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SZEGEDIE A párt- és állami szervek fontos feladata, hogy 
biztosítsák a régi és az új értelmiség össze forrását, 
az egész értelmiség aktív részvételét a szocializmus 
építésében, hogy biztosítsák alkotó tevékenységének 
feltételeit. 

(A KV határozatából.) 

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES A PEDAGÓGIAI FOISKOLA LAP]* 

IV. évi. 15. szám 1956 szeptember 13. T Ara 40 fillér 

Értelmiségi politikánk 
az egyetemi és főiskolai 

munkában 
A* értelmiség időszerű 

problémáinak, felvetésének 
és megoldásának az egyete-
meken és a főiskolákon kü-
lönleges jelentősége van, hi-
szen a felsőoktatási intézmé-
nyek nemcsak fontos és sajá-
tos munkaviszonyukat te-
kintve a legbonyolultabo 
munkahelye^, hanem egy-
úttal az ú j értelmiség neve-
lésére is elsősorban ezek hi-
vatottak. . 

Reménytelen lenne tehát 
a Magyar Dolgozók Párt-
ja Központi Vezetőségének 
az „értelmiségi politikánk 
néhány kérdéséről" hozott 
határozata kapcsán felvető-
dő sok-sok kérdést ez alka-
lommal, akárcsak vázlatosan 
is megközelítenünk; a h 
rozatban f e j t e t t k é t e s e k 
szeiesKoru; aemjrarat&us le-
vegőben való megvitatása, segitseget 
felsőoktatási Tntezmenyeing fcUlólWsen 
életére való alkalmazása. S 
nem utolsósorban az eddig 
• f e t e t t l W № .mto-
vítasa a most Kezdődő tanév 
ffiinffSnnapi munkájának 
egyik legfontosabb feladata 
lesz! 

Bízvást leszögezhetjük 
azonban, hogy 

pártunk Központi Vezető-
ségének határozatát az 
egész magyar értelmiséggel 
együtt a felsőoktatás dol-
gozói is nagy lelkesedéssel 
fogadták. 

Bár az ú j tanév még épp 
ysak hog> elkeznlődüit, jjnáris 
számos nyoma van annak, 
hogy munkánkat az eddigi-
nél nagyobb optimizmussal 
és lendülettel kezdjük el. 
Ezt annál inkább értékelni 
kell, mert a Központi Veze-
tőség határozatában feltárt 
hibák, így többek közt az 
osztályharc feltétlen élesedé-
séről szóló helytelen elmélet, 
a hazai sajátosságok elha-

az új értelmiséget különö-
sen érdeklő s a munkavi-
szonyait jelentős mérték-
ben befolyásoló lakáskér-
dés. 

Bár eddig is sok szolgálati 
lakással rendelkezünk, a 
még meglévő igen súlyos 
problémák megoldása a kel 
lő anyagi és technikai lehe-
tőségek hiányában eddig 
igen lassú volt, épp ezért 

különösen segítséget jelent 
az egyetemi és főiskolai 
pártbizottságnak az a pél-
damutató kezdeményezése, 
hogy jelenlegi helyiségeit 
lakások céljaira engedi át. 

A^ajjjáskgj^á^ megoldása jó-
reszt állami feladat. Ügy lát-

Szeretettel köszöntjük 
első éves haligatóinkah 

juk azonban, hogy __ 
s z e r z e t e k n e k i s ^ h a n n a . 
iirendeir~Kei]teQe_tartania a 
érdest' 1 

SÜSS! 
ehetőségek 

kutatásában. Tudnunk kell 
azt, hogy flj lakásokhoz 
jórészt csak az egyetem bir-
tokában levő helyiségek át-
alakításával juthatunk, ami 
az egyébként sem minden-
ben kedvező elhelyezkedé-
sünk mellett, csak komoly 
áldozatok s az egyes helye-
ken a talán mégis jelentke-
ző viszonylagos kényelem 
feladásával jár, különösen, 
ha meggondoljuk, hogy ok-
tatási, vagy kutatási célokat 
szolgáló helyiségeket lakás 
céljaira felszabadítani csak 
alapvető egyetemi érdekek 
sérelmével, tehetne s épp 
ezért a megoldást másutt kell 
keresnünk. 

Bár az egyetemi dolgozók 
üdültetésén az előző évékhez 
képest az elmúlt évben lé-
nyegesen javítani tudtunk, 
az elért eredményeket ismét 
csak első lépésnek tekinthet-
jük. Egyetemi dolgozóinkat 
például joggal érdekelhetik 
a külföldi nyaralások lehető-

nyagolása, a n irxizmus—le- ségei. Ennek, legalább ís~~ a 
otó továbbiéi- CTATM CTQf4 Arcríftnlr fűlő Irrt— ninizmus alkotó továbbfej 

lesztése helyett elburjánzott 
dogmatizmus és az ún. ká-
derpolitikának egyes esetek-
ben, a szegedi felsőoktatási1 

intézményeknél is megtalál-
ható, szektás jelenségei, nem 
kismértékben zavarták nem-
csak az értelmiség körében 
végzett politikai munka ki-
látásait, hanem időnkint az 
alkotó kedvet is lelohasztot-
ták. Igaz ugyan, hogy az ér-
telmiség társadalmi szerepé-
nek lebecsülése a dolog ter-
mészete szerint nem elsősor-
ban a felsőoktatási intézmé-
nyekre volt jellemző, s hogy 
épp ezeknek az intézmények-
nek a dolgozói sok esetben 
munkájuk megbecsülésének 
olyan erkölcsi és anyagi for-
máját is elég nagymérték-
ben élvezték, mint amilyen 
a, Kossuth-díjak, kormányki-
j f i ö B S S r g y a k ' ö r i " adomá-
nyozásában, a tudományos 
fokozatokkal járó pótdijak-
ban és a magas premiumoK-
ban érvényesült, a JUVUW11 
az eddiginél jobban el kell 
gondolkoznunk azon, hogy fi 
megbecsülés e jeleit va^oTT 

szomszéd országok felé ko-
moly lehetőségei vannak. Az 
ilyen kapcsolatok kiépítése 
szakszervezeti feladat, szak-
szervezeWIftk' azonban köny-
nyen hasznosíthatják majd 
egyetemeink egyre terebélye-
sedő külföldi kapcsolatait és 
egyre növekvő nemzetközi 
tekintélyét. Állami feladat 
viszont a külföldi tanulmány-
utak megS86H WfeBe. 
— I l y e n utak, jő megszer-

vezés mellett, immár a 
nyugati országokba is biz-
tosíthatók, s lebonyolításuk 
is egyszerűbbé, ugyanakkor 
szakszerűbbé válik, ha 
megszervezésüket az egyes 
karok, sőt, alkalomadtán 
az egyes tanszékek, intéze-
tek veszik a kezükbe. 
Az egyetemi oktatók egyéb 

szociális problémáinak, köz-
tük a közétkeztetés megjaví-

sánaTW" 

Az új tanév kezdetén sze-
retettel köszöntjük a Tudo-
mányegyetem hallgatóit, s 
közöttük külön is elsőéves 
hallgatóinkat. 

Öröm számunkra, hogy pár-
tunk harcainak eredménye-
képpen munkásosztályunk, 
parasztságunk, értelmiségünk 
fiainak, leányainak legjobb-
jait üdvözölhetjük soraink kö-
zött. 

Nagy kitüntetés számukra, 
hogy a dolgozó nép bizalmá-
ból alkalmuk nyílik a tudo-
mányok elsajátítására, lehe-
tőség nyílik számukra, hogy 
jó munkájuk eredményekép-
pen Népköztársaságunk ki-
váló szocialista világnézetű 
szakembereivé, nevelőivé vál-
janak. 

A Tudományegyetem ki-
tűnő akadémikusai, tudós 
professzorai, oktatói várják 
őket s tudásuk legjavát, gaz-
dag tudományos életük ta-
pasztalatait nyújtják majd át 
számukra. 

Emellett Jól felsze^lt 
könyvtárak, laboratóriumok 
teszik lehetővé, hogy érdek-
lődésüknek, választott élet-
pályájuknak megfelelően vér-
tezzék fel magukat a tudás 
fegyverével. Sokoldalú alkal-
muk nyílik nyelvismeretek 
szerzésére, amelynek birto-
kában ismerkedhetnek meg 

a Szovjetunió, a szomszédos 
népi demokráciák, a nyugati 
országok tudományos ered-
ményeivel, s amellyel teljessé 
tehetik tudományos szemléle-
tüket. 

Kulturális életük feltételei 
adva vannak. DlSZ-bizottsá-
gunk lelkesedéssel készül fel 
arra, hogy új hallgatóink is 
megtalálják érdeklődési kö-
rüknek megfelelően mozgal-
mi, kulturális és sport-tevé-
kenységük lehetőségeit. 

E feltételek, adottságok 
azonban csak akkor válnak 
értékké, ha új hallgatóink 
élni akarnak és tudnak azok-
kal. 

Mi reméljük, hogy dolgozó 
népünk bizalmát és azt a sze-
retetet, amellyel fogadjuk őket, 
jó munkájukkal viszonozzák. 
Bízunk abban, hogy élni fog-
nak a lehetőségekkel. 

A kezdeti nehézségeken 
való átjutásban, az új, nagy 
kollektívába való beilleszke-
désben messzemenő segítsé-
get nyújtanak majd pártunk 
tagjai, tanszékeink minden 
oktatója, DISZ-bizottságaink. 

Kívánjuk, érezzék jól ma-
gukat, kívánjuk, hogy az első 
félév kemény tanulmányi 
munkájának eredményekép-
pen a vizsgaeredmények azt 
tükrözzék: méltók voltak a 
kitüntető bizalomra. 

É v n y i t ó g o n d o l a t o k 

Harmadéves orvosfanhallgatók 
nyári gyakorlat-ának fanulságai 

Élményekben, és eredmények-! hm. .rU»!ritench és ez egyéb 

)yAb urbe condita" — a vá-
ros alapításától, így számol-
ták a régi rómaiak az időt 
hajdanában, kétezer évvel ez-
előtt. Mi diákok pedig a tanév 
megnyitásától számoljulk nap-
jaink telését, mert ez a Kez-
det, ekkor indul meg újból 
az élet, ekkor születnek újra 
mindennapi gondjaink, ekkor 
rugaszkodunk neki ismét, 
hogy tovább keressük a be-
tűk között rejlő igazságot. 

Bizony már több mint egy 
évtizede, hogy a mi nemze-
dékünk elkezdte a háromvo-
nalas szépírási füzetekbe írni 
szép kiffömbölyitett betűkkel: 
„úr ír" és, hogy „úr rí". Azó-
ta az úr már nem ír, sőt ná-
lunk az úr már nem csinál 
semmit, igaz, hogy mint disz-
szidens még rí sok száz hold 
földje, és gyárai után, de ez 
nekünk nem fáj. 

Érdekes a ml nemzedé-
künk, sorsa valahogy össze-
fonódott népi demokráciánlcé-
val, a fordulat éve táján 
együtt kamaszodtunk, együtt 
növekedtünk, együtt erősöd-
tünk. Eleinte bizony mutált 
egy kicsit a hangunk, bármi-
lyen szép és komoly ügyről 
akartunk is beszélni. Eleinte 

\egv kicsit lázbanégők, köd-
falók és nagyotakarók vol-

. tűrik, megrészegültünk saját 
' sikereinktől. Aíkkoriban rög-
tön saját képünkre és hason-
latosságunkra akartuk átte-
remteni világunkat. Ügy jár-

bén bővelkedő nyári gyakorla-
taink útján, a jól végzett munka 
boldog tudatában emlékezünk 
vissza „orvosi pályafutásunk" el-
ső lépcsőjére. Az első injekciók 
izgalmas percei, betegeink elég 
bizalmatlan, később pedig hálás 
tekintete fel-fel csillan még emlé-
kezetünkben. Ki ne emlékezne 
vissza szívesen arra a boldog pil-
lanatra, amikor felöltötte a fehér 

hent is legnagyobb anyagot fel-
ölelő belgyógyászat mellé bi-
zony újból kell tanulni.. Sokban 
felmerült a kérdés, hogyan len-
ne jobb? A kérdés egyelőre ma-
radjon nyitott. 

A gyakorlaton részvevő hall-
gatók ellátása legtöbb helyen 
megfelelő volt, bár egynéhány 
helyen, pl. Mezőtúron, probléma 
volt a lakás kérdésben. Igen ma-

iunk mint az ezeregyéjszaka-
beli bűvös szellemmel Alad-
din; kiszabadult hatalmas 
erőríkkel hirtelen nem tud-
tunk mit kezdeni, csak meg-
ittasultunk, győzelemmámor-
ban lubickoltunk és öntömjé-
nezésbe merültünk... Éve-
kig a szellemi impotencia mo-
csarában heverésztünk és jól 
éreztük magunkat ott. Ka-
rinthy írja valahol: „Az isko-
lában annyit tanítottak, hogy 
nem tudtam tanulni". Való-
ban a mi nemzedékünk min-
dig kísérleti nyúlként szere-
repelt a magyar oktatásügy 
számára, mindig rajtunk haj-
totta végre jól-rosszul sike-
rült iskolareformjait. Gimna-
zisták voltunk és általános 
iskolásokat csináltak belö-
lünk, egyetemistáik lettünk és 
középiskolásokká akartak ne-
velni bennünket. Gondolkodó 
emberekké akartak nevelni 
bennünket és fejbólintók kó-
rusát alakították ki belö-
lünk ... 

Most újra szeptember van, 
és mi újra itt ülünk az öreg 
padokban, és ígérjük, hogy 
újból az életnék és nem az 
iskolának fogunk tanulni. 

A mi nemzedékünk újra 
akar mindent megtanulni, 
újra megtanulunk írni és ol-
vasni, most már helyesen, 
hogy soha többé ne kelljen 
visszamennünk az elsőosz-
tályba „úr ír"-t tanulni. 

Kinevezések 
A Minisztertanács dr. Kor-

pássy Béla egyetemi taniirt, 
az orvostudományok dokto-
rát, a Kórbonctani Intézet 
igazgatóját a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem dékán-
jává 1950. évi szeptember,hó 
1-i hatállyal kinevezte. 

Az egészségügyi miniszter 

dr. Rávnay Tamás egyetemi 
tanárt, dr. Láng Iinrc wgyuU -
ml tanárt és dr. Dirner Zol-
tán egyetemi docensei 19i>8. 
évi szeptember hó 1-i hatály-
lyal az Orvosegyetem délsán-
hclycttcsl teendőinek ellátá-
sával bízta meg. 

köpenyt és mint doktorno" és t6rités meUelt tudtak csak 
„doktor ur belepett leendő lakáshoz jutni. A kórházak he-
rrmnkahelyenek színhelyére. [ ) y i v o s z o n y a i u ? v a n különböző-
Igaz, meg az , r hiányzik és sok- ek> m ó g i s a legfeltűnőbb talán 
nak még a „d" sem teljes, de 8 Z volt, hogy fl szegedi kórház 
bízunk benne, hogy a nyári gya-| 3.20 forintért elsőrendű ebédet 
korlatok ambíciójából maradt biztosított, míg a gyöngyösiek a 
meg bőven a hatralévő kórélet-1 4,2G forintos ebéddel nemigen 

megbecsülés e jele 
m r o m m i n e g g a p g - ^ m i r C T 
dig az kapta-e, aki erre lég-

ig? immrr. 
Tudjuk azt is. hogy az 

egyetemi és főiskolai okta-
tóknak a napokban nyilvá-
nosságra került jelentős 
|etmCT)gKndezése^sok, fí 

ban csak az egyetemek és 
a főiskolák anyagi ellátottsá-
gának ^ggy^s^ kétségtelenül 

pntos 
/ ' S I Í 

nyfra, amennyire népgazda-
ságunk adott keretei egyelő-
re megengedik. Az egyetemi 
oktatók számos, az illet-
ményrendezés után is meg 
maradó, jórészt szociális jel-
legű problémája viszont to-
vább is megoldásra vár. 

A legsürgősebb ezek közül 
a fiatal oktatókat, 

»Ug figyelmei 'kell 
szentelnünk, a legkiválóbb 
oktatóinkat azonban nem is 
az egyébként végtelenül fon-
tos egyéni problémák ren-
dezése izgatja legjobban. 

Joggal vetik fel, hogy egye-
temünk felszerelése sem 
elég korszerű, hogy jelen-
tős épületeink, így az Ady 
téri épület és a Jogi Kar 
épülete komoly tatarozás-
ra szorulnak, hogy a Jogi 
Kar és különösen a Böl-
csészettudományi Kar mun-
kájának egyetemi jellegét 
veszélyezteti néhány alap-
vető tanszék hiánya. 

Egyre több reményünk van 
arra, hogy ezek a kérdések 
is folyamatosan megoldód-
nak, — elvi döntés van pél-
dául arra, hogy 
' J — * — ! Kar visszakapja 

atin és mocfern fjlo-
Togiai tanszékeit. ~a Termé-
szettudományi Karon pedig 
megtörténtek az első lépések 
a szünetelő képzési ágak be-
vezetésére. 

Egyetemünk értelmisége 

tan és hormontan szigorlatokra 
is. Most láthattuk és ismerhettük 
csak fel igazán az elmélet és az 
orvosi gyakorlat közötti szoros 
kapcsolatot. Ezúton is hálásan 
gondolunk tanítómestereinkre, 
főorvosainkra, osztályos orvosa-
inkra, s nem utolsósorban a nő-
vérkékre, akik csaknem kivétel 
nélkül a legnagyobb készséggel 
igyekeztek kielégíteni a medici-
na iránti érdeklődésünket. 

Gyakorlataink célja belgyó-
gyászati propedeutika és fiziká-
lis vizsgálatok, kis labor mun-
kák elsajátítása volt elsősorban. 
Azt hiszem, hogy ezen a téren 
nem is volt probléma. Több 
ilyen véleményt is hallottam 
azonban: milyen kár, hogy 
gyógyszertant még nem ismer-
jük. 

így talán a kórházi gyakor-
lat szempontjából olyan fontos 
terápiás metódusok kiaknázatla-
nul maradtak. Pesti kollegáink 
negyedév után vesznek részt bel-
gyógyászati gyakorlaton és har-
madév után sebészeten. Jelen-
legi szigorlóinknak is egyik leg-
nagyobb problémája, hogy a 

dicsekedhettek. Persze függetle-
nül ettől, a legtöbben súlyban 
és tudásban meggyarapodva tér-
tünk haza. Egy rövid hónap után 
búcsút mondtunk a fehér kö-
penynek, visszajöttünk az egye-
tem jólismert padjaiba, hogy egy 
év múlva ismét felléphessünk a 
második lépcsőre, s aztán fel-
jebb, egyre feljebb. 

Kereszti Gedeon 
IV. o. h. 

Uj tanszékeket állítanak íel 
. a kínai egyetemeken 

A kínai tudósok és egyetemi sen idealista filozófiai és bur-> 
tanárok körében kibontakozott zsoá közgazdasági tanszékeket ál-
széleskörü vita egyik központi lítanak fel a kfnai egyetemeken, 
kérdése az, hogy vajon az egve-j Külön tanszéken fogják 
temeken is bevezetliető-e a sza-
bad viták rendszere? Megenged-
hető-e, hogy az egyetemi ka-
tedrákon egymással ellentétes, 
többek között idealista elmélete-
ket is hirdessenek? A viták e 
kérdésben jelenleg is folynak, de 
mint a „Zsenminzsipao"-ból ki-
tűnik, bizonyos határozatokat 
már is hoztak. 

A határozatok szerint rövide-

Rendezték a felsőoktatás 
tudományos dolgozóinak bérét 

A Központi Vezetőség most 
megjelent értelmiségi határo-
zatának megfelelően a Mi-
nisztertanács rendeletet ho-
zott az - egyetemi és főiskolai 
oktatóik és kutatók bérének 
rendezéséről. 

A rendelet — melyet napi-
lapjaink közöltek — nagy 
örömet és megelégedést vál-
tott ki — főiként fiatal okta-
tóink körében. Pártunknak 
és kormányunknak ez a ha-
tározata komoly biztosítéka 
az egyetemi és főiskolai okta-

gyógyszertant gyakorlat hiánya- tok ós tudományos kutatók 

magasszínvonalú munkája 
elismerésének. Ez az intézke-
dés ú j módon oldotta meg ér-
telmiségünk egy jelentős 
rétegének fizetésproblémáját: 
az életszínvonal emelését 
ténylegesen kifelező intézke-
dést valósított meg. Oktató-
ink úgy látják, hogy ez az in-
tézkedés már igen komoly je-
le azon elvek megvalósításá-
nak. amelyeket Pártunk leg-
utóbbi KV ülésén meghirde-
tett a szocializmus építése, a 
dolgozók életszínvonala eme-
lése érdekében. 

ismer-
tetni az egyetemi hallgatókkal 
Rousseau tanait és más nagy 
nyugati filozófusok elméleteit. 
Természetesen ezeken a tanszé-
keken kritikailag foglalkoznak 
majd a különféle elméletekkel* 
Ami a politikai gazdaságtant il-
leti, itt elsősorban Iveyncs elméi 
leiének biztosítanak nyilvánossá-
got. A különféle tanszékeken is-
mertetik majd a pedagógiai, a 
történelemtudomány, az esztéti-
ka és a jogtudomány ideológiai 
elméleteit is. 

Az egyetemi oktatás keretén 
belül a professzoroknak megen-
gedik, hogy a jegyzetek alap-« 
ján egyéni nézeteket is kiícjthes-1 

senek, még akkor is, ha azok 
idealistáknak bizonyulnak. A Kii 
nai Kommunista Párt véleménye 
szerint az egyetemi hivatulos 
jegyzetek alapvető tartalmát 
mindenkor figyelembevevő meg-
engedhető, hogy az egyetemi ta-
nárok saját egyéni nézeteiket is 
ismertessék a hallgatókkal. Eb-
ben az értelemben megvalósítan-
dó az egyetemeken is a szabad 
viták rendszere. 

jól is teszi, ha a jelentős 
párthatározatot elsősorban 
jövő munkánk perspektívám 11111 mmmmm u n n • • jdbwww—• - --* M£5MjBBÖI TieZi s ez a 
perspektíva - &ak növekszik, 
ha meggondoljuk, hogy a 
dogmatizmus és a szektás né-
zeteknek az a felszámolása, 
amely az SZKP világtörté-
neti jelentőségű kongresszu-
sának eredményei nyomán 
hazánkban is egyre jobban 

kezd kibontakozni, az alkotó 
marxizmus alapján álló Jy^; 
lományos munkánaK M á t r 

Tff i t f l t t i leg vagyok gyozo 
R p B a a ; 

"Meg vag 
ad. 

ive arról, 
hogy nem utolsósorban ' a 
kongresszus eredményeinek 
kibontakozása, az egyes szak-
tudományok terén való al-
kalmazása lesz a terület, 
ahol értelmiségünk megkö-
szöni azt az elismerést, bíz-
tatást és se^tjfcéget, amit 

Központi Vezetőségünk hatá-
rozata már most is jelent 
számára, holott az említett 
határozatnak a mindennapi 
életben való alkalmazása 
szükségképp nem érvénye-
sülhet önmagától és egy-
szerre. 

•Bátor demokratikus lég-
körű vitakat varunk, melyek 
során a régi és ú j értelmi-
ség egymással összeforrva 
vitatja meg saját helyzetét 

és az előtte álló jelentős 
problémáit, ami más megfo-
galmazásban azt is jelenti, 
hogy helyes értelmiségi 
politikánkat részleteiben, kü-
lönösen az egyetemen és fő-
iskolákon, csak széleskörű, 
demokratikusan megnyilvá-
nuló közvélemény ismereté-
ben és segítségével lehet 
megvalósítani! 

Baróti Dezső 
a Tudományegyem rektora 

\ 
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Beszélgetés Karácsonyi Béla 
országgyűlési képviselővel 

Munkatársunk felksrsw? | 
Karácsonyi Béla 
városunk és esvstemütik 
képviselőjét és m-£kéiir : 
lasziljon oén-.'uiv kérdéífC.?ir-
re. Az közfii iük 
Karácsonyi elvtái-.- kérdése-
inkre adott váiaAzCt: 

— Milyen Kapcsolata volt 
eddig választóival és hogyan 
kívánja » jövőben kiszélesí-
teni e kapcsolatot? 
—• A lajstromos választási 

rendszer nagymértékben 
megnehezítette a közvetlen 
kapcsolatok fenntartását a 
választókkal. Ezért sürgettük 
már az elmúlt esztendőkben 
is, hogy a megyei lajstromon 
megválasztott képviselők 
egy-egy területet kapjanak 
és ott fejtsék ki működésü-
ket. Eddig Szeged város ti-
száninneni része volt az én 
körzetem, legújabban pedig 
az I. és II. kerület, valamint 
Kistelek tartozik hozzám. A 
kapcsolatok fenntartásának 
két intézményes forrná:, a 
alakult ki: képviselői beszá-
molók tartása és a fogadóna-
pók. Ez korántsem jelenti 
azt, hogy e kereten kívül 
nem állnék a választók ren-
delkezésére. A két egyetem 
és a főiskola számáia pl. több -
beszámolót tartottam már, de 
fogadónapot éppen azért 
nem rendeztünk, mert a te-
rületünkön felmerülő egyéni 
problémákkal bármikor fel-
keresheteneík és meg is szok-
tak keresni dolgozótársaim 
és hallgatóink. A párt- és ál-
lami vezetés olymódon köny-
nyíti meg munkámat, hogy 
rendszeresen meghív minden 
fontosabb tanácskozásra я ez-
zel jelentősen elősegíti tájé-
kozódásomat. Sajnálom, hogy 
ez a szoros kapcsolat az Or-
vostudományi Egyetem párt-
végrehajtóbizottságóval az 
utóbbi időben meglazult, az 
Orvosegyetem és a Főiskola 
tanácsával pedig ki sem 
épült. Bármily nagy elfog-
laltságot jelent is, a jövő-
ben feltétlenül-javítani kell 
munkámon ebben a vonat-
kozásban. Persze, ebhez az is 
ezükséges. Ihogy ezek a szer-
vek meghívjanak illéseikre, 
illetve — mert nem az ülése-
zés a fontos, hanem az érde-
mi munka — folyamatosan 
tájékoztassanak a problé-
mákról, hoev a tőlem telhető 
segítséget megadhassam 
i — Milyen országgyűlési 
) bizottság tagja, milyen el-

foglaltságot jelent ez és ál-
j Iában a képviselői feladatok 

elvégzése? 

— Az országgyűlés első 
ülésszakán megválasztottak a 
kulturális bizottság tagjává 
és a legutóbbi ülésszakon is-
mét beválasztottak a bizott-
ságba, melynek eddigi törté-
netét sajnálatosan az jelle-
mezte, hogv három év alatt 
egyszer sem ült össze. Ezt 
szóvá is tettem és remélem, 
hogy a jövőben változás kö-
vetkezik be. A bizottságra — 
véleményem szerint —' fon-
tos feladatok hárulnának: kul-
túrpolitikánk elvi kérdései-
nek megvitatása, a népgazda-
sági tervek, ¡költségvetési 
törvényjavaslatok kulturális 

ágazatainak megtárgyalása 
síb. 

A legutóbbi időkig a kép-
viselők tevékenységi» — cse-
kélyswirnú, tiszteletemé! tó 
kivételtől eltekintve — álta-
lában formális volt, és nem 
is icieniett túlzott megterhe-
lést: jómagam pl. átlagosan 
heti 8 -10 munkaóra ráfordí-
tásával abba a tudatba rin-
gattam maf"-n. hogy felada-
taimat kielégítően megoldot-
tam. A legutóbbi ülésszak 
óta azonban hatalmasan meg-
növékedett a képviselők mun-
kája iránti érdeklődés és 
igény, úgyhogy jelenleg szin-
te tel jes munkaidőmet a kén-
viselői ügyek intézésének 
szentelem, mégsem tudok 
megbirkózni a feladatokkal. 
Több száz kérelemnek a fel-
vétele és feldolgozása fel-
emésztette minden időmet és 
egyelőre elképzelni sem tu-
dom, hogyan leszek képes a 
tanítás megkezdése után lé-
pést tartani a probléma-
áradattal, — nem is szólva 
az érdemi elintézéshez szük-
séges időről. Hetek óta a tu-
dományos munkámhoz is 
alig jutottam hozzá. Minde-
zek ellenére a fokozódó biza-
lomnak e tömegesen meg-
nyilvánuló tanúbizo-"ságait 
egészséges és örvendetes je-
lenségnek tartom és úgy 
könyvelem el. mint az izmo-
sodó demokratizmus szükség-
szerű velejáróját, pártunk és 
kormányunk helyes politiká-
jának igazolását. Remélem, 
hogy a felhalmozódott igaz-
ságtalanságok. sérelmek hely-

rehozásával, a helyi szervek 
¡érdemi, üüylntéző hatásköré-
inek m a r 'ésével a mi 
'munkáiik is könnyebbé válik 
I majd. 

— Miben látja az ország-
gyűlés legutóbbi ülésszaká-
nak jelentőségét? 
— Erről a kérdésről nem-

régiben cikket írtam a Dél-
magyarországban: okfejtése-
met nem kívánom megismé-
telni. A Központi Vezetőséa 
plénumának határozatai 
egész politikai munkánk fel-
tételeit alapvetően megjaví-
tották s ez érződött az ország-
gyűlés új munkastílusában, 
légkörében is. Ismét hallható 
lett a valódi kritika és önkri-
tika hangja, a tanácskozások 
érdemivé váltak, a szocialista 
demokratizmus valósággal 
újjászületett s az országgyűlés 
ismét jelemelkedett arra o 
magaslatra, melyet, törvénye_ 
inlfc kijelölnek számára. A 
legutóbbi ülésszak nemcsak 
feladatainkat növelte meg 
ugrásszerűen, de cselekvően 
biztosította a képviselőknek 
a megfelelő tekintélyt,, lehe-
tőséget, hatáskört is ahhoz, 
hogy funkciójukat választóik, 
egész népünk érdekében be-
tölthessék. Most már csak 
rajtunk áll, hogy lépést tart-
sunk a dolgozó tömegek jo-
gos igényeivel, kívánságai-
val, megszolgáljuk a belénk 
helyezett bizalmukat és kiáll-
juk azt a próbát, melyet tár-
sadalmunk fejlődése állít 
elénk a problémák őszinte, 
kendőzetlen felvetésével. 

(d-d) 

Vita az ifjúsági munkáról 

Megnyílt а gyermekgyógyászok 
TÍIágbongre»sziisa 

Koppenhágában 61 ország 
kétezer orvosának részvételé-
vel megnyílt a gyermekgyó-
gyászok nyolcadik nemzet-
közi kongresszusa. 

Az AFP szerint a kon-
gresszuson Albert B. Sabin 
amerikai professzor ismertet-
te a ' gyermekbénulás elleni 
ú j szérumot, amely annyiból 
különbözik a Salk-szérumtól, 
hogy élő és nem holt víru-
sokból készül. A professzor 
közölte, hogy szérumot a té-
len vezetik be az Egyesült 
Államokban. A professzor el-
mondotta azt is. hogy a 
Szovjetunióban — ahol most 
tett látogatást —• a szovjet 

tudósok rendkívül nagymér-
tékiben használják fel az élő 
vírusokat és felfedeztek egy 
influenzaellenes szérumot. 

Sabin professzor a Dagens 
Nylheder című dán lap tudó-
sítójának kijelentette, hogv 
széruma valószínűleg haté-
kony lesz egy egész életre, de 
legalább is negyven évig 
százszázalékos ellenállást biz-
tosít. A profeszor közölte to-
vábbá, hogy szérumát folya-
dék formájában belsőleg le-
het majd felhasználni és 
nincs akadálya annak, hogy 
valaki, akit Salk-szérummal 
már kezeltek, ezt az ú j széru-
mot bevegye. 

Újra munka versenyt nyeri 
az Orvostudományi Egyetem Gazdasági 

Igazgatósága 
Az Orvostudományi Egye-

tem Gazdasági Igazgatóságá-
nak dolgozói már számos íz-
ben tanújelét adták annak. 
hogy alapos és lelkiismeretc-s 
munkával igyekszenek gazda-
sági vonalon biztosítani a kli-
nikák és elméleti intézetek 
oktató, tudományos kutató és 
gyógyító munkájának ered-
ményességét. Példamutató 
munkájukat bizonyítja az 
Egészségügyi Minisztérium 
által az orvostudományi egye-
temek gazdasági igazgatósá-
gai között indított munkaver-
seny legutóbbi eredménye is. 
A munka versenyben az 1936-

os költségvetési év I: félévi 
eredményeivel a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem Gaz-
dasági Igazgatósága ismét az 
első helyezést érte el, s mivel 
ezúttal már harmadszor nyer-
te meg a munkaversenyt, így 
a vándorzászló örökös, illetve 
állandó védője lett. 

Az első helyezésről szóló 
újabb díszoklevél a jól vég-
zett munka felemelő érzésé-
vel tölti el a gazdasági igaz-
gatóság hivatali és műhelyi 
dolgozóit és úgy érzik, hogy 
az elért eredmény további 
lelkes munkára sarkalja va-
lamennyiüket. 

Az 1956—57. tanév elején 
a tudományegyetemi DISZ-
bizottság ezúttal is megren-
dezte a kari és az évfolyam 
DISZ-vezetőség tagjai szá-
mára szokásos vezetőképző 
tanfolyamát. A tanfolyam 
augusztus 29-tői szeptember 
2-ig tartott, melyen a Tudo-
mányegyetem és a Főiskola 
56 fiatal DISZ-vezetője vett 
részt. 

A tanfolyam volt hivatott 
arra, hogy eredményessé te-
gye és elvileg megalapozza 
DISZ-szervezetünknek rövi-
desen meginduló munkáját. 
Az itt felmerült kérdések 
tömkelege és a jelenlegi po-
litikai helyzet iránti aktív ér-
deklődés azt bizonyította, 
hogy ifjúságunk és ifjúsá-
gunk vezetői valóban 

mait/ügyüknek tekintik 

az ország politikai életével, a 
DISZ-szervezet problémáival 
és a világ eseményeivel való 
foglalkozást. 

Igen szerencsés kezdemé-
nyezésként üdvözölhetjük 
azt, hogy a tanfolyamra meg-
hívott előadók: Baróti Dezső 
elvtárs, a Szegedi Tudomány-
egyetem rektora, Hollós Er-
vin elvtárs, a DISZ KV tit-
kára, valamint Harmath 
Endre elvtárs, a Szabad If-
júság külpolitikai rovatának 
vezetője is tartottak előadást, 
ö k sokkal mélyrehatóbban 
tudtak válaszokat adni az 
ifjúság körében felmerült 
kérdésekre. A DISZ egyetemi 
bizottságának véleménye az 
— és ez azonos az egyetemi 
hallgatók véleményével is—, 
hogy igen hasznos lenne, ha 
a tanév folyamán több ízben 
is tartanának konzultációkat 
vezető pozícióban lévő elv-
társak. 

A tanfolyamon felvetődő 
kérdések az egész egyetemi 
hallgatóságot érintő problé-
mák voltak. Így többek kö-
zött felmerült a kollégiumoki 
újjászervezésének kérdése. A 
rektor elvtárs beszámolójá-
ban a kollégiumaink fejlesz-
tésének két útját jelölte meg: 
az egyik az ún. szakkollégi-
umok rendszere, amely még 
kezdeti stádiumban van. Min-
denesetre örömmel üdvözöl-
hetjük azt a tényt, hogy ha-
zánkban elsőnek 

Saegeden született meg 
újra a* Eötvös kollégium. 

Egyelőre még csak a TTK és 
a Bölcsészettudományi Kar 
legjobb 24 hallgatója szá-
m á r a Ez a kollégium bizo-
nyos plusz-munkát fog kí-
vánni az oda jelentkezőktől; 
Így valószínűleg az Eötvös-
kollégisták számára kötelező 
lesz egy idegen nyelv tanu-
lása és valamivel több szak-
mai kollégium hallgatása is. 
Ez a kísérlet a különböző tu-
dományágak számára a szak-
mai tudós utánpótlást fogja 
biztosítani, és mint ilyet, 
csak örömmel tudjuk üdvö-
zölni. A másik út a népi kol-
légiumok rendszerére való át-
térés — melynek problémá-
ját az elmúlt hónapokban 
több napi- és hetilap is felve-
tette már — és most végre 
a megvalósulás útjára tudjuk 
vinni. Elérkeztünk végre 

oda, hogy a diákszállókból 
kollégiumokat tudunk csi-
nálni, mert a szocialista em-
bertípus kialakításában nagy 
jelentőséggel bír ez az eddig 
ki nem használt nevelési te-
rület. 

A tanfolyam az egyetemi 
hallgatóságot érintő anyagi 
problémákkal is foglalkozott. 
Így örömmel üdvözöltük a 
MT rendeletét, amely 

a felsőoktatás 
dolgozóinak fiaetését 

rendezte, azonban meg kell 
állapítanunk azt, hogy e té-
ren különösképpen a végző 
tanárszakos hallgatóknál még 
problémák merülnek fel. Fog-
lalkozott a tanfolyam a kol-
légiumokban — különöskép-
pen a leánykollégiumokban 
— lévő túlzsúfoltsággal is. 
E téren remélhetjük, hogy 
rövidesen javulás fog bekö-
vetkezni. 

A DISZ szervezeti életében 
szintén jelentős változások 
fognak történni. Így a széle-
sebb demokratizmus és a 
hallgatóság aktivitásának a 
növelése érdekében ezentúl a 
Disz-alapszervezeti taggyűlé-
sek be fogják vezetni 

• titkos válasatdst, 

amelynek célja, hogy egyete-
mistáink a DISZ-tagokhoz 
méltó módon gyakorolhassák 
jogaikat. Így elérjük azt — 
a titkos választásokkal —, 
hogy alapszervezeteink élére 
olyan elvtársak kerülnek, 
akik megérdemlik a hallgató-
ság bizalmát és akiket DISZ-
fiataljaink szeretni fognak és 
akik iránt sokkai nagyobb bi-
zalommal lesznek^ 

Ezenkívül sokkal többet 
kell foglalkoznunk az első-
évesekkel, DISZ-szerveze-
tünknek szívügyévé kell ten-
nie azt, hogy az elsőseinkkel 
megszerettessék az egyetemi 
életet és a tudományos mun-
kát. 

Felvetődött a tanfolyamon 
az egyetemi oktatási munka 
közeljövőben végbemenő re-
formja is. A tanfolyam egy-

öntetű véleménye az vottj 
hogy 

aa oktatási rendsaerben 
bekövetkeaő reformokitoa 

maguk az érdeke't felek, az 
egyetemi hallgatók is szólja-
nak hozzá, hiszen ezt orszá-
gos mértékben a Művelt Nép, 
az Irodalmi Űjság hasábjain 
eddig is megtették egyete-
mistáink. Ezért tanterv-vitán 
kat fognak szervezni az egyes 
karok hallgatói és az oktatói 
személyzet bsvonásával. 

A tanfolyam tapasztalatai 
alapján elmondhatjuk, hogy 
sokkal nagyobb teret fogunk 
tudni biztosítani a kü'földi 
utazások számára, különös-
képpen a népi demokrat 'kus 
országokba, de alkalom lesj 
nyugati tanulmányutak szer-
vezésére is. A nyáron Cseh-
szlovákiában és Lengyelor-
szágban utazást tett hallga-
tóink a saját bő fűkön győződ-
tek meg az idegen nyelvek 
tanulásának fontosságáról. 
Ezért, ezúton is felhívjuk 
hal gatóságunk figyelmét 

aa idegen nyelvek 
tanulására, 

mert ez az egyik alapja annak, 
hogy külföldi diákokkal és a 
külföldi tudományos világ-
gal kapcsolatot tudjanak te-
remteni. 

Felvetődött — jugoszláv —• 
nevezetesen a Zágrábi Egye-
tem hallgatóival való kap-
csolatok felvételének kérdése 
is. Ifjúságunk helyesnek tar-
taná, ha vagy Szegeden, vagy 
Zágrábban létre tudnánk 
hozni egy olyan közös talál-
kozót, ahol a jugoszláv és 
magyar fiatalság megbeszél-
né problémáit és kicserélné 
tapasztalatait. 

Befejezésül összegezve az 
elmondottakat, az 5 napos 
tanfolyamon olyan helyes és 
szabad vitaszellem alakult ki, 
amely példaképül szolgálhat 
mind a karok, mind pedig a® 
egyes alapszervezetek számá-
ra. A tanfolyam megmutatta 
azt, hogy egyetemi hallgató-
ink ma már szabadon el me-i 
rik mondani véleményüket! 
kérdéseiket, politikai életünk 
és szervezeti életünk legkom-
plikáltabb és legkényesebb 
kérdéseiről egyaránt. 

N Y Á R 
Aszfalt hevül — olvad a járda, 
nyúlós, belesüpped a sarkam. 
Csillag-fiait hazavárja 
s dúdol az ég csodahalkan. 

Már várnáik a hűssel a partok 
örvény-karikák puha csókja, 
csengő Tisza-víz: oda tartok 
szellő-kamaszokba karolva, 

Gyönggyé törik össze a hullám 
— széplány, a homők pihe-párna! 
csókban, szemeim ha lehunynám, 
ránk fűz suta lombja vigyázna. 

Bús, szilva-lilán jön a felhő: 
„sandán fut az éj, be ne érjen!" 
és reszketeg áll meg az első 
vérteli csillag az égen. 

Magyar V. László 

Befybádi utiieppvcteU 
Irla: Király József egyei, adjunkius 

Egy-egy külföldi út életreszóló 
élményekkel, emlékekkel gazda-
gítja az embert. Bizonyára sok 
szép emléket, inspiratív élményt 
hoztak haza mindazok, akik az 
örvendetesen javult külutazási 
lehetőségekkel élve valamelyik 
szomszédos ncpi demokráciába, 
vagy akár nyugatra utaztak. Egy 
külföldi utazás mindig izgalmas, 
hiszen az ember kilép megszo-
kott kereteiből. Azonban déli 
szomszédunkhoz, Jugoszláviába 
ellátogatni, éppen Jugoszláviába, 
a történtek után — felfokozott 
izgalom és várakozás. Ezt érez-
tük mindannyian, amikor Jugo-
szlávia halárának őrei Horgosnál 
felemellék előttünk a sorompói, 
hogy autóbuszunk Subolira, 
Novi Sad ét Ueográd leié elin-
dulhnstor*. Va'on. mit látunk 
majd? Vajon, hogyan logadnnk 
bennünk"!.'' Az út, n környez«: 
impresszióit úgy szívtuk ma. 

gunkba, mint a mágnes, hiszen 
erről az országról, erről a nép-
ről hosszú évekig rágalmakat 
szajkóztak nekünk és szajkóztat-
tak velünk. Most végre meglát-
hatjuk a valóságot. 

* 

A kapcsolatok helyreállítása 
óla sokszor hallottuk azt a meg-
fogalmazást, hogy Jugoszlávia a 
miénktől sok tekintetben elütő 
módszerekkel építi a szocializ-
must. Nos, a módszerekről le-
het, ha úgy tetszik, vitatkozni. 
De, hogy valóban épít, hogy ed-
dig is épített, s hogy most is lá-
zasan, i főképp eredményesen 
épít ez a nép, az elvitathatatlan. 
Belgrádnál, olt, ahol a Száva a 
Dunába ömlik, új városrész épül, 
hatalmas kormányzósági épület-
tel. szállodákkal, lakóházakkal. 
Napjainkban fejezik be az 1941-
hen szétbombázott hatalmas 
Dunahid újjáépítését. Ili épülnek 

a nemzetközi árumintavásár óri-
ási, kupolás csarnokai is. A vá-
ros üres telkeit már csaknem 
núnd beépítették. A háború be-
fejezése óta megsokszorozódott 
Belgrád lakossága, a lakáshiány 
ott is probléma, ha nem na-
gyobb, mint nálunk. Az építkezé-
seknél előregyártott elemeket 
használnak, az állványzat cső-
vázból van, a házak 5—6 eme-
letesek és feltűnően szépek. Egy-
egy új épület a modern építé-
szet remeke, stílusban az egyéb-
ként jóhírű magyar építészet is 
tanulhat tőlük. Ha például ösz-
szehasonlitjuk a mi, sokszor 
aránytalanná torzult dobozháza-
inkat a Dedine (belgrádi Rózsa-
domb) új villáival, vagy nagyobb 
lakóépületeivel, az összehasonlí-
tás az ő javukra dől el. S eze-
ket a szép villákat a Jugoszláv 
Népköztársaság dolgozói hosszú-
lejáratú államkölcsönökből épí-
tik. Tito marsall declinei elnöki 
rezidenciája (nem áll előtte rend-
őr) is a modern építészet reme-
ke. 

De a vidék új épületei sem-
maradnak el Belgrád mögött. 
Xágráb épületeiről szinte csodá-
kat meséltek, s nem győztük 

fényképezni Novi Sad-on (Új-
vidék) az építészeti látnivalót, a 
Putnik (ottani idegenforgalmi 
vállalat) impozáns épületét, 
vagy a főutca díszét, a Vajdaság 
autonóm területének parlament-
jét, amelyhez bőven használtak 
hazai márványt. 

# 

Ha a látogató nem látja Bel-
grádban a parkokat és az Avalát, 
akkor nem is volt igazán Bel-
grádban — mondotta az idegen-
forgalom egyik kalauza. Való-
ban nagyon szépek ezek a he-
lyek, a Topcsider-park, a Márk-
templom előtti hatalmas park, s 
történelmi levegőt árasztanak. 
Ebben kétségkívül első a híres 
Kalemegdán, nem egy magyar 
vonatkozású hadtörténeti emléke, 
múzeuma Balkán és Dél-Európa 
történetének valóságos dokumen-
tum-tárluíza. S lehet-e szebb ki-
rándulás Belgrád környékére, 
mint az élesfordulatú szerpenti-
neken felkanyarogni az Avalára, 
az ottani Gellérthegy hatszáz-
méteres tetejére a monumentális 
fekete-márvány mauzóleumhoz, a 
szerb királyok temetkezési he-
lyére, a hősi emlékműhöz? 

Milyenek a kulturális viszo-
nyok? Helyesebben feltéve a 
kérdést: mit lehet a kultúra terü-
letéről látni egy rövid utazás al-
kalmával? 

Egyetem Belgrádban, Zágráb-
ban és Ljubljanában van, tanár-
képző Szkopljében működik. 
Most nyílik meg Újvidéken a 
belgrádi egyetem magyar fakul-
tása. Üj egyetem nyílik meg, tő-
lünk 150 km-re, olyan egyetem, 
ahol magyarul, magyar irodal-
mat, magyar nyelvészetet, tör-
ténetet tanítanak! Ez a tény már 
önmagában megnöveli a szegedi 
egyetem feladatait. Ha valamit 
jóvá akarunk tenni az elmúlt 
évek Jugoszláviával kapcsolatos 
ízléstelenségei és brutalitásai 
után (márpedig bőven akad jó-
vátennivalónh) akkor egyete-
münk a szakmai segítés területén 
szinte kiaknázhata'lan lehetősé-
geket talál erre. Oktatószemély-
zete és hallgatói cserelátogatások, 
vendégelőadók küldése és meg-
hívása, s nem utolsósorban 
könyvcserék test véregyetemmé 
tehetik a két intézményt, s bi-
zonyos, hogy e ió, kölcsönösen 

segítő viszony mindkettőnek 
hasznára lenne. 

A Vajdaság magyarlakta terű* 
létein aránylag sok a magyar 
könyv a könyvesboltok kiraka-
taiban, de még sok minden lii* 
ányzilt onnan. Sok a regény (fő-
képp a rövidlélegzetű kalandos 
história) és sok a szakkönyv, de 
például a majdnem teljesen ma-
gyarnyelvű városban, Suboti-
cán (Szabadka) nem láttunk 
Aranyt, Petőfit, Vörösmartyt, 
vagy ha igen, elenyészően cse-
kély töredékben. S ennek oka 
nem valami magyar-ellenesség, 
vagy nemzetiségi súrlódás. Vríl-
juk meg őszintén, Jugoszláviá-
nak az elmúlt években nem le-
hetett szívügye a magyar iro-
dalom, s főképp a mai magyar 
irodalom hazai áru itúsa, s ez 
még ma is, a kapcsolatok helyre-
állítása után két évvel is i;:en 
meglátszik a könyvkiadásban. 
Persze, a közelmúl ban már ők 
sokat tettek. A napokban adlak 
ki 17 új magyarnyelvű tankön y* 
vet a magyar iskolák számára, a 
jugoszláviai magyar írók a közeit 
múltban lezajlott táborozásukon 
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Népi kollégiumi mozgalommal 
az új értelmiség megteremtéséért 

k J . . áron volt tízéves évfor-
dulója annak, hogy a 

Győrffy-kollégium kezdemé-
nyezésére kibontotta zászla-
ját és elindult dicsőséges út-
jára a népi kollégium-moz-
galom. Sok embernek, akik 
napjainkban lépnek az egye-
tem padjai közé, de talán 
másoknak is, akik nem hal-
lottak ennek a mozgalomnak 
tradícióiról, egyszeri hallás-
ra valami elavult dolognak 
tűnik e mozgalom hagyomá-
nyainak élesztőse. Elszoktunk 
már a NÉKOSZ-emlékek idé-
zésétől, mivel az elmúlt esz-
tendőkben igen sok táma-
dásnak volt kitéve ez a 
mozgalom. 

A párt 1948-ban megbí-
rálta, amit még utóla-

gosan is helyeslünk, de hely-
telen volt a mozgalom fel-
számolására irányuló hatá-
rozat. A NÉKOSZ-ban nem 
érvényesült kielégítően a 
párt vezető szerepe, de nem 
volt mentes a narodnyik és 
nacionalista nézetektől sem. 
A kollégistákban kialakult 
valamiféle gőg és hamis ön-
tudat, ami megfertőzte a 
kint élő diákokat is. Ezektől 
a hibáktól eltekintve törté-
nelmi szerepe volt a 
NÉKOSZ-nak, nagy hagyo-
mánnyal és tapasztalattal 
rendelkezik. Ezeket a hasz-
nos hagyományokat fel kell 

F< 

elevenítenünk, hogy if júsá-
gunk és mozgalmunk gazda-
godjék általuk. 

orradalmi cselekmény-
nek, harci tettnek 

mondhat juk a 49-es válasz-
tásokig végzett munkáját . 
Szélesre tár ta kapuit a mun-
kás-paraszt gyermekek előtt 
és bevonta őket a tudomá-
nyos és politikai életbe. A 
kollégium a közösségi élet 
és ideológiai nevelés leg-
szervezettebb iskolája volt. 
Itt gyakorolták a diákok az 
elvtársiasságot, itt edződtek 
a mindennapos viták tüzében 
a marxizmus hű katonáivá. 
Nem elég csak szavakkal vé-
gezni a kommunista nevelést, 
a diákoknak át is kell élniök 
a kommunista életformát. 

Tévedés ne essék, nem 
' a régit akar juk vissza-

állítani, nem a réginek a le-
másolásáról van szó, csupán 
arról, hogy a mi fiaink el-
szoktak a neveléstől, de a po-
litikától is, épp a közösségi 
élet és nevelés hiánya miatt. 
A burzsoá országokban szí-
vesen használják a kollégiu-
mokat, hát akkor mi miért 
eresszünk ki a kezünkből 
egy fontos nevelési formát 
olyan helyzetben, amikor a 
feltételek a múlthoz viszo-
nyítva sokszorosan kedvezőb-
bek a közösségi nevelésre. 

A felszabadulás után a 
" helyzet szükségszerűvé 

tette, hogy a kollégiumok 
politikai áramlatokat is kép-
viseljenek. Most a kollégiu-
mok teljes autonóm demok-
ratizmusát akar juk kialakí-
tani, ahol a diákok igényeit 
a lehetőségekhez mérten ma-
ximálisan kielégíthetjük. A 

XX. kongresszus szellemé-
ben a legteljesebb mértékben 
akar juk biztosítani a demok-
ratizmus gyakorlását, ami a 
diákok szabadságának leg-
teljesebb mértékben való 
megvalósulását fogja ered-
ményezni. Ezt mutat ja az a 
javaslat is, hogy a kollégium 
tagsága válassza felsőéves 
hallgatókból, vagy fiatal ta-
nársegédekből az igazgató-
ját, vagy hogy a gondnokot, 
ha nem kielégítően végzi 
munkáját , a kollégium leg-
magasabb fóruma, a kollégi-
umi parlament leválthatja. A 
kollégiumoknak egyik fő fel-
adata az lesz, hogy nagy kul-
túrájú , bíráló szakemberek 
nevelésében segítséget nyúj t -
son az egyetemeknek és a fő-
iskoláknak. Ebből a nagy 
munkából ki kell venniök a 
részüket majd a szegedi kol-
légiumok vezetőinek és diák-
jainak is egyaránt. 

Farkas Márton 
az Orvostudományi Egye-

tem DISZ v. b. tagja 

Ne féljenek fiatal tanítóink és tanáraink a tanyátó 

Barabasov akadémikus nyilatkozata 
a Mars közelgő nagy oppoziciójáról 

Mint ismeretes, a Mars 
szeptember 10-én nagy oppo-
zicióban van, a Földtől való 
távolsága ekkor a legkisebb 

— 55.8 millió kilométer. 
Nyikoláj Baraibasov aka-

démikus, a Nemzetközi Csil-
lagászszövetség bolygóügyi 
b'zottságának tagja a követ-
kező nyilatkozatot adta a 
TASZSZ munkatársának a 
nagy oppozició idején a Szoyr 
jetunjóbam végzendő megfi-
gyelésekről. 

A szovjet csillagászok az 
utóbbi években sok ú j felfe-
dezést tettek a Marssal kap-
csolatban. 

. Meghatározták légkörének 
1 legfőbb sajátosságait, ta-

nulmányozták a bolygó ég-
hajlatát, a spektrum kü-

i lönböző színeiben nagyszá-
mú fényképet készítettek, 

i hogy tökéletesebben meg-
ismerjék a Mars természe-
tét. 

G. A. Tyihov, a Szovjet Tu-
dományos Akadémia levelező 
tagja összevetette a külön-
böző földi növényekről visz-
szavert színek spektrumát a 
Mars felületén lévő sötét te-
rületek spektrumával és 
megállapította, hogy az utób-
binak sok hasonlósága van az 
északi vidékeken, illetve ma-
gas hegyeken található növé-
nyekre jellemző színképek-
kel. A tudós ennek alapján 
feltételezte, hogy 

a MaTson van növényvilág. 
A nagy oppozició idején a 

Szovjetunió majdnem minden 
laboratóriuma végez majd 
megfigyeléseket. A Szovjet 
Tudományos Akadémia csil-
lagászati bizottsága már ki-
dolgozta a komplex megfi-
gyelési terveket. 

Nagy munka vár a harkovi 
állami egyetem csillagászati 
obszervatóriumára, amely 

immár több mint három 
évtizede foglalkozik a Mars 
teJniümányozásával. 

Tervbe vették például a 
bolygó lefényképezését a 
spektrum különböző színei-
ben a vörösön inneni suga-
raktól az ibolyántúli sugara-
kig. Az abasztumani obszer-
vatóriumban 

a Mars hőmérsékletének 
mérését végzik 

és a felületéről visszavert 
fény polarizálását figyelik. 

A krimi obszervatórium 
munkatársai a Mars felületi 
és légköri sajátosságainak 
tanulmányozása céljából ké-
szítenek színképfelvételeket. 
Hasonló munkálatokat végez-
nek a sztálingrádi, a kijevi, a 
kazanyi és más szovjet ob-
szervatóriumok. 

A megfigyelések: elősegítik 
a modern geofizika, geológia, 
kozmogónia és asztronautika 
által felvetett kérdések tisz-
tázását. Az első eredmények 
összehasonlítása után érte-
kezletet hívnak össze, ame-
lyen részt vesznek majd a 
bolygóközi közlekedés prob-
lémáival foglalkozó bizottsá-
gok képviselői is. 
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Király Józsefet, a Neveléstu-
dományi-Lélektani Intézet ad-
junktusát, a Magyar—Szovjet 
Társaság Csongrád megyei El-
nökségének tagját ezüskoszorús 
jelvénnyel tüntették ki a szov-
jet tudomány és művészei pro-
pagálása terén végzett munkás-
ságáért, 

• 
A hónap folyamán kb. 100 

diszista megy a város isko-
láiba és üzemekbe, hogy se-
gítse az ottani DlSZ-szervc-
zetek munkáját. 

• ' ' " 
Elsőéveseink lassan megis-

merkednek az egyetemi élet-
tel — az első évfolyamok 
megbízott DISZ-vezetőI is 
megkezdték munkájukat. 

* 

Az oktatásügyi miniszter a 
pedagógus újítómozgalom terén 
végzett eredményes munkájáért 
Kedves Miklós főiskolui docens-
nek a „Kiváló újító" oklevelet 
adományozta. 

* 

A DISZ vb. decentralizálni 
kívánja az egyetemi tömeg-
sportot, ezért a kari DISZ-
kizottságok egész évre szóló 
tervet készítenek és a máso-
dik félév végén a Csongrád 
megyei Ifjúsági Nap alkalmá-
val rendezi meg az Egyetemi 
DISZ vb. a Szegedi Haladás-
sal együttműködve az Egye-
temi Bajnokság döntőjét. 

Megkezdődött az új tanév, a 
fiatal pedagógusok százai kezd-
ték meg a tanítást, az életet. Na-
gyon sokan közülük tanyai is-
kolákhoz kerültek tanítani, s 
most többnyire el vannak kese-
redve. Én ugyan csak még egy 
évig tanítottam, de nagyon sze-
retném a tanyára kerülő gyakor-
lóéves pedagógusokat megvígasz-
tani, egy-két tanácsot adni, hogy 
ne keseredjenek annyira el, mint 
azt én lettem a múlt év elején, 
mert egy év múlva úgyis nevet-
ségesnek fogják találni, annyira 
megszeretik ezt a munkát. 

A fiatal tanítók és tanárok nem 
szívesen mennek tanyára taníta-
ni. A főiskolai és egyetemi vég-
zettséggel rendelkező tanárok pe-
dig szinte sértve érzik magukat, 
ha tanyára helyezik őket. Rész-
ben talán igazuk is van, de vizs-
gáljuk meg ezt a kérdést jobban, 
több oldalról. Én magam is na-
gyon el voltam keseredve, ami-
kor tavaly a főiskoláról tanyára 
helyeztek. Ügy gondoltam, nem 
volt érdemes a képző után főis-
kolára mennem — pedig nagyon 
szerettem a szaktárgyamat — ta-
nyára akkor is kikerülhettem 
volna. Ez is álláspont csak nem 
helyes. 

Igaz, 

NEHÉZ VOLT AZ ELSŐ 
2-3 HÓNAP 

és megvallom őszintén; sokat 
sírtam. Szinte szándékosan igye-
keztem a helyzetemet sötéten 
látni. Ha valami akadály volt 
az első hónapban, a bolhát ele-
fántnak láttam. Nagyon jó, ta-
pasztalt igazgatóm volt, segített, 
bátorított, mégis úgy gondolkoz-
tam; „Ezt sohasem szokom meg, 
megszököm, de itt nem maradok. 
Inkább elmegyek más pályára". 
Pedig nagyon, de nagyon szere-
tek tanítani. Nem hittem el, hogy 
egy év múlva önként és szíve-
sen maradok tanyán. Hiányzott 
a város, mert 7 év alatt nagyon 
megszoktam Szegedet. Hiány-
zott a társaság, а т о л , a szín-
ház. a villany, a rádió, és nem 
utolsósorban a jó utak, mert itt, 
a tanyán vagy nagy por, vagy 
nagy sár van. 

Nagyon nehéz volt a kezdet, 
s егте érdemes előre elkészül-
nünk. Nagyon nehéz volt pl. 
megszoknom, hogy naponta két 
iskolához kellett járnom taníta-
ni, harmadik helyre ebédelni, 
negyedik, ahol lakom. 

MÉGSEM VOLT IGAZAM, 

amikor az első pár hét, sőt hó-
nap után pokolnak tartottam a 
tanyát, mert a sok fáradozásért 
sok és szép jutalmat kap a ta-
nyai pedagógus. Nem felsőbb 
szervektől, mert sajnos a fel-
sőbb szervek nem nagyon ve-
szik észre még ma sem a tanyai 
pedagógusok jó munkáját, s 
sokkal szívesebben tüntetnek ki, 
vagy jutalmaznak városi peda-
gógusokat. Reméljük ezen majd 
segítenek, nem is ez a fontos. 
Nagyobb jutalmat kap a ta-
nyai pedagógus a gyerekektől. 
Én nagyon megszerettem ezeket 
a kis tanyai, nyárlőrinci gyere-
keket. F.1 sem tudják képzelni 
azok, akik még nem tanítottak 
tanyán, hogy milyen ragaszko-
dóak, hálásak tudnak lenni a 
kis tanyai gyerekek, ök is 

akarnak és tudnak tanulni, s 
nem szabad azt gondolnunk, 
hogy „nem kell olyan komo-
lyan vennünk az anyagot, ez 
csak tanyai iskola, úgysem ta-
nulnak rendesen a gyerekek". 
Dehogy nem! Ila mi akarjuk, 
ha mi szeretjük és megszeretett-
jük tárgyunkat, szeretjük és 
megértjük a tanyai gyerekein-
ket í®> ők ezt megfizetik, tanul-
nak, segítik munkánkat. Gon-
doljuk meg még azt is, mi len-
ne, ha mi csak a saját szem-
pontunkból vizsgálnánk ezt a 
kérdést, hogy érdemes-e tanyá-
ra menni tanítani? A szorgal-
mas, tanulni és tudnivágyó ta-
nyai gyerekeknek vajon nem 

UGYANANNYI JOGUK VAN 
A TMULÁSIIOZ, 

mint a városi gyerekeknek? 
Vagy igazolhatjuk-e magunkat 
ezek előtt a kis emberkék előtt 
azzal, hogy ,,ja, kérem ti még-
sem tanulhattok rendesen, mert 
a tanúr nénik és tanár bácsik 
jobban szeretnek városon ta-
nítani, mert ott nagyobb a szó-
rakozási lehetőség, meg aztán 
kényelmesebb is". Gondoljuk 
meg ezt, nem túlzás! 

Igaz még az is, nemcsak a 
gyerekeket kell megértenünk. 
Meg kell érteni a tanyai szülő-
ket is, érteni kell az ő nyelvü-
kön is még akkor is, ha túlsá-
gosan zárkózottak, ami elég 
gyakori. Ez persze nem külön 
tudomány, de a tanyai pedagó-
gusnak érteni kell egy kicsit a 
mezőgazdasági munkákhoz is, 
hogy tudja, inikor, mi felől kell 
érdeklődnie, nehogy júniusban 

érdeklődjék például afelől, hogy 
fizet az idén a kukorica és a 
répa? Azonkívül jól jegyezzék 
meg a fiatal, tanyára kerülő pe-i 
dagógusok, hogy ha ők minden 
lehető úton-módon azt akarják 
majd hangoztatni — ami sajnos 
még ma is elég gyakori —, hogy 
ök egy kicsit más emberek, hw 
szén ők pedagógusok, ők valae 
mi magasabb társaságba valók; 
nem tudják megérteni ezeket az 
embereket, akkor el vannak 
veszve. Nem tudnak 

MEGFELELŐ KAPCSOLATOT 
TEREMTENI 

a gyerekekkel, a szülőkkel, S 
bizony én az ilyen kartársam 
helyzetét nem irigylem. Való« 
sággal kiközösítik a falusi, ta« 
nyai emberek. így aztán jé 
munkát végezni nem lehet. 

Hogy pedagógusok vagyunk; 
azt ne fenhéjázással, büszkesége 
gel, hanem rendes magatartás 
sunkkal bizonyítsuk be. 

Kicsit talán sokat említettem 
meg a nehézségekből, mégis 
gondoljuk meg ezekután; szae 
bad-c idegenkednünk a tanyai 
tanítástól? Csak az a fontos; 
hogy az első hetekben ne kese-« 
redjünk el, ne lássunk túlságo-
san sötéten, ha akadályról van 
szó, ne lássuk a legyet clefánM 
nak. Tőlünk függ, hogy érezzük 
magunkat a tanyán, hogy álljuk: 
meg helyünket. Ha könnyébe 
ben fogjuk fel n nehézségeket, 
magunkon segftünk, könnyebb 
lesz a munkánk és meg lesz az 
eredménye is, 

v Süli Ilona 
Nyárlőrinc 

A zágrábi egyetem filozó-
fiai tanszékének szervezésére 
a horvát fővárosban nemzet-
közi szlávista értekezlet kez-
dődött, angol, francia, hol-
land, nyugatnémet, dán, nor-
vég, svéd, lengyel, osztrák, 
olasz, szovjet és amerikai 
tudósok részvételével. A 
nemzetközi konferencián a 
szerb, horvát, továbbá a szlo-
vén és macedón nyelv, vala-
mint a jugoszláv irodalom 
kérdéseit tanulmányozzák. 

* 

A szarajevói Veszelin 
Maszlosa könyvkiadó kiadá-
sában megjelent szerb nyel-
ven Lukács György „Nagy 
orosz realisták" című műve. 
Ez a kiadóvállalat adta ki a 
közelmúltban Lukács György 
„Goethe és kora" című 
könyvét is. 

• 
Drezdában ismeretlen tet-

tes súlyosan megrongálta 
Guido Reni „Pihenő Vénusz 
Ámorral" című festményét. 
A tettes késsel összeszurkál-
ta és felhasogatta a fest-
ményt. Reni világhírű alko-
tása egyike azoknak a ké-
peknek, amelyeket a Szovjet-

unió katonái a második vi-
lágháború alatt megmentet-
tek a pusztulástól, s amelye-
ket a Szovjetunió a közel-
múltban visszaadott a drez-
dai képtárnak. 

• 

Decemberben rendezik 
meg Űj-Delhiben az ázsiai 
írók konferenciáját. Az elő-
készítő bizottság közleménye 
szerint a konferenciára több 
neves európai és amerikai 
írót is meghívnak. 

• 
Gyors ütemben fejlesztik 

Indiában a tudományos ku-
tató intézetek hálózatát. Az 
első ötéves tervben ilyen cé-
lokra előirányzott 70 millió 
rúpiával szemben a második 
ötéves terv során összesen 
370 millió rúpiát fordítanak 
tudományos kutatási célokra. 
Indiában jelenleg közel 200 
egyetemi és ipari kutató in-
tézet működik. 

A Lengyel Népköztársaság 
államtanácsa nemrégen hatá-
rozatot hozott az egyetemek 
oktatási színvonalának eme-
léséhez szükséges megfelelő 
körülmények biztosításáról. 
Ezt a határozatot a szejm ok-
tatásügyi, kulturális és tudo-
mányos bizottsága is jóvá-
hagyta. A határozat kimond-
ja, hogy az ötéves terv ideje 
alatt az egyetemeknek az 
alkotó tudományos gondolko-
dásmód központjaivá kell 
válnia. 

tárgyalták meg a vajdasági 
könyvkiadás problémáit, a Híd' 
című irodalmi folyóirat feladata-
it. (A szegedi írócsoport és a 
Tiszatáj is megtalálná a maga 
tennivalóit kiadványcserékben és 
egymás írásainak közlésében). 
Színházaik magyar műveket is 
játszanak, az újvidéki rádió 
magyar művészegyüttese pél-
dául a közelmúltban mutatta be 
Zcntán „A boldogság ára" című 
Molnár Ferenc bohózatot. Mind-
ez azonban még nem lehet ele-
gendő. E törekvéseikben magyar 
szervek segítsége, kiadványcse-
rck, vendégjátékok sokat segít-
hetnének, csak sürgősen el kell 
indítani azokat. 

Meglepő a jugoszláviai könyv-
kiadás a mi könyvkirakataink 
szemlélése után. A könyvesboltok 
kirakatai annyira változatosak, 
hogy a helyzetet talán azzal le-
hetne leginkább jellemezni: szin-
te mindent lefordítanak és kiad-
nak. Látható itt mindenki, aki 
él és mozog a világirodalomban: 
Qmmligiímés Cronin. ^íiüJŰii« 
tnng és Stcjnn Ztvejc. Hemarque, 
Virginia ~\Voolf és Camus, fi'"1™ 
t.ií/r <•< Unj^Hj mindez szerbül 
Js ui kiaJasban, vagy eredeti 

nyelven. Orosz szerzők közül in-
kább a régebbi jda^Jmg^at 
látni. Sok a szakkönyv, szép, új 
szerb kiadás l'lntnrj. fo Aristoteles 
műveiből, uj kiadás szerbül 
olyan filozófusból, akinek nevét 
nálunk alig emlegetik; a dán 
Sören^Cirke^aard. Nagyon szé-
pcliaregcszct^Zs képzőművé-
szeti albumok, igen sok a mo-
dern szürrealista, futurista kiad-
vány. 

Modernizmus! Talán ez a leg-
meglepőbb színe, árnyalata a 
jugoszláviai kultúrának megszo-
kott hazai kereteink után tekint-
ve. Nemcsak kézépületek kép-
anyagában, hanem könyvek bo-
rítólapjain, de még az utcai pla-
kátokon is a francia úgynevezett 
modernizmus, szürrealizmus, ku-
bizmus, futurizmus hatása. 
Ahogy ezt fel lehet mérni pár 
nap alatt, a jugoszláviai művé-
szeti irányzatok igen sok árnyala-
túak, s ezek közül talán kettő 
dominál leginkább, a Dávicso ve-
zette csoport, akik a francia mo-
dernisták esztétikai és formai ha-
tása alá kerültek, s Ivo Andrict 
merevebb, konzervatívabb cso-
portja. A művészeti, kulturális 
élet sokszínű, sokrétű, rendkívül 

tág skálán mozog, de — és ezt 
igen sokan hangsúlyozták — po-
litikailag, tartalmilag minden 
irányzat, még a szélsőséges szür-
realisták is hívei a szocializmus-
nak. 

A merész könyvkiadáshoz ha-
sonlóan igen merész a lapterjesz-
tés és a filmszínházi műsorpoli-
tika is. A Moszkva-hotel közlé-
ben lévő nagy új ságpavilonok-
ban a szerb, horvát, szlovén 
nyelvű újságok és nagyszámú 
képeslapok mellett éppúgy meg-
található a londoni Times, mint 
a párizsi l-e M onde^ vagy a 
New l orK Herald Tribune. Ami 
a filmeket illeti, Belgrád TS mo-
zija közül a legtöbb külföldi, el-
sősorban amerikai, filmet játszik, 
elsősorban kalandos történeteket, 
cowboy-históriákat. Orosz iil-
mek közül éppen a I'rokofjev: 

Jele "Romeo és Júlia-filmet ját-
szották, magyarok közül egy elég 
gyenge vígjátékot; ezenkívül 
Dannielle Darrieux több film-
jét. Itt láttam, hogy a kiváló és 
híres amerikai gramofonlemez és 
rádió-vállalat, a Radio Corpora-
tion of America, amely a világ 
legjobb mil^rolemezeit gyártja, s 
kétségkívül érdemeket szerzett a 

klasszikus zene eléggé ismeretlen nács dönt egy-egy új gyártmány 
kincseinek kiadásában ét nép- útnakindítása felöl. Jugoszláviá-
tzerűsítésében, újabban üzleti ban ugyanis minden vállalatnak 
érdekből színes cowboy-filmeket önállóságot biztosítottak. Egy 
is gyárt. S ezek a filmek semmi- vállalat működését csak általános 
vei sem jobbak az itmert gics- előírások ét a társadalmi terv 
cseknél, a farmerleány és a esi- nagy vonalakban megszabott ke-
nős tehenészlegény szerelme, ök, retei korlátozzák. Az önállóan 
lözéstel, kifogyhatatlan lövöldö- dolgozó vállalat gazdaságpolitiká-
zéssel és roblótámadásokkal tá- ját a munkástanács irányítja, 
lalva. Ezek a vállalatok versenyeznek 

Miért játszanak a jugoszláviai egymással, mert szabad piac 
mozikban szinte válogatát nél- van. Így minden munkásnak szé-
kül mindent, s miért adnak ki mélyes érdeke, hogy az áru mi-
niig válogatva csaknem min- nősegét javítsa, s az árát csök-
dent? Erre a kérdésre az errv kentse. Ez ugyanis növeli a 
ber általában azt a feleletet kap- gyár jövedelmét, s ezzel együtt 
ja, hogy a szocializmus Ju'go- a tzélotztható fizetéspótlékot is. 
tzláviában megszilárdult, a nép Hogy egy vállalat jövedelméből 
többsége hisz a szocializmusban mennyi jut beruházásra, lakás-
ét építi azt. Szerintük az idegen építésre, t hogy mennyit fizetnek 
ideolótia. az íc/ygfp irodalom j,; a munkásoknak, azt a mun-
muyeszet ellen nem adnúnis^ra- kástanács határozza meg. Így 
fiveftfll fifcdrfefonj, hanem lát- maga a piaci verseny nyomása, a 
látni kell azt, hogy a népnek le- piacon elért eredmény, vagy 
gyen alkalma az összehasonlí- kudarc tanítja meg az üzemet, a 
tásra. láttatni és nyílt vitában le- munkásközönséget az egyéni és 
győzni. Azt mondják, nem az közérdek összehangolására, a be-
állam, nem valamiféle miniszté- ruházás és a szétosztás helyes 
rium, hanem a könyvkiadóválla- arányaira, 
latok tanácsa dönti el, hogy mit * 
kell kiadni és mit nem, akárcsak Egy város éjszakai élete két-
az üzemekben, ahol a munkásta- ségkivül sokat elárul az -ottani-

társadalom, a nép viszonyairól, 
Not, Belgrád éjszakai élete, he-
lyetebben szórakozása it tokár* 
cú, sokrétű, mint művészetei 
Vannak belépődíjat kérő nyuga-
tias bárjaik, fénycsövekkel, jazz-
zenekarral, revű- és az artistamn-
tatvány különös östzekeveredésű 
számaival. De vannak igazi, bal-
káni népi zenét sugárzó tzórako-
zóhelyeik is, ahol énekesnőik hal-
latlan vitalitással ét temperamen-
tummal szólaltatnak meg csodás 
szerb, horvát, szlovén dalokat. 
Kotta- és gramofonlemezkiadá-
sukban is vezet a hazai népzene. 
Nem igaz, hogy Belgrád valami 
sekélyes lerakodótelepe lenne a 
nemzetközi kultúrának és mű-
vészetnek. Tölts el akár csak egy 
napot is Belgrádban ét máris 
meglátod: ebben a sokarcú, 
számtalan színárnyalatú kultú-
rában és művészétben, de min-
denekelőtt a politikai hatalom-
ban a népé az elsőtég, a nép szé-
les rétegeié és nem a kizsákmá-
nyolóké! Ebben egyek vagyunk 
velük, s a jövőben egyek is aha-
runh maradnil 
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OhÁia fjvuwit: 

A VILÁG (GY MEGYEN 
Válogatott (rások. Bp. 1958. 

Nincs okunk panaszra: sze-
gedi klasszikusaink ma élőb-
bek, mint valaha. Ha néhány 
éve még szóvá is kellett ten-
nünk, hogy városunk nagy 
írói, költői életművével mos-
tohán bánik könyvkiadá-
sunk, most elégtétellel kell 
megállapítanunk, hogy mű-
veik egyre-másra jelennek 
meg, gyors ütemben és soha 
nem látott példányszámban. 
Csak a közelmúltban három 
Tömörkény-kötet (köztük az 
Olcsó Könyvtár válogatásá-
nak százezer példányszámos 
kiadása, amelyről a most 
újra »fölfedezett« nagy sze-
gedi író nem is álmodhatott!), 
az idei könyvnapra két Ju-
hász Gyula-válogatás jelent 
meg, s Mórának is több mű-
ve, köztük az évtizedekig ki-
adatlan Hannibál föltámasz-
tás« (a szegedi könyvkiadás 
méltó bemutatkozásaként), 
valamint az immár öt kötetre 
szaporodott ifjúsági sorozat. 

Külön öröm a szegediek, 
szegedi irodalombarátok, va-
lamint egyetemi és főiskolai 
dolgozók számára, hogy a 
nagy szegedi írók életművé-
nek föltárásában végre méltó 
arányban veszik ki részüket a 
szegediek, akikre Tömör-
kény, Móra, Juhász Gyula (és 
persze a többi nagy szegedi, 
Dugonics, Kálmány stb.) örök-
ségének ápolása különlegesen 
elkötelező tudományos föl-
adatot ró. Tömörkény kia-
datlan novelláinak kötetbe-
gyűjtése, Juhász Gyula válo-
gatott verseinek gondozása 
után most ismét szegedi iro-
dalomtörténész. a Móra-teuta-

Szépirodalmi Könyvkiadó, 
kel ellátta Vajdai László 

Vajda László válogatásá-
nak érdeme, hogy a Móra éle-
tében s kevéssel a halála után 
megjelent köteteinek (az ún. 
gyűjteményes kiadásnak) va-
lóban a legjellegzetesebb da-
rabjait állította össze egy kö-
tetté. A kötet hetven írása 
alkalmas arra, hogy kerek 
képet adjon a tárcaíró, elbe-
szélő Móráról, a színes nyel-
vű, kedvesen, a magyar em-
ber derűs életbölcsességével 
csevegő, ragyogó szellemes-
séggel ironizáló íróról. Ha 
egyik-másik olvasó hiába ke-
resi is tán kedvenc novellá-
ját a kötetben, a bíráló szó 
ezért nem lenne ildomos, hi-
szen tudnivaló: ha a válogató 
bevette volna azt, ki kellett 
volna hagynia m á s t . . . 

A kötet csoportositáisa öt-
letesen használja föl az író 
régi köteteinek címeit, kere-
teit, olykor összevonva két 

j kötetet egy alcímmé. A köte-
! tet nyitó és záró írások — két 
megrendítő vallomás, egyik 
önmagáról, másik az emberi-
ségről — magukban állnak, 
ezzel is méltó keretbe fogva 
a többi írást. A »Nemzeti 
szolgálómester« szól hozzánk 
az első lapokról, s az 1918 ka-
rácsonyán íródott »Hiszek az 
emberben« című prófécia 
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vitiosus: olvasói csak úgy is-
merhetik meg teljesebben a 
félegyházi szűcsmester fiának 
élete-munkáját, ha könyvki-
adásunk tovább növeli a mű-
veit tartalmazó kiadványok 
megjelentetését. S a követke-
zők nem állanak elleniéiben 
a bevezetőül megelégedés-
sel elmondottakkal, csupán a 
»mennyiség minőségbe való 
átcsapására« példa. Arról van 
ugyanis szó, hogy — mint 
Tömörkénynél is — Móra 
művei terén sok volt mosta-
náig a fölösleges párhuza-
mosság. Nem volt ritka, hogy 
különféle sorozatokban né-
hány kivételt számítva ugyan-
az a 30—40 Móra-novella lá-
tott újból és újból napvilá-
got. (Csak a most örömmel 
említett ifjúsági sorozat leg-
újabb, ötödik kötetét kell fel-
ütnünk, mely »A dorozsmai 
varjú« címet viseli, hogy er-
ről ismételten megbizonyo-
sodjunk: a kötet jó része 
benne van Vajdáéban is!) Ez 
persze nemcsak pazarlás, de 
ugyanakkor vétkes közöm-
bösség az író többi, kötetbe 
még el nem jutott írásával 
szemben, s végső fokon torz 
képet rajzol az íróról, mintha 
egész életművéből csupán ez 
a néhány folyton forgó írás 

REJTVÉNYVERSENY 

Következő számunkban indít-
juk meg a Szegedi Egyetem szo-
kásos tízfordulós rejtvény verse-
nyét, az utolsó fordul után a 
helyes megfejtők között értékes 
könyvjutalmukat fogunk kiosz-
tani. A rejtvényverseny minden 
fordulójában bizonyos számú 
pontot lehet szerezni és akiknek 
összesítve a legtöbb pontjuk 
lesz, azok fogják a jutalom-
könyveket niegkapni. 

Tizenegy fegyenc egy ven-
j tlllátorcsövön keresztül szö-
i kött meg az amerikai Oran-

ge County börtönéből. A 
négyemeletnyi utat megtett 
szökevények közül hatot ha-
marosan elfogtak. A tizen-
egy fegyenc meztelenre vet-
kőzött, majd beszappanozta 
magát és úgy nyomakodott 
be a 25x40 centiméter nyílá-
sú ventillátorcsőbe. Csíkokra 
hasított matrachuzatokból 
készített kötél segítségével 
kúsztak végig a szélesedő 
csövön az első emeleten lévő 
zárkájukból a tetőre, majd 
onnan a földre ereszkedtek. 
A ventillátorcső két végén 
lévő rácsokat egy kis fűrész 
segítségével vágták el. A szö-
kött fegyenceket lopott gép-
kocsikban fogták el. 

írója búcsúzik tőlünk, az utol- | lenne maradandó. Ezen — 
sókon. Ebben mondta ki az amint már két éve a Délma-
író teljes határozottsággal: a ! gyarországban megjelent cik-
szocializmus a legmagasabb 1 keimben sürgettem — csak a 
pont, amely felé most az út kritikai jellegű, azaz teljes-
vezet, s bizonyos, hogy »azon 
túl is jönni fognak még ú j or-
mok, ú j perspektívákkal«. 

A »Daru utcától a Móra 
Ferenc utcáig«, »Homokor-

tásairói már régen előnyösen ! s z 6 €~ ( = Georgikon), »Pa-
rasztjaim, Véreim«, »Utazás 
a földalatti Magyarországon«, 
»Beszélgetés a ferdetorony-
nyal«, »Túl a palánkon«, 
»Napok, ho'dak, elmúlt csil-
lagok« — ezek a csoportosí-
tás jórészt még Móra-meg-
szabta kereiei, s a hasonló 
című kötetek anyagán kívül 
ezekbe osztotta be Vajda az 
író más köteteinek ( pl. a 
Nádihegedű, a Sokféle, A 
szegedi tulipántos láda) anya-
gából kiszemelt írásokat is. 

Nem lenne értelme itt most 
annak, hogy a kötet anyagát, 

ismert Vajda László szerkesz-
tésében jelentette meg a ki-
adó tízezer példányban Móra 
Ferenc válogatott írásait. 

A válogatás nem könnyű 
mesterség. A lelkiismeretes, 
gondos válogatónak sok töp-
rengésébe kerül, míg a teljes-
ségből (s ez Móránál — te-
kintve kötetben meg nem je-
lent írásainak rengetegét — 
csak igen viszonylagos) ki 
tudja emelni azt a néhány 
tucatnyit, amely a kiadó ál-
tal megszabott terjedelem ke-

Becslések szerint körülbe-
lül 12—13 millió kínai él a 
Kínai Népköztársaság terüle-
tén kívül, főleg Malájföldön, 
Thaiföldön, Indonéziában és 
Vietnamban. Ugyancsak 
nagy számban élnek kínaiak 
az Egyesült Államokban és 
Latin-Amerikában. A múlt-
ban, amikor milliók haltak 
éhen Kínában, évente több 
százezer ember vándorolt ki 
idegen földre, hogy kenyér-

Móra Ferenc összes, vagy 3us.®on- A 1 
legalábbis összegyűjtött Mű- f T ^ Í K Í 
vei — segítenek. Tömörkényé I a n e l y z e t ' 
azóta megindult (hogy nem 

1934-1956 
A Tudományegyetemi és 

Főiskolai DISZ-bizottság 
mély fájdalommal közli, hogy 
Karancsi András volt I. éves 
joghallgató, a Jogi Kari 
DISZ-vezetőség tagja 1956. 
augusztus 17-én Balatonal-
mádiban tragikus hirtelen-
séggel elhúnyt. Karancsi 
András 1955-ben került az 
egyetemre, lelkiismeretes, 
példás munkája revén hama-
rosan egyik elismert DISZ-
vezetője lett a Jogi Kari ifjú-
ságnak. 

22 esztendős volt, mikor a 
halál elragadta a körünkből. 
Szövetségünk saját halottjá-
nak tekintette és gondosko-
dott temettetéséről. Mély fáj-
dalommal emlékezünk meg az 
Állam- és Jogtudományi Kar 
minden hallgatója által sze-
retett Karancsi András II. 
évi. hallgatónk tragikus halá-
láról. Gyászunkat é3 fájdal-
munkat mélyíti és fokozza, 
hogy Karancsi elvtárs egyé-
nisége, világnézete és politi-
kai meggyőződése élete utol-
só pillanatáig pé'd. képül 
szolgált a Kar minden hall-
gatója számára. 

Karancsi elvtárs a nyár fo-
lyamán DISZ titkárképző 

tanfolyamon volt Balatonal* 
mádiban. Ez a tanfolyam se-
gítette volna őt abban, hogy 
Karunk DISZ-titkári munka-
körét még eredményesebben 
töltse be. Ez azonban, legna-
gyobb fájdalmunkra, nem így 
történt. Karancsi elvtárs 195ft, 
augusztus 1-én délelőtt für-
dés közben, szivgörcs követ-
keztében hirtelen meghalt. 

A DISZ KV által rendezett 
temetésen Németi László 
párttitkár elvtárs tolmácsolta 
mindannyiunk részvétét a 
gyászoló szülőknek. 

A tragikus hír hallatára el-
borulnak a mosolygó arcok és 
szinte nem akarják elhinni 
a most érkező hallgatók a 
szomorú történetet. 

Karancsi elvtárs emléke to-
vábbra is Itt fog élni közöt-
tünk, de hiányát érzeni fog-
juk órán, vizsgán, katonaság-
nál, a pártban és a DISZ-ben 
egyaránt. Hiányozni fog mint 
barát, mint kolléga és mint 
ember egyaránt. 

Emlékét kegyelettel őri»* 
zük. 

A Tudományegyetemi és 
Főiskolai DISZ-bizottság 

és a Jogi Kar hallgatói 

Francia egyetemi hallgatók Szegeden 

ségre és szöveghűségre tö-
rekvő időrendi kiadások — 
Tömörkény István, illetve 

Ezt a változást 
! tükrözi, hogy a forradalom 

S i z l ó í ó v T ^ S ^ r S S a 
S S S S a 3 & X 5 S S 2 Al fö ld i országokból, 
gyarország hasábjain), de itt 
lenne ennek az ideje Móra 
életművének betakarítása te-
rén is. Erre Vajda László — 
e kötete alapján és több éves, 
intenzív, számos nagy jelen-

| tőségű eredményhez jutó 
: Móra-kutatás alapján is — a 
legalkalmasabb. 

Péter László 

reteibe beleférve, arányaiban • Móra írásait különösképpen 
helyesen kisebbítve az egész 
életmű adekvát érzékeltetésre 
lesz képes. »Csöppben a ten-
ger« — ez minden válogatás 
alapelve, s ha ennek az objek-
tív elvnek megvalósulás« so-
hasem lehet mentes a válo-
gató személyes vonzalmaitól, 
ítéleteitől, ez sem róható föl. 
Hiszen még a teljes életmű 
értékelésében más-más hang-
súlyt kapnak az egyes írások, 
tartalmi elemek — az érté-
kelő habitusának megfele-
lően 

elemezzük, méltassuk, hiszen 
ez voltaképpen egyet jelen-
tene Móra Ferenc egész oeuv-
re j ének értelmezésével, arra 
pedig ki vállalkoznék a hát-

í ralevő pár sorban. Ehelyett 
ismét csak azt kell megálla-

SZEGEDI EGYETEM 
A Szegedi Tudományegyetem. Or-
vosegyetem é" Pedagógiai Főiskola 

laola 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

Kiadia Az MDP Egvetemi és Fő-
Iskolai Pártbizot tsága a Ttido 
mánvegvetem rektora az Orvos-
egyetem dékánla. a Főiskola Igaz-
gatnia a DISZ és a Szakszerve-

zetek 

Szegedi Nyomda Váltalat 
Felelős vezető: Vineze György 

A Szegedi Állam« Nemzeti Színház 
bérlel i í'rlhívása 

A Szegedi Nemzeti Szín-
ház bérleti felhívást tesz köz-
zé az 1956—57-es színi évad-

pítanunk, hogy Móra Ferenc ra egyetemi hallgatók szá-
immár a XX. századi magyar 
irodaiam klasszikusává maga-
sodott, s értékelése, megbe-
c s l é s e annak arányában nő, 
ahogyan olvasóközönségünk 
megismerkedik műveivel. S 
itt van egy sajátos circulus 

mára. A bérleti szerződés le-
hetővé teszi, hogy az egyete-
mi hallgatók 25 százalékos 
kedvezményben részesülje-
nek. A bérletek a rendes esti 
előadásokra lesznek érvénye-
sek. 

Évadnyitó előadás szep-
tember 15-én Huszka Jenő— 
Darvas Szilárd: Lili bárónő 
c. operettjével. 

Arról, hogy az egyetemi 
hallgatók megfelelő mérték-
ben jussanak színházi bérle-
tekhez, a DISZ-bizottság 
gondoskodik. 

A Szegedi Tudományegye-
tem rektorának meghívására 
a montpellieri egyetem közel 
30 hallgatója látogatott el 
hazánkba. Az ország neveze-
tesebb helyeinek, természeti 
szépségeinek, és szocialista 
építésünk kiemelkedő alkotá-
sainak meglátogatása után, 
augusztus 20-án Szegedre ét-
keztek. Szegeden megtekin-
tették az egyetem több inté-
zetét és a város több kultu-
rális és ipari létesítményét. 
Augusztus 22-én a rektor 
elvtárs fogadást rendezett t 
vendégek tiszteletére. A fo-
gadáson megjelent Sőtér 

I István elvtárs, oktatásügyi 
miniszterhelyettes, Jean 
Paul-Boncour, a Francia 
Köztársaság budapesti köve-
te, a követség első t i tkára és 
kultúrattaséja, a francia kö-
vetség mellett működő f ran-
cia intézet igazgatója, az OM 
Nemzetközi és Kulturális 
Kapcsolatok Osztályának 
vezetője, a Külügyminiszté-
rium protokollosztályának 
képviselői, az Egyetemi Párt-
bizottság és DISZ-bizottság 
képviselői, a Tudományegye-
tem számos kiváló profesz-
szora, oktatója és hallgatója, 
valamint a sajtó képviselői. 

A. Counzinie, a montpellie-
ri egyetem ifjúsági követsé-
gének t i tkára köszönetet 
mondott a Tudományegye-
temnek, hogy lehetővé tette 
számukra Magyarország né-
pének, az ország természeti 
szépségeinek, kulturális ered-

ményeinek megismerését. Ez-
után átnyújtotta a jándékát a 
Tudományegyetem rektorá-
nak. 

A rektor elvtárs megkö-
szönte a neki átnyújtott ér-
tékes könyvet és arra kérte 
a Szegedi Eg/etem vendégeit, 
hogy Franciaországba vissza-
térve számoljanak be arról, 
amit hazánkban láttak és ki-
fejezte azt a reményét, hogy 
ez a látogatás csak az első 
kapcsolat a francia egyete-
mek és a szegedi diákok kö-
zött. 

Utána Jean Paul-Boncouf 
követ beszélt. Kijelentette, 
hogy tudomása van a Szege-
di Tudományegyetem élénk 
francia kapcsolatairól és az 
egyetem értékes francia vo-
natkozású publikációiról. Ér-
tékes kezdeményezésnek 
tar t ja a montpellieri és a 

i szegedi egyetem diákcseré-
jét. Örömmel jött Szegedre 
és nagyon hálás a hagyomá-
nyos magyar vendégszeretet 
megn unatkozásaiért. 

Utána Sőtér elvtárs kö-
szönte meg a francia követ 
és a diákok látogatását és a 
maga részéről is hangsúlyoz-
ta az egyetemek nemzetközi 
kapcsolatainak fontosságát, 
ezek között a kapcsolatok 
között különösen sokra érté-
keli a szegedi egyetem kez-
deményezését. Bejelentette, 
hogy az Oktatásügyi Minisz-
térium messzemenően támo-
goatni fogja az ilyen kapcso-
latok kialakítását. 
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En is voltam első éves 
Mert, ha mondom, voltam. De 

nem akármilyen ám! Hanem ki-
választott első éves. Mert már 
abban az időben is felvételi vizs-
gákon döntötték el a sok-sok je-
lentkező közül ki kerülhet az il-
lető karra. Nem mondom, fel-
emelő érzés első éves egyetemis-
tának lenni. A bordókötésű, 
aranybetűs diákigazolványt őriz-
getni büszkén dagadozó keblünk 
felett. Akkoriban csak azt saj-
náltam, hogy a jelvényehet mint-
ha kicserélték volna. Csak egé-
szen közelről lehetett megállapí-
tani, hogy melyik kar hallgatója 
vagyok, pedig de szerettem vol-
na, ha messzire látszik hovatar-
tozásom. Hadd lássák az utcán, 
színházban, srandon és minde-
nütt, hogy ki vagyék. Hiszen 
nem bűn ez, a dékán is meg-
mondta a megnyitón, hogy le-
gi/enek büszkék az elvtársak. 
Hát én büszke is voltam. Az 
egyetem tudományok szagával 
átitatott folyosóin gazdaként jár-
tam-keltem, úgy éreztem, ezek a 
szobák pusztán csak értem van-
nak, azért, hogy diplomás le-
fi/ek, hogy kitűzött, régóta dé-
delgetett célom elérjem. Olyan 
felszabadultan mozogtam, mint 
még soha. A középiskola nyűgö-
sen szorító szabályai alól kikerül-
tem, felnőtt, szabad emberré vál-
tam egy csapásra. Itt már mehe-

tek moziba, színházba, osztály-
főnöki engedély nélkül. Itt már 
nincs lecke, visszakérdezés, ta-
nári zsebkönyv, igazgatói meg-
rovás. Szabad egyetemi polgár 
vagyok. Ki parancsol itt nekem? 
Ki parancsolhat itt nekem? 

Hiába, az esz, a tudás kiemeli 
az embert a szürke tömegekből 
és én is csak azért kerülhettem 
ide, mert nem vagyok közönsé-
ges ember. 

Ilyen állandó érzések lázá-
ban, a kellemes önteltség fátyo-
lában róttam a folyosókat, s tö-
rekedtem magamhoz méltó, ki-
váló, értelmes hallgató társaim-
mal jó barátságba kerülni. Min-
den rózsaszínű volt előttem. Ügy 
tűnt, kollégáim is azon érzfsek 
vizén úszkálnak, mint én, önfe-
ledten hangosak voltunk, a szü-
netekben csiklandós vicceket me-
sélgettünk, előzékenyen kínál-
gattuk egymást cigarettával, li-
monádéval a büfében, sőt süte-
ményekkel a csinosan öltözött 
lányokat. (\'olt pénz bőven, ott-
honról is kaptunk az indulás ne-
hézségeinek a leküzdésére). Egy-
szer éppen egy ilyen jókedvű 
büfézés közben az asztalnál fe-
jét szomorúan kezére hajtó kol-
legába ütköztem. Ezekben a na-
pokban szomorít emberrel nem 
találkoztam, s ez egy kicsit nem 
annyira szíven ütött. de inkább 

bosszantott — hogyan hát lehet 
közöttünk, első évesek között 
rosszkedvű ember? ünneprontó? 
Nem is álltam meg, hogy fel ne 
vidítsam. Barátságosan vállon 
veregettem, nevetgélve tettem 
fel neki a kérdést — mit búsulsz 
kent/eres, mikor semmid sincsen? 
A kolléga rám nézett, helyeslő-
en bólintott, de szája, szeme 
szögletében ott sejtettem búj-
kálni a szomon'iságot. — A szü-
lői házat sajnálod, vagy tán 
éhes vagy? Segítsünk egymáson 
pajtás, ha éhes vagy, akár egy 
liter tejet fizetek neked, mert 
különben úgy látom a szemed-
ből, hog\j értelmes fickó vagy. 

— No, no, hiszen.. > 
Csak semmi szabadkozás, lá-

tom éhes vagy, — kérek egy fél 
liter tejet, kettő süteménnyel, — 
mondtam a büféshez fordulva. — 
Azzal már tettem is le az üveget, 
s öntöttem a vastagon habzó te-
jet kollégám poharába. 

— De öregem — mondtam — 
nem is tudom, hogy hívnak, ke-
zet nyújtottam, bemutatkoztunk. 
Nem értettem ugyan a nevét, de 
kiváló tanuló lettemre szégyel-
lem volna újra kérdezni, kihez 
van szerencsém. Ilyen ember, 
mint én, mindent ért egyből, 
nincs itt szükség magyarázko-
dásra, a tudományoknak majd-
nem fele a mellényzsebemben 
van. De a kollega egy pohár után 
leállt. Indulni készült. Unottan 
köszönte meg a vendéglátást, s 
búcsúzott. 

— Elkísérlek öregem, ha nem 
zavarlak, érdekes ember vagy, 
úgy nézem, ö udvarias volt. — 
Parancsolj kérlek! S nagy szót-
lanul elindultunk az árnyas ut-
cákon. Aztán a város szépségé-
ről, színházról kezdtem beszelni, 
ő azonban nem sokat válaszolt, 
úgy vélem, nyomon beszélhet-
tem, mert mindenre helybenha-
gyóan bólintott. Nemsokárai egy 
emeletes bérház elé értünk, csak 
akkor tűnt fel, hogy a kolléga 
nem diákotthonban lakik. De 
semmi, hát mi van ebben kü-
lönös? Felmentünk a lakásba, 
szivarral kínált, s ő is rágyúj-
tott. En meg egészen elmélyed-
tem a nézelődésben. Mennyezet-
ig érő könyvespolcok nyújtóz-
tak a falak mentén. A berende-
zés egyébként egyszerű volt és 
mindenütt, — mondom — ren-
geteg könyv. 

— Albérlet, albérlet, kérdeztem 
szórakozottan őt, s közben a 
könyvek garmadáját vettem 
szemügyre. De mintha valaho-
gyan nehezen mondta volna ki 
az igent kérdésemre. No, sem-
mi, villant át az agyamon, úgy 
látszik mégis jóbarát lesz a fiú-
ból. nem akart hazudni, hogy.az 
övé ez a kincs — bár látszatra 
nehezére esett kimondani, de 
mégis, lám, milyen furi az élet, 
összehozott csupán véletlenségből 
egy becsületes, érdekes ember-
rel. Aztán percekig nem beszél-
tünk, fennhangon morogtam, 
amint a vizsgálódásba beleme-
rültem. — Ezt már. olvastam, azt 

is, amazt is. Aztán angol nyelvű 
könyvek csoportjára akadtam. 
Három nyelvet is tanultam a 
gimnáziumban, mindig kiváló 
voltam angolból. Kaptam hát 
az alkalmon, rögtön angolra for-
dítottam a szót és megkérdez-
tem tőle, mennyire tud- ango-
lul? — Valamelyest, mondta sze-
rény komolysággal, tanulgattam, 
tanulgattam. — Hát igen, oktat-
tam ki, amíg él az ember, ugye, 
a jó pap is hóiig tanul ugye, 
hehehe. Mindig kiváló voltam 
angolból. Hát németül tanultál-e? 
— Igen, valamicskét abból is. 

A két állvány között tekinte-
tem egy arantjoskerelű képre ve-
tődött. A kép egy csinos nőt áb-
rázolt, oldalról fényképezve. 

— Jó spi... — de aztán hir-
telen elharaptam a szót, ki tud-
ja esetleg rokona lehet. 

— Szép nő, helyesbítettem. 
— Hozzád tartozó? 

— Igen, — mondta kurtán, s 
úgy láttam, mintha egy kicsit 
elpirult volna. 

— Rokonod? 
— Igen. 
— Közeli? 
— A feleségem, — mondta sze-

rényen. s a papírvAgókésiel zon-
gorázott, fel sem nézve az asz-
talról. 

Ez rendkívül meglepett. 
— Te nős vagy, chő éves lé-

tedre! 
— Én már nem vagyok hall-

gató, de nős ember, — mondta 
nyugodtan a kolléga. 

— Hanem. .? 

— Tanár vagyok! 
Azt hittem összeesem. 
— Bocsánat tanár úr, tanár 

elvtárs, én igazán nem akartam 
rossz viccet csinálni, én már me-
gyek is, bocsásson meg, hogy za. 
vártam, hogy ilyen, hogy ilyen 
voltam, hogy, hogy — a ke-
zeimet tördelve megverve háti 
ráltam az ajtó felé. 

— No, várjon csak — szólt h/f 
tározottam, — hová siet, beszél-
gessünk. — S azzal egy metszett-
üveget tett az asztalra, valajni 
itallal kínált, de alig tudtam le-
nyelni a kellemes ízű folyadékot, 
úgy éreztem megfulladok a hő-
ségtől. s hátamon izzadtságcsep-
pek futottak végig, és konokul 
markolásztam az ajtó kilincséti 
De ő megfogta a vállamat, viszi 
szatart olt. 

— No, várjon már. — mondtat 
s megigazította elcsúszott nyak-
kendőmet. — Bár. ha annyira 
siet, hát nem tartóztatom, kü-
lönben azt hiszem, az órákon ta-
lálkozunk majd néhányszor. 

Magam sem tudom, hogy tán-
torogtam le a lépcsőkről. csak 
azt érez'em. hogy alig mászok az 
utrán. Szemem a jelvényen tán-
coló napsugárra tévedt. Levet* 
tem ezt a zománcos kis jóságot) 
azt hittem, hogy az szorítja a 
mellemet, ez olyan nehéz, de az 
tán ráiö'tem, hogy még sok min-
dent le kell szedni maramról. s 
akkor is csak megközelítően ha-
sonlítok majd az én „első évei 
kollegámhoz". 

T. Szolga Béla 
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