült logikai rendet terem-
teni, bár az anyag mennyiségi 
sokféleségének feltárása, va-
lamint az egyes cikkek lé-
nyegének kiemelése szinte 
önmagában véve is élénken 
kommentálja Mikszáthnak a 
szimpla „ellenzékiségen" 
messze túlmutató, a szegedi 
társadalomban gyökeret vert, 
mély demokratizmusát, a vá-
ros közvéleményével össze-
forrott humanizmusát, a nép-
szeretetből fakadó szenvedé-
lyes politizálását, Tisza Kál-
mán dzsentri-mentő úri poli-
t ikája és a lélektelen bürok-
ratizmus elleni határozott ki-
állását. Igen sok gyakorlati 

módosulását és továbbélését. 
Itt érezzük a legsokoldalúb-
ban bizonyítva Mikszáth sze-
gedi munkásságának és élet-
művének szerves kapcsolatát 
anélkül, hogy akár az előz-
mény, akár a későbbi fejlő-
désmenet rovására világíta-
ná meg a szegedi időszak 
jelentőségét. Hitelesen játszó-
dik le előttünk az a folya-
mat, hogy 

a mikszáthi anekdoták ál-
talánosító erejének növeke-
désén át hogyan válnak a 
kuriózumok irodalmi érté-
kű írásokká, 

s a Szegeden megalkotott 
röpke életképek, viszonylag 
statikus jellemrajzok, a „ta-
nulmányfejek" hogyan lesz-
nek az író komplex anyag-
felhasználásának eredménye-
ként a későbbi nagy regé-
nyek mozgalmas és szerves 
részévé. 

Itt emlékezik meg Nacsády 
azokról az értékes Mikszáth-
írásokról is, amelyek az író 
eddigi kiadásaiból kiszorul-
tak, s amelyekről irodalom-
történetírásunk máig alig vett 
tudomást, de amelyek — 
szemben Király Istvánnak az 
író eszmei és művészi előre-

jutásáról vallott túlságosan 
egyenes vonalú, színtelenre, 
szagtalanra desztillált elkép-
zelésével — azt mutatják, 
hogy 

Mikszáth költői arcélének 
kialakulása az általános, 
fokozatosan emelkedő fej-
lődésvonalon belül hullám-
mozgáson halad végig. 

A szegedi évek után nem ál-
landó és fokozatos felfelé íve-
lés következik, hanem több 
szempontú bizonytalanság 
tapasztalható. Ez a szerző 
által kontúrjaiban jelzett fej-
lődés-folyamat meggyőzőbb, 
igazabb és az élethez köze-
lebbálló, mint amit ed-
digi irodalomtörténetírásunk 
nyújtott. 

A fogalmak és problémák 
világos megjelölését szem 
előtt tartó kifejezésmód el-
mélyült műgondról tanúsko-
dik. A szerző színárnyalatok-
ban kevésbé gazdag nyelve« 
zete a gyors áttekintetéshea 
ragaszkodás ellenére sem 
száraz. 

Nyoma sincs a tudálékos-
ság ürügyén pózoló modo-
rosságnak, vagy a gyakran 
pongyolaságot eredménye-
ző erőszakolt választékos-
ságra törekvésnek. 

Nyilván a stílus bizonyos fen 
kú nehézkességét, s egyhan-
gúságát vonja maga után 
már az is, hogy az elvileg 
és filológiailag egyaránt In-
dokolt teljességre való törek-
vés közben gyakran azonos 
értékű, vagy egymással ro-
kontermészetű kérdések fej-
tegetésénél huzamos időn ke-
resztül kényszerül időzni. A 
tanulmánykötet áttekinthető-
ségét nagyban előmozdítja, 
hogy 

a szerző mind a politikai, 
mind az esztétikai kérdé-
seket a konkrét példák bi-
zonyító erejű idézésével 
együtt tárgyalja. 
Aligha túlozunk, ha befe-

jezésként megállapítjuk, 
hogy a szerző helytörténeti 
kutatásainak eredményeit 
tartalmazó müve — ért-
hető gyengéi ellenére ia 
— főleg filológiai ala-
possága és esztétikai fejte-
getései miatt, értékes kö-
tettel gyarapítja felszabadu-
lás utáni irodalomtörténet-
írásunkat 
írásunkat. Sz, L. 

A délutáni rendelés álmosan repedt, kárt okozó, sebet ejtő, ^^ pár mankó áll rendelkezésem- tetlent és harcoljak az örök el-
elnyúló perceit zümmögve szót- karcoló• törékeny tükröt. Beteg- D 1 I I ft n A r e . . . És ha még csak öt perc lenséggel, a nihillel? Ét harcol-
te át a nyüzsgő emberek jövés- ségek és lelki visszhangjuk egy- • A » | \ L . V ^ I V I / » az élet, mert belepusztulok a jak a korláttal, mely határt 
menés zaja. Fülledt meleg ülte ségéből harmónikutsá, vagy torz- szörnyű fájdalomba, akkor kit szab szándékomnak, és harcol-
meg a rendelőintézet folyosóját, zá alakulva ülnek itt, a várako- lelli> ^,.¡„„1 feléjük mindezt súlyos beteghez hívtak, pár pil- kezeljek, kit gyógyítsak, kit jak önmagammal, meg a reu-
Mint elsurranó galambok, fehér- zó tömegek és várják, mint cso- a paiar ajándékot, mely megil- lanatnyi türelmüket kérem - utaljak be ez alatt az öt perc mámmal... Mégis győznöm kell 
köpenyes orvosok és ápolók vil- dót, a Gyógyulást, amelynek leti „ fáradtakat ét betegeket, de mondta és elronant. oh"> hogyan mérlegeljem, otz- ebben a harcf>anl 
lantak fol itt-ott, nyugalmat pa- földreszállt megtestesítője maga a mozgékonyakat és egészsége- Az elsőemeleti üret kezelőszo- t(ilVozzam> bíráljam el igazsága- Ekkor már fölért rendelőszo-
rancsolón és feszültebbé téve a az orvot. ,eket u egyaránt, marokra fog- ba ajtaját óvatosan kinyitotta, san és mi le'z ° löbbivel? Ho' bájához, 10-12-en vártak ott 
varokozast. A sebészet irányából Az orvos kinyitotta a rende- „,; minden eredményt, amit tu- /,„„e[J hoeu nem ves-i e és- gvan oldjam meg jól feladató- csendesen, türelemmel. Senki 
gyereksikoly hasított bele a löszoba a„a,át i, szembenézett domány> ternuixzet És egészség- 're Valaki, majd belülről rázárta mat? Nem támad e rám a má- sem zúgólódolt « a3 orvos 
se laes susiorgasoa. AJIOK nyit- a varaKozoKKal. szemeket la- védelmi aimarátus nuúit az GTTL- RT bulvárt* Ao L'Ím/«l* l.'/Í*/\1 f „n,„_ sik. akinek nem jutott, szemem- érezte, hogy mindenki ta/iinta-

6 jobban szen- tot és megértő. — Egyesek be-
mert mindenki- szélgettek. Talán őróla beszél-

- _ -- — - „„ - v c hegyére téve egy korty vizet ™k saját baja a legfájóbb ét nek? Szidják? vagy dictérik?... 
t-tergoz es ^haztzag áradt a legtöbb ese ben reménykedőn. éjjenek, örüljenek a termelés- nyelt az asztalon lévő pohárból legsúlyosabb és saját igazsága az Nem tudom, - gondolta - de 
fehér falak kozott. Mindez re]- tbben a pillanatban ismét tuda- nck éf trrmrljenek az örömnek, és „„,;;, vi.vlázva hom egyetlen igazság. Ét ha én most nem it akarom tudni. Nem kell 
télyes volt ét különös, várakoz- tosodott benne a nagy feladat, hogy köz. és magánMH egy „¡nél kevlbé f á f f o n az ht hMódva fekszem_ nem gon. mindent tudnom Ctak azt. hogy 
tato et feleimetet, egyben re- mely az o mesterseget minden nagy „römhen oldódjék föl. A keny váll. Eltalálta azt a hely- dolhatnák rólam it, hogy tzimu- föloldjam a minden emberiet-
monyt kelta et bizalmat hintó mesterseg föle emeli, a tudás boldog,ág m,önyörűszép meló- ae £ melyben a reumát test- lálok. hogy szabotálom az or- elsöprő fájdalmat, hogy 
a szivekbe. Akik itt ültek, nem- legmagasabb polcara. Mialatt diá/a zsnngott az orvos lelkében, ré,z 'nyug„,0ml,a jutott és így vosi munkát? Otthagytam a kibogozzam a betegség-guhan-

ie"n, T}0™' amit maradt moccanatlanul hanyatt betegeimet, ki akad aki elbí- cot « irányittam a jószándékot. 
rrőtítiem az életbe vetett 

kell hinteni az embe-
némaságát feloldotta ez ban végigsuhantak láthatatlan "en ° ™>™>™ megszauousag- .zunuuuv «SÍM— rnanaam, nogy szen- ' . ^"'"í, • 

a nagy közösség, a várakozó tö- munkaeszközei: a lelki nyuga- ban< ebhen a « » se^te" e' nyosult most föl a lelkében az vedelc. mert azt mondtam, hogy it kbnnyitis, et hogy 
megnek, ennek a folyton 
zó, alakuló konglomerátumnak 
egytége. Akik itt ültek 
lét ajtaja előtt, fiatalok és öre- barátságot mosolyba öltözve su- „HN,1A.„ ¿,„,tnrmAJA " ' " " " Í ~ " un.! Megtanítani őket a legfőbb nar-

. kózitra, a motolyra ét a jóság-orvos mi- ra Megsúgni nekili hogy min. 

^ Z ^ i i l a ^ a >»°" * " h ^ ' r l ^ r . i l e h e t Vl 8 e k h ? á r á t . k e z ^ M d ^ e t tlrüTkLT 
eggert jöttek ide: szabadulni a rek, a kémiai szintézis végnélkü- 'mnesen a oiceptz jejeioi na- Ennyit lehet tenni, ami ezentúl he kábllhl„t ér zett, a gyógyszer p , . 
betegség terhétől, a fizikai ét li eredményei, a gyógyárui r"nt »tozatot 1á,da- vfln fl_ máj. mVlcS; e\érhetetlen. hatását. Öntudata elé tolakodó , ^ k t á l a hullámzó érzetektől 
lelki gyötrelemtől. Mert a be- cikkek hosszú tora, a gumilmris- lom' a varat,anul 1eUa"golo reu- IJuszonöt pár gumiharisnyát problémáitól megtörve, lassan f™***?2 T'"' "mH iiilcmcU 

tegségnek kettős Jánusz-arca nyák, haskötők, múfogak, tzem- m(u kaptunk. Ha huszonötén lenné- felemelkedett, visszaindult ren- """"hivatala magatlatara et 
van, egyik mutatja a {ényleges üvegek, gyógy/űzők, tolókocsik, Arca megrándult, halványan, nek az igényjogosultak, akkor delője felé. — Jobban vagyok, 0 a várakozók felé: 
bajt, az elvitathatatlanul léte- hallotta a gyógyfürdők meden- tzinte láthatatlanul torzultak el, rendben, de ha huszonnyolcan, nem kell táppénzre mennem, ~ Elvtársak, túlyot it fájdal-
zöt, legyen az furunkulus, ödé- céinek csobbanó zaját, érezte a majd erötzakoUan simultak ki akkor három nem kap. Három- dolgozhatom már tovább, — rnns reumát rohamot sikerült t 
ma. kóros sarjadzát, vagy pusz- forró gőzöket, a kik párákba vonásai, hogy leplezze a kinot nak nélkülözni kell. Kéketre hat érezte megnyugodva. Mert kell megszüntetnem e rövid pár perc 
tulát. átalakulás, tőrét, szakadás, burkolt üdültető magaslatokat, a gyötrelmet, mely alkalmatlanná ágyat kapott a rendelőintézet, a pénz, a mindent és mindenkit alalt. Szíves elnézétüket ki-

tat/a 
valódit, vagy hamisat, esetleg gyógyító erejét és kiris nélkül hogy mások bajával törődjék, tegyek, ha egy csomó nyomorék gyógyításért? Vagy a hazugság- c'"s után. 
lorzíló tükröt, súlyos, szögletes, két marokkal tzerette volna ön- — Bocsánat elvtártaim, egy áll elém mankóért és csak egy ért, hogy megkíséreljem a lehe- G önézi Klára 
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Egy érdekes vita 
A Szabad Nép május 30-i 

számában Szilágyi Edit — a 
lap munkatársa — pécsi ki-
rándulásáról számol be. A 
cikk jelentős részében egyik 
utastársát utasítja rendre, 
aki szinte az egész úton mást 
sem tett, mint panaszkodott. 
Fiatal mérnök az illető s az a 
keserve, hogy még sosem volt 
külföldön, hogy kevés a fize-
.tése, hogy nincs autója stb. 
A -kupé« utasai általános fel-
háborodással fogadták a kifa-
k ad ásókat, mondván, hogy 
mit akar ez a senki, mit adott 
eddig ez az országinak és így 
tovább. Különösen maga a 
cikkíró volt erősen megbot-
ránkozva. 

Jó egy hét múlva az Iro-
dalmi Újságban Tardoe Tibor 
kiállt a fiatal mérnök védel-
mében és erőteljes érvékkel 
próbálta a -kupé« utasait 
meggyőzni a panaszok több-
kevesebb jogosságáról. 

Gyorsan következett ezután 
Szilágyi Edit viszontválasza, 
amiben sietett megnyugtatni 
az olvasókat, hogy sok igaz-
ság volt a panaszokban, de 
alapvető hiba volt abban, 
ahogy azt a mérnök előadta s 
hogy behányta szemét hazánk 
sokirányú fejlődése felett. 

Sokat gondolkoztam eze-
ken az írásokon. Persze elhi-
szem Szilágyi Editnek, hogy 
az a mód, ahogyan ezek a 
zokszavak a vonat fülkében el-
hangzottak, nem voltak meg-
felelőek, s valószínűleg ko-
moly hibék lehettek eme kel-
lemetlen utitársunk jellemé-
ben úgy, ahogyan azt meg-
győzően le is írja. Hogy eb-
ben teljes igazságot tudjunk 
tenni, ahhoz persze ott kellett 
volna lennünk nekünk is a 
fülkében. De arról is meg 
vagyok győződve, hogy a fia-
tal mérnök nem áll egyedül 
sirámaival és sok szempont-
ból fiatalságunk egyik leg-
hőbb kívánságának adott 
hangot: szeretnénk világot 
látni, népeiket megismerni! És 
nem utolsósorban: szeretnénk 
tanulni! Semmiképp sem in-
dokolt az a visszautasítás: 
mit adott eddig országunk-
nak? Gondolja csak meg ked-
ves Szilágyi Edit, nemcsak 
kezdő, az iskolapadból alig 
kikerült mérnök panasza ez, 
hanem sok-sok, évek óta 
szüntelenül dolgozó munkásé, 
értelmiségié is. Korunk egyik 
legszomorúbb ellentmondása 
éppen az, hogy amikor a 
technika páratlan fejlődése 
szinte összezsugorította a 
földgolyót úgyannyira, hogy 
egyik világrészből a másikba 
órák alatt juthat el az ember, 
ugyanakkor a világpolitikai 
helyzet olyam béklyót köt az 
emberek lábára, amilyen még 
sosem volt a világtörténelem 
során. A magamfajta ember 
órákat képes eltölteni egy-
egy európai menetrend bön-
gészésében vagy földrajzi fo-
lyóiratok lapozásában, hogy 
valamennyire is kielégítse 
utazási vágyát. Életem felét 
mér leéltem és Budapestnél 
messzebb még nem jutottam. 

Nem láttam nagy hegyet, 
tengert! Ha nem tudnám, 
hogy mindez létezik, talán 
nem is hinném el! A múltkor 
a budapesti orvoskari könyv-
tárban olvastam s mikor fel-
pillantottam, olyan látvány-
ban volt részem, hogy perce-
kig nem tudtam róla levenni 
a szemem: egy fiatal néger 
orvos ült velem szemben. 
Most láttam életemben elő-
ször négert és az volt a leg-
furább, hogy egyáltalán nem 
ilyennek képzeltem el élet-
ben. Hát nem szomorú ez a 
kislátókörűség és tudatlan-

g? Nagyon szégyeltem ma-
gam előtt is magamat érte. 

Melyikünknek nem jutott 
még eszébe komolyan, vagy 
tréfásan: hacsak fele annyi 
energiát fektettem volna 
sportba, mint tanulásba, ma 
már sokfelé járhattam volna 
államköltségen. Amikor bir-
kózóink Tokióba utaztak pár 
évvel ezelőtt s ott szépen le-
fektették őket, komolyan 
bosszankodtam, hogy diákko-
rom óta abbahagytam ezt a 
nemes sportot, de még így, 
tréning nélkül is képes lettem 
volna ugyanerre a teljesít-
ményre. Ping-pangozóink 
Bombayben jártak, a futbal-
listákat csak azért nem emlí-
tem, mert tudom, hogy az jó 
üzlet számunkra (róluk nem 
is beszélve). 

A helyzet azonban sokkal 
komolyabb, semmint tréfálni 
lehetne róla. Nagyon helye-
sen vetette fel a minap va-
laki a Szabad Népben: nyis-
sák meg új ra a nyugati fővá-
rosokban levő Collégium 
Hungaricumokat! A kultúr-
kapcsolatok út ján tegyék le-
hetővé újra a külföldi ösztön-
díjas tanulmányokat. Aho-
gyan az utóbbi hónapokban 
a helyzet fejlődik, úgy hiszem 
joggal remélhetünk ilyen le-
hetőségeket. Azt is javasol-
ták a Szabad Népben, hogy 
műszaki főiskolás hallgatók: a 
nyári szünetekben külföldi 
gyárakban dolgozhassanak 
úgy, mint Jugoszláviában is 
lehetséges ez. Hogy orvosok-
ra nézve milyen fontossága 
van a tanulmányútnak, azt 
felesleges is hangsúlyoznom. 

Ma még ott tartunk, hogy 
egy egyetemi tanár nem kap-

hat meg néhány márkás nyu-
gati szakkönyvet devizahiány 
miatt! (Igen, ha magam nem 
győződtem volna meg erről, 
nem is hinném el). Hogy 
nemcsak a fiatal mérnökinek 
nem lehet autója, hanem az 
idős professzornak sem, azt 
megint eszébe kell juttatnom 
Szilágyi Editnek. Ezek, saj-
nos, olyan tények, amelyek-
kel számolnunk és remélhe-
tőleg leszámolnunk kell. 

Nagyon jól írta Tardos Ti-
bor, magamról tudom igazát: 
a fiatalember még gyalog-
szerrel is nekivágna a nagy-
világnak, mert vonzza az is-
meretlen: más népek, nyel-
vek, országok. Ahogy régen 
a mesterlegény vándorútra 
kelt, hogy tanuljon, úgy kel-
lene ma is sok országot be-
járnunk, hogy nagyobb le-
gyen látókörünk. Ma ez ná-
lunk az IBUSZ által szerve-
zett kirándulásoktól elte-
kintve aligha lehetséges. 
Ezek viszont olyan drágák, 
hogy kevesen tudják megen-
gedni magukinak, arról nem 
is beszélve, hogy a létszám 
korláfbzott. Az idén — úgy 
tudom — már sok középisko-
lás és főiskolás is eljutott a 
népi demokráciák egyikébe-
másikába. Ennek igen nagy 
jelentőséget kell tulajdoníta-
nunk, hiszen néhány éve még 
meghalhatott az ember édes-
apja a határon túl 10 km-re 
és képtelen volt átjutni hozzá 
a fiú, mégha baráti országról 
volt is szó. Ki hitte volna ak-
kor, hogy ma már pár hét 
alatt megszerzi az IBUSZ a 
szükséges iratokat? Nem le-
hetne ezt még egyszerűbbé 
tenni? Mi baj származhat be-
lőle? 11 évnek kellett eltelnie 
a háború óta, míg az egy-
mástól elzárt szülők és gyer-
mekek, férjek és feleségek 
újra átölelhetik egymást! 
Mikor lesz lehetséges a világ 
minden részébe korlátozás 
nélkül utaznunk? 

Ezek a gondolatok jutottak 
eszembe a hírlapi vita olva-
sásakor. A XX. kongresszus 
óta bekövetkezett esemé-
nyek, változások megnyug-
tatnak a jövő felől! A hábo-
rús uszítók fegyvere a népek 
tudatlanságban tartása; nem 
szabad elzárni egymástól a 
népeket! dr. Z. L. 

UJ C S A P Á S O N 
T a n u l m á n y k ö i e t r e g é n y i r o d a l m u n k f e j l ő d é s é r ő l 

Bátor, s egyúttal igen ta-
nulságos, kezdeményező ere-
jű munkával gazdagítja az 
élő irodalmunkkal foglalkozó 
köteteket Nagy Péter, József-
Attila-díjas kritikusunk »Üj 
csapáson« című könyve, s 
méltán érdemli meg hallga-
tóink és oktatóink figyelmét 
is. A szerző a felszabadulás 
után első ízben tűzi ki cé-
lul, hogy mai irodalmunknak 
egyik lényeges fejezetét iro-
dalomtörténeti igényeket ki-
elégítő színvonalon és mód-
szerrel világítsa meg. Nem 
kétséges, hogy e tanulmány-
kötet nagymértékben meg-
könnyíti, sokak számára pe-
dig egyenesen lehetővé teszi 
a regényeink közötti tájéko-
zódást, s ezen keresztül 

felszabadulás utáni 
regényirodalmunk 

A Szovjetunió és az Egye- I szel csökkenteni kell az is-
sült Államok között kötött 
egyezmény alapján júliustól 
kezdve az Egyesült Államok-
ban ismét megjelenik egy 
szovjet, a Szovjetunióban pe-
dig egy amerikai folyóirat. A 
64—64 oldalas folyóiratok 
gazdagon illusztrálva fogják 
ismertetni a Szovjetunió, il-
letőleg az Egyesült Államok 
életét. 

• r - • . 
Az AP Jelentése szerint az 

angol kormány elrendelte, 
hogy »az infláció elleni harc 
érdekében« egyharmad rész-

kolaépítési programot. Sir 
Davis Eccles közoktatásügyi 
miniszter közölte az oktatási 
hatóságokkal, hogy a terve-
zett 89 millió fontsterling ösz-
szegű iskolaépítési keretből 
jövő év március 31-e előtt 
csak 55 millió fontsterling ér-
tékű építkezéshez kezdenek 
hozzá. Mint a miniszter mon-
dotta, a további munkálato-
kat csak akkor tudják meg-
kezdeni 1958 előtt, ha az in-
flációs irányzatot feltartóz-
tatták Angliában. 

alaposabb középiskolai okta-
tását. 

Az élő irodalmunkat mér-
legre tevő eddig megjelent 
kötetek java részben egyes 
kritikusaink újság- és folyó-
iratcikkeit gyűjtötték egybe a 
kötetek jellegéből adódóan 

t a megfelelő általános követ-
keztetések levonása nélkül. 
Az irodalmi életünk egyes te-
rületeit átfogó tanulmányok 
lényegében 1950 körül megre-
kedtek, s politikai, irodalom-
politikái és irodalmi életünk 
bonyolult előrehaladása ide-
jén — a gyorsan elvetélt kí-
sérletektől eltekintve — úgy-
szólván senki sem mert bele-
vágni komolyabb lélegzetű, 
szintetikus jellegű tanulmány 
megírásába. 

Nagy Péter az Uj csapáson 
című könyve megalkotásával 
igen sokrétű, komplex fel-
adat megoldására vállalko-
zott, bár hézagpótló tanulmá-
nya eleve nem készült, s nem 
is készülhetett a végső érté-
kelés igényével. Igen gazdag 
irodalmi és kritikai anyag 
alapján a fordulat évétől 
1954-ig kronológiai sorrend-
ben mutatja be regényirodal-
munk hétesztendei fejlődését 
s időközönkénti megtorpaná-
sát. 

A bevezetés kifejezésre jut-
tatja, hogy a különböző mű-
faji lehetőségek közül miért 
éppen a regényt választja a 
szerző. Az indokolással fel-
tétlenül egyet lehet érteni. A 
kronológiai sorrend melletti 
döntés is helyeselhető, már 
csak azért is, mert irodalmi 
életünk egész fejlődésébe 
jobban beilleszthető a regény 
terén megtett útszakasz idő-
rendi keretbe ágyazva, mint 
írói portrékra darabolva. 

Az első fejezet a szocialista 
realizmusba torkoló, vagy a 
realizmus megerősödését gát-
ló, nemegyszer lehetetlenítő, 
1948-ig intenziven ható 'iro-
dalmi áramlatok alakulását, 
kifejeződését, az »előzménye-
ket« foglalja egybe. A máso-
dik rész az első írókomgresz-

szusig terjedő időszak re-

gényeit tárgyalja, s ' a l pontból elfogadható és he« 
harmadik fejezet pedig az | lyes, de a széles kiterjedett-i 
1954-ig tartó, előbb a sema-
tizmus kátyújába süppedő, 
majd a »kincstári optimiz-
mus« veszélyes buktatóin ke-
resztültörő, színesedő és el-
mélyülő irodalmi életünk ki-
bontakozását kíséri figyelem-
mel. A negyedik rész az előző 
fejezeteknek extenzív ismer-
tetésre nagy gondot fordító 
fejtegetések elvi összefoglalá-
sát tartalmazza. 

Nagy Péter regényirodal-
munk hétévi termését 

a szocialista-realista 
módszer 

kifejezésre jutása szempont-
jából igyekszik éritékelő vizs-
gálat tárgyává tenni. Ez az el 

ségű anyag feldolgozása —• 
épp oktatási szempontokra 
ügyelve — nem teheti feles-
legessé a biztosabb áttekin-
tést nyújtó bibliográfia füg-
gelékként beiktatását, amely 
épp úgy tartalmazhatná a hét 
év alatt megjelent regények, 
mint a rájuk vonatkozó leg-
használhatóbb, egymással — 
ha gyéren is —, de polemi-
záló s gyakran fakóvá színte-
lenítettségükben is tanulsá-
gos kritikai vélemény felso-
rolását. Súlyt kellett volna 
helyezni a lélektelen bürokra-
tizmus kritikai torzításának, 
és káros tevékenységének le-
leplezésére is. Nem kétséges, 
hogy a tanulmánykötet ebben 
az esetben méginkább ser-

járás teszi lehetővé egyfelől k e n t 6 I e g ^ ^ v o l n a e g ^ 
D 7 O f J £ i C 7 m i i n . k m rv— ( » T / M l 7 / v ^ n i i az egész mű elivi és szerkezeti 
egységét, másfelől a megje-
lent művek és különböző 
években napvilágot látott kri-
tikai megnyilatkozások bizo-
nyos fokú minősítését is. 

A nagy szakmai körülte-
kintéssel, s alapos műgond-
dal megalkotott kötet ösz-
szefüggő képet fesit az 1945 
utáni regényirodalmunk hely-
zetéről, s ha jobbára csak íze-
lítőként, de számos útjelző 
példát említ, akár az eszmei 
mondanivaló észtétikai ténye-
zőket formáló hatására, akár 
az eszmeiség hatékonyságát 
kifejező formai megoldások 
sikeres alkalmazására, célté-
vesztésére, vagy helyes irá-
nyú bizonytalan tapogatózá-
sára. 

Aligha árthat a mű felhasz-
nálhatóságának, ha mindezek 
ellenére megállapítjuk, hogy 
különösen az általános rész 
értékjelző mércéjeként több 
ízben kapcsolatot és összeha-
sonlítási alapot kereshetett és 
találhatott völna akár a lírá-
val és drámával, akár a kis-
epikai formációkkal. Lénye-
gében körültekintőbb megvi-
lágítást érdemelt volna a 
napjainkig ható haladó ha-
gyományaink alkotó felhasz-
nálása, a megváltozott körül-
mények közötti minőségi át-
formálása. A bizonyos mér-
tékig szükségszerű extenzi-
tásra való törekvés sok szem-

irodalmi életünk eleven tár-
gyalására. s jobban segítette 
volna irodalomtörténeti okta-
tásunkra elvétve még ma i« 
jellemző 

merev sémákban 
való gondolkozás 

és gondolkoztatás felszámolá-
sát. 

Természetesen távolról sem 
értünk egyet minden egyts 
esetben a különböző önálló 
bemutatást igénylő regények-
re, s főleg az irodalmi viták 
szűkreszabott, túlbiztosított 
fenntartásokkal ellátott, s 
éppen ezért gyakran egyol-
dalúvá szűkített, óvatoskodó 
értékelésével, de a mű általá-
nos tendenciájának merész 
kezdeményező jellegét osztat-
lan tetszéssel lehet üdvözölni, 
s máris kíváncsian várjuk a 
további műfaji formák, első-
sorban a líra, dráma és kis-
epika összefoglaló jellegű ér-
tékelését. A Magvető kiadá-
sában megjelent Űj csapáson 
c. ízléses kiállítású tanul-
mánykötetet — kritikai ész-
revételeinkkel együtt — bát-
ran ajánljuk, külünösen a 
középiskolákba kikerülő fia-
tal hallgatóinknak, s remél-
jük, hogy Nagy Péter mun-
kája élő irodalmunk meg-
szerettetésének kiváló segéd-
eszköze lesz i f jú tanáraink 
kezében. 

Szekeres László 

Mi újság e nagyvilágban 

Ex volt a negyedik pohár fél w . 1 • i , r tekintettel ifjú és meggondolat-
rum, amit emésztőcsatomájának T i ftl t n i H l f v A I l i m lan voltomra: 
felső nyílásán leöntött Drengu- 1 V U 1 1 U 1 u u ' " , l u o - Ervin rendelj még egy fe-
bák Elemér — az immáron , , .. . , let és figyelj ide: En már 1953-
klasszikus számba menő alanyi kibújni az irodalomtörténetbe koltemenyeket ir.'J, amely nyar- ian ]eninomarxista voltam és 
'költő - szerény személyem je- í"'ás felelősségteljes terhe alól ról vízpartról, fürdőruhás nok- nkhor cngem _ ¿Hed _ engem 

- • • ' Lb beszédté- rol szol, hogy vannak benne kineveztek 

Makszim Gorkij halálának 
20. évfordulója alkalmából a 
Német Demokratikus Köztár-
saságban lévő Heringsdorf 
tengerparti üdülőhelyen em-
lékünnepet tartottak. Az ün-
nepség színhelye az a ház 
volt, amelyben Gorkij és fia 
1922 májusától szeptembe-
réig lakott. 

lenlétében egy külön erre a cél- és más szimpatikusabb 
ra rendszeresített italboltban. kerestem: 

A mcgnemértett szabad ver- — Nézd Mester, (másképp 
sek e boldog tulajdonosa, tekin- nem nevezhettem, mert Drengu-
tettel a fél rumok számára, úgy bák jubilált; most jelent meg '."*: " V°.„ 
ragyogott, mint aki hóna alá ötödik verse a Marosvidék című M l U o r a l k o t o k ^Uemenyt 
vágta a napot. Egyébként pe- folyóiratban, ezenkívül láttam 
dig éppen engem nevelt eszmei- az emelkedő légköri nyomást is.) 
politikai síkon. tekintetbe véve az újonnan ki-

r, ,, - alakult irodalmi viszonyokat és Formaban volt: azt> hogy ^ a krilika is ¡d. 
— Mondd Ervin, szeretnél te figyelt rád. j 

bekerülni a magyar irodalom Elemér előmordult a rum-
történetébe — kérdezte úgy, mint okozta víziókból: 
akinek egyetlen szavára pótlólag r . ,. , , . 
^sztenek a tizennégykilós c ~ Gráciáknak.., 

mondluk jegyzet- mert ber.g™[ _ (Elnéztem eze. 
ket a kifejezéseket Elemérnek, 

—... mert, ha igen, úgy kifi- mert most volt az egyéni nyelv-
zeted a rumokat és nekem gon- újítás fejlődési fokán.) A kriti-
dom lesz rá, hogy napló-jegyze- kus a tehetségtelen ember ön-
teimben életrajzíróim megtalál- vigasztalása, hogy képtelen 

jobboldali elhajló-
opportunista vonalvezetésű öt- naI. E:én most elhatároztam, 
lelek, ilyen - mondjuk - egy hogy holnap reggel negyedkilenc-
forradalmi fellendülést akadá- kor urámat (Elemérnek 

Pintérbe, 
ként. 

lyozó férfi fürdőnadrág. Vagy. 
: egy költe 

a természet szépségeiről (Vi-
gyázat, Drengubák nem írni —, 
hanem alkotni szokott!), mely-
ben hasonlatképpen szerepel a 
Maga-i-Tátra: ezt hajlamosak 
nacionalista elvágyódásnak fel-
fogni és kioktatnak, hogy he-
lyette inkább egy harcos üdvöz-
letet küldjek a testvéri népi de- alább két brosúrával... 

Most már tökéletesen nem ér-

versei vannak — hanem lírája!), 
tendenciózusan balra fogom el-
tolni, mert csak így teljesíthetem 
a Nagy Költő feladatát, — ame 
lyet abban látok a szocializmus 
építése közben —, hogy szem-
benáll a társadalom pillanatnyi 
politikai impulzusaival. Egyéb-
ként is, mi itt a Tápéi Havasok 
alján mindig elmaradunk leg 

Megvoltam botránkozva. Ilye-
neket még nem hallottam az 
alanyi költő szájából. Olyan ké-
pet vághattam, mint egy expe-
díció által soha fel-nem-fedezett 
tibeti vallás főpapja, amikor 

tettem semmit (lehet, hogy a 
Portorico-pótlék tette.) Tájolni 
igyekeztem: 

— Dehát mégis Drengubák 
elvtárs, milyen megfontolás 
alapján? 

Hja kérlek, — mondta a iák a nevedet - folytatta a tő- alkotásra. A kritikus - oktatott 'zent szertartások közepette egy . "Ja "ertek, mondj 
L megszokott hangnemben. tovább a női és verslábak nagy- madárka tiszteli. ^ S i ' s ^ é ^ D e Z -
, (Elemér társaságában, ha mestere ~ 'mP0,ens - Édes öregem, amit mon-
szennyes anyagiakra kerül a be- ...Egyébként sem szeretem ez tulzas és ami igaz belo 
széd - mindig enyhe rosszullét őket, mert az esztétákkal kar- tofc> a z már a múlté ... A XX. mondja: 
környékez, mert már vannak ta- öltve hajlamosak belemagyaráz- Kongresszus... kezdtem lelke- gyök!" 
pasztalalaim ötletessége terén.) ni például egy olyan költemény- $ednl> d c a kiteljesedett toll- és Ez az én filozófiám. 

tes azt mondta: ,,gondolkodom, 
tehát vagyok", Drengubák azt 

elhajlók, tehát va-

Igyekeztem egyelőre valahogy be (nem versbe — Elemér csak szemforgató művész leintett, — cziglor — 

Észak-Koreában augusztus-
tól kezdve életbelép a köte-
lező elemi iskolai oktatás — 
közölte Han Szer Ja közok-
tatásügyi miniszter az észak-
koreai pedagógusok országos 
értekezletén. A miniszter el-
mondotta, hogy a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársa-
ság körülbelül 5000 iskolájá-
ban jelenleg kétmillió diák 
tainul. Az elemi iskolák szá-
ma 170, a közép- és szakis-
kolák száma pedig 1900 szá-
zalékkal nőtt meg 1945 óta. 
Az országnak 16 főiskolája 
van, ezeket kivétel nélkül a 
felszabadulás óta létesítették 
Végül közölte a miniszter azt 
is, hogy 1945 óta 50.000 szak-
embert és 11.000 pedagógust 
képeztek ki. 

• 

A moszkvai külföldi Iro-
dalmi Könyvkiadó orosz 
nyelven közrebocsátotta Jocó 
Marjanovics jugoszláv törté-
nész »Felszabadító háború és 
népi forradalom Jugoszláviá-
ban« című könyvét. A könyv 
Jugoszlávia történetének 
egyik legnagyszerűbb szaka-
szát ismerteti: a második vi-
lágháború éveiben vívott fel-
szabadító harc és a népi for-
radalom eseményeit. 

• 
Mint a DPA hírügynökség 

jelenti, Pabló Picasso elfo-
gadta az UNESCO-nak azt az 
ajánlatát, hogy egy nagymé-
retű falfestménnyel díszítse 
az UNESCO most épülő pá-
rizsi épületének nagycsarno-
kát. Az UNESCO több" mű-
vészt is felszólított az épület 

díszítésére. így például Henry 
Moore brit szobrászt, aki egy 
nagy szobrot emel az épület 
bejáratánál, Joan Miro spa-
nyol festőt, valamint Isamu 
Nogusi japán rajzolót. Az 
UNESCO a művészeknek 
messzemenő szabadságot biz-
tosít a téma megválasztásá-
ban és kidolgozásában. 

• 
Pekingben, a kínai—szov-

jet barátság palotájában múlt 
hét végén megnyílt az atom-
energia békés felhasználását 
bemutató szovjet kiállítás. A 
kiállítás megnyitása alkalmá-
ból a kínai főváros közéleté-
nek képviselői gyűlést tartot-
tak. A gyűlésen felszólalt Ju-
gyin szovjet nagykövet. A 
Szovjetunió — hangsúlyozta 
— bőkezűen megosztja más 
országokkal az atomtudo-
mány és atomtechnika terén 
elért vívmányait és ezeket 
más népek közkincsévé teszi. 
Biztosak vagyunk abban, 
hogy a Kínai Népköztársaság 
a közeli években kifejleszti 
atomiparát. — Az ezután fel-
szólaló Csang Ven-tien kül-
ügyminiszterhelyettes rámu-

tatott, hogy a Szovjetunió 
mind nagyobb mértékiben ál-
Htja az atomenergiát a nép-
gazdaság és a nép jólétének 
szolgálatába. A külügymi-
niszterhelyettes azután a kí-
nai kormány köszönetét tol-
mácsolta a Szovjetuniónak a 
kínai atomkutatásban nyúj-
tott segítségért. 
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