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Kérdések az Eötvös-kollégiumról 
Dr. Baróíi Dezső rektor válaszol 

A szeged i diéta 

A Szegedi Tudományegye-
tem Tanácsa a közeli napok-
ban a szépmúltú szegedi 
Eötvös Loránd Kollégium 
hagyományai t fe lú j í tva egy-
előre kb. húsz egyetemi hall-
gató részére szakkolégiumot 
állít fi»1 A kollégium feláll í-
tását országszerte nagy ér-
deklődés kíséri s egyetemün-
kön is több érdekes vita előz-
te meg. E vi ták jó néhány 
olyan problémát felvetettem, 
melyekre nem ár i szélesebb 
nyilvánosság előtt is választ 
adni. Munka tá r sunk épp 
ezért felkereste dr. Baróti 
Dezső elvtársat , tudomány-
egyetemünk rektorát , és az 
alábbi kérdéseket intézte 
hozzá: 

1. Miben lá t ja rektor elv-
társ a régi Eötvös Loránd-
kollégium min tá j á r a felállí-
tandó ú j szakkolegiumok 
feladatai t és jelentőségét? 

Egyetemünkre egyre több 
olyan hallgató iratkozik be, 
aki nem elégszik meg a dip-
lomához szükséges norma 
teljesítésével, hanem ezen 
felül is el aka r mélyedni 
szaktudományában; tudo-
mányos ambíciói vannak. A 
kollégiumot az ilyen hallga-
tok részére á l l í t juk fel. Ké t -
ségtelen, hogy az elmélyült 
szakképzésnek egyetemün-
kön eddig is sok jó fo rmá ja 
a lakul t ki, pl. több kitűnően 
működő tudományos diákkö-
rünk van, jó néhány hallga-
tónk bekapcsolódott a t an-
székek melletti kuta tó mun-
kába, .kezdeményezések tö •-
téntek ' az Egyetem régebbi 
életében bevált szemináriu 
mi rendszer újbóli kia lakí tá-
sába, — m'ndezek a formák 
tovább is szükségesek, sőt, 
fejlesztésre várnak . A merev, 
iskolás módszerek felszámo-
lására, a sajátos egyetemi le 
vegő, • különösen a hallgatók 
akt ivi tásának, alkotó kedvé-
nek fokozására az említett 
fo rmák mellett a kollégiumi 
közösségben rej lő nagy erot 
is szükségesnek látszik fel-
használnunk, elsősorban 
azért, mer t a tudományos 
m u n k a éthoszát, az ehhez 
szükséges kri t ikai szellem ki-
bontakozását régi tapaszta-
l a t a ink szerint elősegíti az 
olyan kollektívák létesítése, 
melyek tagjai önként vállal-
j ák a nehéz és magasrendű 
tel jesí tményeket Elősegíti, 
nemcsak a kollégium tagjai , 
hanem az egész Egyetem sza-
mára is, hiszen egy ilyen 
kollektíva egészséges mun-
kakedve, fr iss lendülete az 
egyetemi képzés egyéb for 
máin belül is inspirálólag 
hat . Az Eötvös Loránd Kol-
légium felál l í tásának talán 
ez a legfőbb értelme. Ked-
vet aka runk csinálni i f j ú -
ságunkban a kollégiumi élet 
megteremtésére is, a r ra , ami-
r e egyelőre nem sok ha j l an -
dóságot mutat . A kollégium', 
élet kialakí tását azonban 
nem szeretnénk erőszakolni, 
helyes, ha maga az i f júság 
keresi meg ennek lehetséges 
formái t . Az egyik ilyen for-
•nta az Eötvös-típusú kollégi-
um, ahová azokat hívjuk, 
akik a tudományos élet mun-
kásai aka rnak lenni s akik 
m á r egyetemi hallgató ko-
rukban közösen a k a r j á k ki-
a lakí tani az ehhez szükséges 
szocialista életformát, tehát 
azt. amelyik a legmagasabb 
szakmai igények ellenére 
sem szakad el a társadalom, 
az eleven élet valóságától. 
Kemény, áldozatkész f iúka t 
és leánvokat aka runk ne-
velni, anélkül azonban, hogy 
as. e lmélyült tanulás és ne-
velés biztosításán túl bármi t 
is ígérnénk nekik. A kollégi-
umi tagság tehát önmagában 
nem útlevél a kivételes bá-
násmód, vagy akár a többi-
eknél a jobb állás felé, s nem 
előiskolája az egyetemi ass-
z i sz t enc iának sem, — min-
denki t ot t helyezünk m a j d el, 

az egyéb hal lgatókra érvé-
nyes alapelvek szerint, — 
ahol leginkább szükség lesz 
icá. El tudom képzelni, hog:-
a7. Eötvös-típusú kollégium 
mellett a közösségi élet más 

t ípusait is keresik ma jd hall-
gatóink, hogy akadnak olyan 
csoportok, amelyek nem n 
kifejezet t tudományos m u n -
kát, hanem a pedagógiai, 
vagy technológiai, vagy más 
jövendő hivatásukkal kap-
csolatos érdeklődést válasz-
t anak együttélésük alapjául . 
— az ilyen kezdeményezése-
ket is vá r juk és támogat juk. 
Annak, hogy valamennvi 
diákotthon kollégium legyen, 
egyelőre kétségtelen anyagi 
akadályai is vannak, bár a 
jövő költségvetési évben az 
eddiginél nagyobb összeg áll 
m a j d rendelkezésünkre a 
diákotthonok szépítésére, 
bensőségesebbé tételére. A 
legfőbb akadály mégsem ez, 
hanem az, hogy a kollégiu-
mokban lakó i f júságunk a 
kényelmesebb elhelyezést jo-
gos és mielőbb kielégítést k -
vánó igényén kívül nem akar 
változtatni otthonai belső 
rendjén, sőt, inkább ellenzi 
otthonai külső fo rmájának 
olyan változtatását , mely 
több munká t kíván tőle. A 
mai, kissé túl terhel t egyete-
mi munkarend mellett ilyet 
valóban csak a legszigorúbb 
önkéntesség a lap ján vá rha -
tunk el. 

2. A volt népi kollégiumok 
pozitív pedagógiai és politi-
kai hagyományai hogyan 
hasznosíthatók az egyetemi 
diákot thonokban? 

Ezeknek a hagyományok-
nak egy része kétségtelenül 
hasznosítható, hasznosítani 
fogjuk az Eötvös-kollégiurr-
ban is. A részletekbe azon-
ban már csak azért sem.sze-
re tnék belemenni, mer t eh-
hez még további vi ták szük-
ségesek. Helytelennek ta r ta -
nék azonban minden olyan 
kísérletet, mely „felülről", a í 
i f júság igénye nélkül a k a r n i 
népi kollégiumot szervezni. 

3. Van-e valami a lapjuk 
azoknak ' az aggályoknak, 
amiket a hallgatók az ú j -
rendszerű kollégiumokkal 
kapcsolatban felvetnek? 

Az i f júság egy része az 
Eötvös-kollégiummal kap-
csolatban „elitképzésről", s 
többiektől való ,arisztokrati • 
kus" elszakadás veszélyélői 
beszél. Van ilyen hang a / 
oktatók kisebb részénél is, 
bár jelentős többségük he-
lyesli, sőt, melegen támogat-
ja a kollégium felállítását. 

Valamelyes arisztokratikus 
tendencia a régi Eötvös-kol-
légiumokban valóban volt. 

és nem félek attól, hogy most 
lesz, mer t ma az Eötvös-kol-
légium, a régi szervezetétől 
eltérően, az egyetem szerves 
része lesz és szocialista ne-
velési elvei szükségképp 
megakadályozzák az elszige-
telődés, vagv arisztokratiz-
mus kialakulását . 

Mások, inkább régebbi 
d iák ja ink attól félnek, hogy 
egy ilyen kollégium akadá-
lyozza a népi kollégiumo'í 
felé való fejlődést. De nem 
ez akadályozza, hanem . az, 
hogy egyelőre diákot thona-

' ink i f júsága vonakodik ettől, 
j Ha ők aka r j ák , aká r holnap 
választhatnak maguknak 

I olyan Nékosz-, vagy más for-
mákat , amelyek beleilleszt-
hetők az egyetemi m u n k i 
kereteibe. Másik aggály, 
hogy az Eötvös-kollégium a 

• hallgatók mai elhelyezésének 
! rovására megy Kezdetben 
i valóban nagyobb átcsoporto-
i sításokra gondoltunk a diák-
' ot thonokban, hogy az Eötvös-
| kollégiumnak helyet bizto-
\ sítsunk. Ez valóban zavarta 
' volna pl. a Bolyai Diákott-

hon belső életét s ezért az ott 
lakók kérésére elál l tunk tó-
le, s inkább kisebb létszámú 
kollégiumot ál l í tunk fel és a 
tervezett ket tő helyett csa'-
egyet, egy közös kollégiur-
valamennyi kar részére, 
kollégium felállí tása miat t 
az Ir inyi- leánydiákotthon va-
lamivel szűkebben van, mint 
egyébként lehetne, bár ennek 
a kollégium felállítása nem a 
legfőbb oka. Megvan a lehető-

ség azonban arra , hogy a le-
ánydiákot thont már a tavasz 
folyamán kedvezőbb helyzet-
be hozzuk, ennek azonban o 
kollégiumi terv elvetésénél 
jobb ú t ja i vannak. 

Az Eötvös-kollégium vár-
ható további fejlődése azon-
ban semmiképp sem törté-
nik a mai diákotthonok ro-
vására, sőt, az a célunk, 
hogy a diákotthonok Eötvös-
kol légiumunkkal párhuza-
mosan fej lődjenek, s legye-
nek végre valódi otthonok-
Az Eötvös-kollégium felállí-
tása tehát csak egy lépés az 
egész diákotthoni kérdés 
megoldása felé, melynek a 
lehetséges ú t j a i t állandó 
gonddal keressük. Keresse 
velünk i f júságunk is, ez mél-
tóbb lenne hozzá, mint az, 
hogy messziről, s nemegy-
szer elfogultan, mende-mon-
dáknak helyt adva nézze az 
ú j u tak keresését. 

Azokról az eseményekről szó-, tanulmányainak abbahagyására 
lünk ez alatt a cím alatt, ame- kényszerítették, vagy még súlyo 
lyek néhány nappal ezelőtt, ok-
tóber 16-án este az Ady téri 
egyetem Auditórium Maximu-
mában történtek. 

Az eltelt legutóbbi tíz esz-
tendő alatt talán egyetlen eset-
ben sem jelent meg ekkora tö-
meg az említett helyiségben. Az 
ifjúság ekkora lelkesedésének, 
szókimondó bátorságának igen 

sabban torolták meg a „bűnt". 
Azt sem szabad elfelejtenünk, 

hogy ez a fiatalság, amely — 
igaz, hogy sokszor túlzó és irre-
ális formában — a legdöntőbb 
politikai kérdésekben foglalt ál-
lást, ez az ifjúság, amely a 
nagygyűlés tanulságai szerint 
jónéluiny ponton nem ért egyet 
a legutóbbi időkig domináló 

— szociális la békepolitika! 
— Nemzeti politika! 
Valaki megjegyezte, hogy ti 

gyűlés nincs hivatva ezeknek a 
kérdéseknek a felvetésére, eb 
döntésérc. Emlékszünk rá. s<>k-i 
száz ember felelt rá egyeli«» 
szóval: 

— Van! 
Az ifjúság tehát azt eselekszi,-

amire a gyűléseken eddig i s 
tanították: hozzászól a kérdi* 
sekhez. De most már önként. % 
a saját véleményét mondja; 

hosszú idő óta nem voltunk j irányvonalakkal, ez az ifjúsúg 
tanúi. Ennek pedig nem az ií- már u népből jött, következés-
júság az oka, hanem a dogma- képpen véleményében a magyar nem betanult frázisokat 
lizmus, a terror rendszere, amely nép véleménye is tükröződik. Ahhoz, hogy a fiatalok saját 
elfojtott minden olyan véle- Munkások és parasztok, liiva-; véleményüket tolmácsolhassák^ 
ménynyilvánítást, amely nem tásukat végző értelmiségiek sza-; saját szervezetre van szükség. 

va is volt mindaz, ami a nagy-; 
gyűlésen elhangzott- Fiataljaink; 

. c úgy érzik, hogy joguk van kép-1 
most, amikor a XX. kongresz- viselni^ a népet, amely elküldte 

hallga- ** ' 

egyezett a ránknehezülő sztálini 
politika irányelveivel. Termé-
szetes és szükségszerű, hogy 

szus széttörte a gyáva 
tás bilincseit, elemi erővel tör-
jön fel ifjúságunk lelkéből min-
den olyan szó, amely évek 
hosszú sora alatt a felszín alatt 
rejtőzött. 

Az október 16-i események 
azt jelzik, hogy értelmiségi 
f ia ta l ja inkat nem lehet to-
vább hazug és mondvacsi-
nált jelszavakkal, álprob-
lémák mesterséges felveté-

őket, hogy elsajátítva a tudo-
mányokat, küzdjenek a tisztább, 
igazabb jövőért. 

Ha a gyűlés egyes mozzana-
taira gondolunk, esetleg köny-
nyen tehetünk rosszalló meg-
jegyzéseket, felvetjük a 
felelőtlenség problémáját. pe-
dig éppen a becsületes felelős-
ségérzet volt az, amely annyi 
mindent elmondatott a megje-1 

lentekkel. Akit esztendőkön ke-
sével eltéríteni attól, hogy! resztül sötétzárkában tartanak, 
kérdezzen, ké r j en és ha i szabadulása után bizony bele-
kell, követel jen is. : szédül a rááradó napfénybe, és 
régi eszközök további alkaI-;R,sö ^Pései talán tévelygőek, bi-

Wása igen szomorú eredmé- "nytalanok lesznek. Ennek az 
1 érzésnek a mámoraban hangzott 

el sokminden ott, a gyűlésen is. 
A hozzászólók és helyeslők tö-
mege beleélte magát a javító, 
rendteremtő munka nagyszerű 
érzésébe. 

Milyen politikát folytasson a 
magyar állam; melyek legyenek 
az eljövendő időszak irányel-
vei? 

— önálló békepolitika! 

A Pedagógiai Főiskola gyűlése 
A Pedagógiai Főiskola ok- \ 

tóber 18-án az egyetem Au-
di tór ium-Maximumában gyű-
lést tartott . A Főiskola tana-
rai és d iákja i lelkes hangu-
la tban vi ta t ták meg közös ' 

problémáikat . A gyűlés ve-
gén több fontos határozat 
született. Lapzárta miat t 
részletesebb beszámolónkat 
csak a következő számunk-
ban tud juk közölni. 

FARKAS LÁSZLÓ: 

Nagy út- előtt" 
Azoknak az egyetemi hallgató bará ta imnak, akik igaz. 

becsületes akarássa l a k a r j a k a jobbat . 
Hát kezdjük most már azt az éneket. 
Mely annyi éve ott lapul a szájon! 
Zendüljön búvó, tépett t á j felett . 
Es most már harsány indulóvá vál jon! 
Tíz év mocskától tisztuló korunk 
Fiatal szívek dobbanását vár ja . 
Nincs visszaút! TVz ember beleunt 
Immár az al jas , gyáva hallgatásba. 
Fiúkat küldtek süppedő tanyák, 

- Nyomára lelni egy igaz mesének. 
Komor parasztok ráncos homlokát 
Idézgetik, ha holnapról beszélnek. 
Nagy gond a gondunk, drága társaim. 
Dc százszor nagyobb nála az imádat 
E nép iránt, mely szánt-vet odakinn. 
Es nein mondhat ta országát hazának. 
A börtöncellák és a temetők. 
Némává tiprott, nagy szívek üzennek, 
Hogy gyúr juk mássá, jobbá a jövőt. 
Ne higgyünk szűk és abroncsos fejeknek. 
Öleld át rengő, roppant századunk! 
Hogy honnan küldtek, soha ne feledd el, 
S ha l ad j az úton, melyen indulunk 
Bátor lélekkel s éber értelemmel! 

* Elhangzott a szegedi egyetemek hallgatóinak nagy- j 
gyűlésén, 1956. október 16-án. i 

szomorú 
ivekre vezetne. Azt eredmé-

nyezné, hogy ifjúságunk vég-
kénp elveszítené bizalmát és 
teljesen a nihilizmus válna ural-
kodóvá világszemléletében. En-
nek kezdeti, — vagy talán nem 
is annyira kezdeti — jelei máris 
megmutatkoznak. Gondoljunk 
csak az egyik hozzászóló szavai-
ra: „Nem hiszünk a marxista 
filozófiában sem, mint ahogy 
nem hiszünk . semmiben, mert j 
elvesztettük a bitünket". 

Természetesen ez a kiábrán-
dulás az ifjúság egészére nem 
lehet általános! A jelenlegi po-
litikai helyzet lehetővé teszi 
fiataliaink számára, hogy ön-
magukhoz mcltó módon vissza-
állítsák maciikban a jó értelem-
ben vett ideálokat, és olyan ne-
kibuzdulással, olyan hitlel fog-
innak valami újnak, jobbnak a 
kiharcolásához, amilyenre egye-
dül nz ifjúság lehet képes. 

Jellegben kétféle követelés-
sel találkoztunk a 16-i nagy-
gyűlésen, amelyek azonban el-
választhatatlanul összefüeeenck 
egymással. Az egyszerűbb, az 
egyetemi reformok problémája, 
amely közvetlen összefüggés-
ben áll diáksásmnk hétköznap-
jaival. Az óraszámok rendezése, 
a lakás- és menzakérdés, a vég-
zett hallgatók méltányos elhe-
lyezésének biztosítása —_ mind-
mind olyan feladatok, amelye-
ket már récren meg kellett vol-
«a és meg lehetett volna oldan'. 
ígéreteket bőven kaptunk, csak 
épnen ezeknek n beváltása ma-
radt. el. Általános, srínte sablo-
nos jelszó volt az ifióság jogai-
nak védelme, korlátlan lehető-
ségekről beszéltek a gyűléseken, 
a gvakorlat azonban számtalan 
esetben ellentmondott n szépen 
cirkalmazott mondatoknak. 
Hisszük, hogy az Oktatásügyi 
Minisztérium és a többi illeté-
kes szervek a legsürgősebben 
foglalkoznak a hasonló jellegű 
ügvekkel. 

A napvirvűlésen felvetett kér-
dések másik csoport iát a kimon-
dottan politikai 'elleorű kérdé-
sek képezték. Ezekben aztán 
erőteljesen jelentkezett az ifjú-
ságtól elválaszthatatlan román- j 
lika, de ugyanakkor a buzgó | 
tenniakarás, javítaniakarás és ; 
foWőísésrérzet is. 

A DISZ és mindazok a : 
szervezetek, amelyek a po- j 
litikai nevelésre voltak hi-
vatva, hosszú időn keresz-
tül nem gondoltak arra, | 
hocv a fiatalok nemcsak •» 
gyűléseken hal lanak mai 
életünkről, hanem való-
ságban fennálló tényeket 
is lá t ják . 

A hiba az volt, hogy mindazt, 
amit láttunk, nem volt szabad 
elmondani. Szavakkal ugyan 
biztosították a szólásszabadsá-
got. de ha valaki élni is mert 

Nagy probléma, hogy u 
DISZ-tői független ME-
FESZ, a DISZ-cn belül 
szervezett MEFESZ vagv 
továbbra is maga a DIS7, 
legyen ez a szervezet. 

A DISZ maga is elismeri, hegyi 
elvesztette a tömeg bizalmáty 
nem .lelycscn vezette az" ifjúsá-
got. A tömegnek pedig vezetői-e 
van szüksége, másképp a moz-, 
galom, amely helyesen iránytó 
va teremtő erő lehet, anarchia-í 
vá válik. 

Józan megfontolással, min-
den részvevő részéről a lehe-
tőségek ésszerű mérlegelésével 
kell rendezni ezt a kérdést. 

Jóleső érzés, hogy ifjúságunk 
megmozdult, tenni akar, alkotni 
akar, igazságot akar a maga é» 
népe számára, amelyből szár-
mazott. Nem könnyű dolog; 
amibe belefogtunk, de, ha anbw 
denki becsületbeli ügyének te-
kinti a mozgalom ügyét, elév-
jiik i célt. Cselekvéseink ve/crV 
elvéül hadd idézzem a nagy-í 
gyűlés egyik részvevőjének szre 
vait: „Hideg fejjel, forró szív-» 
vei, tiszta kézzel". 

F,r. UkIÓ 

F e l h í v á s ! 

Mi, a Bölcsészettudományi 
Kar IV. éves magyar—orosz 
szakos hallgatói, azzal a kő-
réssel fordulunk a Kar i 
DISZ-vezetőséghez, valamint 
az Egyetemi és Főiskolai 
DISZ-bizottsághoz, hogy ké-
sedelem nélkül közöljék a i 
illetékes szervekkel követke-
ző javas la tunkat : 

A személyi kultusz em-
bertelen emlékét idéző Sztá-

Un-kürútat, az á r t a t l anu l 
meggyilkolt kommunista 
márt írok örök emlékére, ne-
vezzék el I ta jk László kör-
útnak. 

Felkér jük a Szegedi Egye-
temek valamennyi DISZ 
alapszervezetét, hogy csatla-
kozzanak javaslatunkhoz. 

Előre a pár t júliusi ha tá-
rozatának megvalósításáért! 

Levél a szerkesztőséghez 
A Szegedi Egyetem egyik szó-

csöve volt annak a téves és ká-
rosan ferde nézetnek, amely sú-
lyosan megbélyegezte Vajtai Ist-
ván főiskolai docenst és Vajda 
I.ászló volt főiskolai tanszékve-
zetőt 

Az idő szerencsére' azóta túl-
haladt a dogmatikus betűrágó-
kon, és azok szószólóin, az ad-
minisztratív koponyájú Olcsó 
Jánosokon. Tanárainkat rehabi-
litálták. 

A Szegedi Egyetem azonban 
még mit sem tett. hogy magya-
rázatot odjon a túlhevült percek-
ben az általa is képviselt rágal-
makra. 

Kérjük, hogy a Szegcdi Egye-
tem is fejtse ki véleményét a 
korábban képviselt álláspontjá-
val kapcsolatosan. A szerkesztő-
ség válaszát várva kérjük sora-
ink közlését 

A Pedagógiai Főiskola 
magyar-szakos hallgatói * 

A szerkesztőség megjegyzése: 

üldözendő tárgyává kiáltották ki 
lehetetlenné vált a becsületes, 
demokratikus, az ingatag napi 
politikai szempontoktól mentes 
tudományos vita kialakítása. 
Egy viszonylag szabad keretek 
között lefolytatott eszmecsere — 
még az akkori rossz vitnfeltételek 
mellei, is — igen nagy haszon-< 
nal járhatott volna. Vajtai tanul-
mányának merész és sok ponton 
vitatható megállapításai mintegy 
igényelték is a gondolatokat köJ 

zösen tisztázó, gátlás nélküli esz-
mecserét. Egy ilyen vita széles 
körben kialakulhatott volna a 
sajtó hasábjain, nem egészen a 
vitatkozni akarókon múlott, hogy 
igazságtalanul a jobboldali elhaj-
lástól való félelem vakrémületé-
ben erőszakosan pontot tettek a 
még csak megindnlt vita végére. 

Véleményünk szerint az igaz-
ságtalanul megbélyegzett két eh -
társ anyagi és erkölcsi rehabili-
táció, a legsürgősebben végre 
kell hajtani. 

Rej tvényrovalunk anyag-
Szerkesztőségünk jogosnak | torlódás miat t k imaradt , le-

közlésére a kö\ etkező szám-
ban kerül s. . 

tartja a főiskolai magyar-szakos 
hallgatóknak azt a kívánságát, 

i hogy lapunk is állást foglaljon 
! Vajtai és Vajda elvtárs rehabili-
| tációjának ügyében. Ez a kíván-
, ság annál is iukább indokolt, 
| mert a Szegedi Egyetemben is 
| napvilágot iáttok o két elvtársat 
politikailag elmarasztaló és meg-
bélyegző cikkek. Véleményünk 
szerint igazságtalan és teljesen 
önkényes volt több pártfunkcio-
náriusnak nz az eljárása, hogy 
Vajtai István irodalomelméleti 
tanulmányát, mint a jobboldali 
elhajlás szegcdi jelenségét ítélte 
meg. Azzal, hogy e tanulmányt 

vele., isen sok r"» egy politikai rögeszme hivatalbúi 

A felsőoktatási intézmények 
bérrendezéséről szóló 26/1956. 
MT. számú rendelet a lapján 
a Természet tudományi Kr>-
ron 107 fő részére 47.900 fo-
rint került kif:zetére egy hó-
napi különbözet címén. £gy 
főre át lagban 447 for int 
emelés jut. A 49 tanársegéd 
részére 12.899 for int a kifi-
zetett egy havi különbözei. 
Az egy főre eső emelési áv-
lag 263 forint. 
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A k t í v a é i t e k e z t e f - délután öttől éjfélig 
Végre sor került rá: október 

11-én az Orvostudományi Egye-
temen is megtárgyalták a KV ér-
telmiségi határozatát. Ez volt 
hosszú idő óta az első értekez-
let, ahol a meghívottak szívesen 
jelentek meg és ahonnan — ezt 
cl iuebocsáthal juk — n e m távoz-
tak elégedetlenül. 

Az értekezletet a v. b. beszá-
molója nyitotta meg. A PB múlt-
beli működését áttekintve meg-
állapította, hogy annak tagjai a 
máitban nem egy hibát elkövet-
tek, személyükét azonban nem 
múltbeli tévedéseik, hanem je-
len, illetve jövőbeli ténykede-
sük alapján kell megítélni. Ki-
emelte, hogy számos túlzó, balos 
intézkedést szelídített, tompított 
formában hajtottak végre. A 
főbb liibák közül a személyzeti 
munka titokzatosságát, a héke-
kölcsíjnjcgycrtetés túlhajtását, a 
nyugati eredmények oktalan le* 
becsülését, saját eredményeink 
alaptalan túlbecsülését, a semati-
kus, a tagság műveltségét tekin-
tetbe W№ vevfl iin. „népnevelő-
ntunkúl". a Szovjetunió fetisizá-
lását, a többi népi demokráciá-
tól való érthetetlen elzárkózást 
emelte ki. 

A hibák kijavításának első 
eredményeiről szólva kiemelte, 
hogy megkezdték n pártból in-
dokolatlanul kizártak rehabilitá-
cióját. A jövőben nem a szár-
mazás lesz az a legfőbb kritéri-
um, melynek alapján az embe-
reket megítélik. Kijelentette, 
hogu a személyzeti osztályok to-
vábbra is szükségesek. 

További feladatként elsősor-
ban a bizalom visszanyerését je-
lölte meg. 

A beszámolóhoz 26-an szól-
tak hozzá. H a visszagondolunk 
arra, hogy az utolsó ('vek tag-
gyűlésein ál ta lában alig akadt 
hozzászóló, jó kópét alkothatunk 
magunknak arról a változásról, 
melyet a pár t életében a júliusi 

határozatok hoztak, jóllehet még 
most is sokan tartózkodnak a 
bátor eszmecserétől. Hosszadal-
mas volna az egyes hozzászólá-
sokat részleteiben ismertetni és 
így csak a főbb témákat emel-
nénk ki. 

Számosan vetették íol « fele-
lősség kérdését. Mindenki meg-
egyezett abban, hogy ebből a 
szempontból ej kell választani a 
súlyos bűnöket elkövető szemó-
lyok ügyét azoktól, kik egysze-
rűen csak vakság és jóhiszemű-
ség miatt túlteljesítettek q hely-
telen, jctgfoszló határozatok vég-
rehajtását, illetve végrehajtatá-
sát. Legtöbben azon az állás-
ponton vollak, hogy a lelső ve-
zetés azon tagjait, kik elsősor-
ban felelőssé tehetők a gyilkos-
ságokért, emberek megkinzásá-
ért, börtönbevetéséért, a törvény 
által előírt ipóilon kell felelős-
ségre vonni. Kukán professzor 
kiemelkedő hozzászólásában 
igen imegvilágltóan vetette fel 
annak képtelen voltát, hogy ha 
egy törülköző elvész, azt a nő-
vérrel megfizettetik, ha azon-
ban valakik tönkreteszik olaj-
mezőinket, leállítják közlekedé-
sünket, azt büntetlenül úszhat-
ják meg, sőt, továbbra is poszt-
jukon maradhatnak. Vita voit 
a pártfimkcipnáriusok egy része 
által elkövetett — Jávor dr. ter-
minológiájával élve — „bocsá-
natos bűnök" következményeiről. 
Vereska elvtárs, a városi PD 
képviselője hozzászólásában sze-
recsenymosdatásra vállalkozóit, 
midőn kissé tál elfogultan vette 
védelmébe a funkcionáriusok ki-
fogásolt csoportját. Hozzászólá-
sát ezért a gyűlés számos rész-
vevője visszautasította. 

Több hozzászóló kiemelte, liogy 
az i f júság sokat hangoztatot t kö-
zönyéért , „cinizmus -óér t e/sq-
sarbgn az idősebbek felelősek. 
Az i f júság szívesen lelkesedik. 

11a azonban rádöbben arra, hogy 
éveken át hazudtak neki, jogos 
szellemi, erkölcsi és anyagi kö-
veteléseinek teljesítését állandó-
an elodázzák, úgy kiábrándul ós 
bizalmát nehéz ismét visszanyer-
ni. Ezzel kapcsolatban többen 
mejíJültitentű adatokat soroltak 
fel a diákotthonok helyzetéről. 
Egyikben például 45 leány la-
kik egy szobában és még szek-
rényük sincs. 

Dirner elvtárs helyesen köve-
lelte, hogy az inlézolvozotők sza-
hadon választhassák meg mun-
katársaikat; Barlókné elvtársnő 
követelte, hogy szülessenek vég-
re konkrét javaslatok az admi-
nisztráció leépítése céljából és 
állítsák vissza a kiskasszákat. 

Tanács elvtárs a káderlapokat 
említette meg. (Egy hang: ..pri-
uszlapok"!), Kiemelte, hogv Be-
rek László dr. — kit ártatlanul 
elhurcoltak és börtönbe vetettek 
— ma rehabilitálva van ugyan, 
(le a minisztérium mindmáig 
nem adott számára státust. 

Ki kell még emelni Jávor dr. 
másik hozzászólását is, melyben 
arra mutatott rá, hogy a párt 
elvesztette szellemi vezető és koz-
(lemónyező szerepét: konzerva-
tív párttá vált ilymódon, az ese-
mények uszályába került. Ezen 
íeltétionül változtatni kell. Fel-
vetette, miért nincs Szegeden 
Potőfi-kör?! 

Szilárd elvtárs válaszai általá-
ban kielégítették a fáradt hallga-
tóságot. 

E sorok írója természetesen 
nem tartja magát hivatottnak 
arra, hogy az ülés egyenlegét 
megállapítsa ós rsupiín szubjek-
tív benyomásának ad hangot 
akkor, midőn ágy véli: végre ta-
lán egyetemünkre is, betörlek 
„az új idők új dalai". Most már 
minden azon múlik, kik és ho-
gyan fogják énekelni. 

llalmágiji Dénes 

Jogászainknak meg kel raga niok minden 
lehetőséget arrr, hogy eredményeiket 

külföldön is megismertessék 
Beszámoló a leident nemzetközt jogászkongresszusokról 

Á József Attila Kör vitái elé 
Ami késik, nem múlik. Sokan 

türelmetlenül várták már, hogy 
a szegedi párt-vógrehajtóbizott-
«ág határozata a József Attila 
Kör megalakításáról valóra vál-
jék. A júijius 30-i határozat 
után, amely még a Ilákosi-féle 
sztálinista erők restaurációs, 
késleltető mentőakciója volt, 
különös hangsúlyt kapott a 
szegedi vitafórum megteremté-
sét célzó határozat, s hozzájá-
rult ahhoz, hojjy Szeged vala-
mennyire is kedvezőbb színben 
tűnjék fel az ország közvélemé-
nye elolt. Egy ideig a puszta 
határoz,-^ még segítette is a 
megoldásra érett szegedi pro-
blémák elodázását, hiszen a 
város értelmisége is, a szegedi 
j.kiskirályokra" fölfigyelő or-
szágos érdeklődós is a ,,megala-
kított" József Attila Kör leen-
dő vitáira hagyatkozott, bízva 
a tisztító viták tüzének erejé-
ben. Így történt, hogv a „máso-
dik szegedi gondolat", az 1955-
ös balos-szektás túllieitálások 
szegedi légköre a fővárosi saj-
tóban sem kaphatta a kellő 
visszhangot, hiszen a figyelmet 
a Szegednél is elmaradottabb-
nak látszó Sopron, Miskolc kul, 
turálís élete vonta magára. 

Igaz. a nyár! hónapok nem 
voltak alkalmasak a József At-
tila Kör munkájának megindí-
tásához, így sokáig bele kellett 
nyugodnunk „van is, nincs is" 
állapotába- A ni a késlekedés 
kevésbé volt indokolt szeptem-
berben, amikor már Szöged 
értelmisége várta az indulást, s 
amikor a példaadó Petőfi Kör 
is újból elkezdte őszi vitasoroza-
tát. Csak október '2-án jelent 
meg a „Délmagyarország"-ban 
a Kör működésének programja, 
s a megindulás kései dálnma 
még mindig óvatoskodást sejte-
tett. 

Ám az idő lialml, az esemé-
nyek napról napra érlelik a 
kongresszus, a júliusi határoza-
tok ós a magyar írók nagyszerű 
mozgalma nyomán kibontako-
zott ú j szellemi légkört Szege-
den is, A „Déhhagyarország" 
október 7-i szerkesztőségi cikke, 
a Tiszatáj ú j számának több 
mondanivalója mutatja, hogy 
a légkör városunkban is kedve-
zőbbé vált a meggyőzés emberi 
módszerei: a viták számára- A 
demokrácia — diszkusszió, mond-
ta Masaryh. s ha a polgári de-
mokrácia „igazsága" fél igazság 
is csupán, annyi bizonyos, hogy 
szabad vita nélkül, az értelem 
diadala nélkül nincs demokrá-
cia a szocializmus viszonyai kö-
zepette sem. Ax elmúlt évben 
sajnos tanúi voltunk olyan „vi-

táknak", amelyben az egyik fél 
egyoldalú nézeteit a másik «•» 
exisztenciális okokból — kény-
telen volt szó nélkül tűrni, hi-
szen Vajda László példája — 
aki, amint a .,Délmagyaror-
szág" említett cikke helyesen 
állapította meg a ,,Vajlai-ügy" 
lényegót: egyedül merte fel-
emelni szavát a „vezényszava»" 
pártirányítás ellen — elretten-
tett mindenkit attól, hogy be-
csületes szókiinondással, az 
igazság nyílt vállalásával vélje 
elérni állásfoglalása győzelmét. 

Most ^ és reméljük, mind-
örökké — nincs más gátja a 
szókimondásnak, csak az igaz-
ság. Az egyetlen, az objektív 
igazság, amely a lonini ismeret-
elmélet szerint nem lehet más 
igazság, mint a dolgozók igaz-
sága, tehát szükségképpen „pár-
tos igazság". Ennek jegyében 
kell a József Attila Kör vitáinak 
megindulniok. 

A programalkalmak kitűnő-
nek ígérkeznek.» Október 19-
én „Aj értelmiség helyzete Sze-
geden és az értelmiségi politi-
káról szóló párthatározat" vi-
tája nyilván jó kezdet lesz, 
Utána ..Irodalmunk időszerű 
kérdései"; „Oktatásügyünk és 
ifjúságunk nevelésének kér-
tlései Szegeden"; „Vita a sze-
gedi sajtóról"; „Á szocialista tör-
vényesség"'; „A szegedi váras-
politika időszerű kérdései" cím-
mel szaporodnak a vita-alka|-
mak. Ugv gondoljuk, helyes 
lesz a témakört néhány újahhal 
is kiegészíteni. Nemzetközi lá-
tókörünket tágítaná, ha külön 
vitaestet szánnának a József 
Attila Kör vezetői a szocialista 
demokrácia és a szocializmus 
nemzeti útjai időszerű kérdé-
seinek megbeszélésére, főként 
olyan nomzetközi dokumentu-
mok tükrében, mint amilyenek 
Tog/iíitlinak ós Kardeljnek a 
Szabad Nép hasábjain megje-
lent cikkei. Ügy hisszük, elér-
kezett az idő a „Rajk-pör" móg 
mindig érthetetlenül homályban 
tartott hátterének nyílt megvi-
tatására is, hiszen föltárása nól--
kül nem értékelhetjük kellőkép-
pen felszabadulásunk utáni tör-
ténelmünk eseményeit — ame-
lyet pedig tanáraink tanítanak 
az iskolában! Hasonlóan külön 
vitát órdemel a helytörténeti 
kutatás problematikája, a sze-
gedi. történészek eddigi mun-
kásságának és sürgető feladatai-
nok számba vétele, amelyet a 
Történelmi Társulat egyébként 
termékeny vitaülése éppen osak 
érintett, de jellegénél fogva nem 
elemezhette kellően. Ilyen vita 

szükséges a szegedi irodalom-
történeti munkálkodás tetteit-
terveit illetően is, annál is in-
kább, mert az Irodalomtörténeti 
Társaság délalföldi csoportja két 
év óta ismét hamvába holt. 

Bizonyára sokakban, s nem* 
csak a dogmaiizmus előjogainak 
féltékeny őrizöibon, de a de-
mokratikus légkör őszinte hí-
veiben is felmorülnek kételyek; 
mi a biztosíték arra, hogy e vi-
tákon nem hangzanak el túlzó, 
káros kijelentések is, s ezzel 
nem hajtjuk-e a szocializmus 
kétségtelenül meglévő ellensé-
geinek malmára a vizet? Azt 
hiszem, a kérdést válasznál ket-
té kell bontani: arra, hogy el-
hamarkodott, netán ellenséges 
kijelentések nem hangzanak el, 
nincs semmi biztosíték; de hogy 
ez ne a népi demokrácia és a 
szocializmus ellen izgatók ügyét 
szolgálja, erre vert: éppen a 
szabad vita egészséges légköre, 
amelyben parancsszó és szerve-
zett hozzászólások" nélkül is 
akad majd — aki ebben nem 
hisz. nem hisz politikánk nép-
szerűségében - nem egy olyan, 
aki vitában gyűri 1г a rágalma-
zót, torzítót, s nent exisztenciá-
lis fenyegetőzésekkel, de az 
nkas érvekkel némítja el. 

A József Altila Kör persze, 
hisszük, nem lehet egyetlen fó-
rum» városunkban a szabad 
szónak; a sajtó megújult hangja, 
a Tiszaiáj új levegűjo, a remél-
hetően megszülető kulturális 
hetilap, s a szellemi élet szá-
mos más tere mellett jelenti új 
színt Szeged életében. Vala-
mennyilől azt várjuk, hogy о 
kongresszus szellemét valóra 
váltsa városunkban. 

Péter László 
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A magyarországi román 
iskolák fennállásának 10 
éves évfordulója alkalmából 
Magyarországra érkezett ro-
mán küldöttségnek egy cso-
portja október 10-én látoga-
tást tett a Pedagógiai Főis-
kolán. 

• 
Dt. Bédei László akadé-

mikus a Greifswaldi Egye-
tem 500 éves jubileumi ün-
nepségén való részvétel cél-
jából Németországba uta-
zott, az ünneplő egyetem 
meghívására. 

A hagyomány úgy tart ja, 
hogy miután a csatornák 
partján épült németalföldi 
kisváros, Leiden lakosai hő-
siesen kiállták a spanyol se-
regek ostromát, Oránia her-
cege választást engedett ne-
kik sok évi adómentesség és 
egyetem alapítása között. A 
polgárok az egyetemet vá-
lasztották. 1581 óta működik 
Hollandig legrégibb egyete-
me a volt jükobjta kolostor 
gótikus épületében; rektori 
fogadótermében díszhelyen 
látjuk a renaissance nagv jo-
gászának, DonelJusnaic arc-
képét, körülötte az egyetem 
nagy nevű rek tora inak kép-
másai sorakoznak. A hollan-
dusok büszkék hagyomá-
nyaikra ós féltő gonddal 
ápolják, azokat. (A leideni 
egyetem órarendjét ma is la-
tin nyelven teszik közzé.) Ók 
adták az emberiségnek Eras-
must, akinek szobra esodá-
latosképen sértetlenül vé-
szelte át az elmúlt háború 
terrorbombázásait, és ma is-
mét régi helyén áll Rotter-
damban.. ö k adták Grotiust, 
aki tevékeny részt vett a 
hazája szabadságáért vívott 
küzdelembea, a emiatt élete 
nagy részét külföldön kellett 
töltenie; irodalmi munkás-
sága révén őt tekintjük a 
nemzetközi jog megalapító-
jának. Ok büszkélkedhetnek 
Rebrandttal, nagv honfitár-
sukkal, akinek képei szüleié, 
sének 350. évfordulója alkal-
mából a látogatók százezreit 
vonzzák Amsterdam és Rot-
terdam múzeumaiba, ö k ne-
velték azokat a magyar i f ja-
kat is, akik a XVII. század 
óta szép számmal zarándo-
koltak városaik magasnívójú 
egyetemeire. A tudomány, és 
a kultúra szeretetének ha-
gyománya ma is elevenen él 
a magas, vöröstéglás házak-
ban, az ódon csatornák part-
ján. 

Leiden fogadta be szep-
tember vége felé az Ökori 
Jogtörténeti Társaság, maid a 
Jean Bodin Társaság éz; évi 
kongresszusát. Az előhbinek 
az ókori kodlfikáció, az utób-
binak a nők jogi helyzete 
volt a központi kérdése. A 
két üléssaak úgy illeszkedett 
egymáshoz, hogy az ókori 
témákkal foglalkozók gyűlése 
utolsó napján már együtt dol-
gozott az összehasonlító jog-
tudomány művelésére alakult 
társaság tagjaival, ezek az-
után tovább folytatták mun-
kájukat. Mindkét kongresz-
szuson mintegy 50—50 tudós 
vett részt, nem számítva az 
egyrészüket elkísérő család-
tagokat; zömükben franciák, 
belgák, olaszok, németek, 
svájciak, és természetesen a 
házigazdáiknak számító hol-
landok. Az ókori kongresszus 
ez évi elnöke a közel 75 éves 
kiváló római jogász (és egy-
ben holland igazságügvmi-

afölött, hogy végre Magyar-
ország sem marad távol az 
ilyen nemzetközi tudományos 
összejövetelektől. Együttmű-
ködési szándékuk nyilatko-
zott meg abban is, hogy a jö-
vő évi kongresszusra előadó-
nak kértek fel. 

Nincs alkalmam itt min-
dent elmondani, amit a kong-
resszusokon és a velük kap-
csolatos fogadásokon, talál-
kozókon, látogatásaikon ta-
pasztaltam, csak néhány ta-
nulságot szeretnék futtában 
lögzíteni. Az egyik, hogy míg 
a magyar természettudo-
mány, orvostudomány és 
technika már néhány eszten-
deje kiküzdötte az őt megil-
lető helyet a nemzetközi íó-
rumakon, jogtudományunk 
súlyosan el van maradva, 
még a szomszédos nópi de-
mokráciákkal szembein is. 
Szocialista jogtudományunk 
valamennyi művelőjének, de 
különösen a nemzetközi ér-
deklődésre számot tartó tár-
gyak (mint a jogtörténet, tó-
mai jog, jogbölcselet, nem-
zetközi jog) kutatóiinak m c j 
kell ragadniuk minden lehe-
tőséget arra, hogy eredmé-
nyeiket külföldön is megis-
mertessék. Természetesen 
egytemünknek, Akadémiá-
nak és az QM-neik is «z eddi-
ginél jóval szélesebb lőhető-
sCget kell nyitnia a . ^ t u d ó -
sok számára, amint ezt a 
megfelelő jugoszláv és len-
gyel intézmények is teszik. A 
másik tanulság, hot;y sokkal 
intenzívebben kell olvasnunk 

a külfqidi folyóirajoKat és 
szakkönyveKet mint eddig. 
Sok olyan kiádvánvt láttam 
odakint, amelyeket azelőtt 
nem volt módomban megis-
merni, vagy a devizakeret 
szűkössége miatt tanszékem-
nek megszerezni. S a harma-
dik, ezzel összefüggő ianui-
ság, mslyet if júságunknak 
nagyon nyomatékosan szeret-
nék figyelmébe ajánlani; 
nyelvtudásra, mégpedig fölé-, 
nyes nyelvtudásra van szük-
ségünk, hogy nugállhassqlfc 
helyünket a nemzetközi ver-
senyben. (A? előadások é$ a» 
érintkezés nyelve a kongresz-
szusokon általában n francia 
volt, még.a német tudósok is 
franciául 'szólaltak fel.) 

Biztos vagyok abban, hogy 
a nyugati nyelvek és szakiro-
dalom ismeretével íelszert-lt 
jogászaink nemcsak meg fog-
nak tudni mérkőzni 3 külföl-
diekkel, de a marxizmus igaz-
ságai alapján túl is fognak 
jutni az általuk elért ered-
ményeken, Csak menjenek 
ki minél többen, Kapjana&í 
hangot odakint is, tudások-
kal (mint jugoszláv, lengyel 
és csehszlovák barátaink pél-
dája mutatja), megbecsülést 
fognak szerezni hazánknak, 
ok is. Igaza van Aczéi Tamás-
nak, legújabb szép versében? 
„Elég volt elzártan élni, íél-« 
relökve az útból, áradjon be 
a levegő, fúj jon a szél, nem 
ijedünk meg tőle, de nem 
ám!-« 

BÓNIS GYÖRGY 

Mi legyen az aspiranturával ? 
L 

Mikor 1953 n y a r á n felvettek 
aspiránsnak, nemcsak meghalód-
tam, hanem merész á lmokat is 
szövögettem. Ma pedig lemérve 
az aspiránsként leszolgált há rom 
esztendőt, a vé leményem egészen 
m á j . Az aspirantura nagyon sok 
kiábrándulást , csalódást okozott 
nekem. Persze egyoldalú lenne 
ítéletem, ha elhal lganám azokat 
az előnyöket és hasznot, amoiy 
belőle származott. Az eredmé-
nyek azonban — vélemónyom 
szerint nem áNanak arányban 
a három évnyi idővel, sem az 
aspiránsok erőkifejtésével, sem 
a részükre biztosított anyagi 
eszközökkel. 

Ez szerintem az aspirantura 
intézményének szervi hibájából 
következik. Előre kell bocsáta-
nom, liogy jó magam a régi rend-
szerű aspirantura útjait jártam 
végjg, nimt történész, bírálatom 
lehal nem lesz általános érvényű, 

II. 

niszter), J. C. Van Oven volt, 
mellette olyan világszerte Is-
mert tudósok jelentek meg, 
mint Arangio-Ruiz Rómából. 
Going Frankfurtból, Dutf 
Cambridge-ből, Gaudemet 
Párizsból, Genzmer Ham-
burgból, Guarino Nápolyból, 
Käser Münster bői, Levy-
Bruhl Párizsból. De Visscher 
(a társaság elnöke) Lonva'n-
ből, és mások. Magyar rész-
ről magam vettem résat. mint 
egy nemzetközi jogtörténeti 
kiadvány munkatársaként 
meghívott tag; egy évtizede, 
ez volt az első eset, hogy ha-
zánk képviselethez jutott e 
kongresszusokon. Lengyel-
országból azonban a világhírű 
varsói papiruszikutató, R. 
Taubenschlag negyedmagá-
val jött el, s a Jean Bodin-
kongresszusra két rnásiüc pro-
fesszor jelent meg Krakkóból; 
Jugoszláviából Korosec ljubl-
janai és Horvát zágrábi pro-
fesszorok vettek részt i'mind-
ketten mór évek ->ta eljön-
nek. előadást is lartsHak). s 
utóbb még Bastie itgráb» 
kollégájuk is csatlakozott', 
Csehszlovákiát az ismeri 
orientalista jogész, Klíma prá-
gai egyetemi tanár képviselte, 
ő ugyancsak tartott előadást. 
Mind a népi demokráciák 
küldöttei, mind a nyugati kar-
társak kifejezték örömüket 

Az aspirantura hivatalos cél-
ja: új, fiatal tudósok képzése, a 
tudományos utánpótlás személyi 
részének biztosítása. Ennek a 
eólnak cs«k kis mértékben, 
mondhatni alig felel meg. Nem-
csak azért, mert általában túl 
fiatal „tudósjelölteket" vesznek 
fol, hanem méginkábli azért, 
mert az aspirantura 3 éve rosz-
szul van felosztva az általános 
szakmai képzés ós a tudományos 
munka között. Ez utóbbi hát-
rányban van: csak egy év jut rá 
(egyes személyek esetéhen móg 
annyi sem, ha az illető vizsgái 
elhúzódnak.) Meg kell azonban 
jegyesnem, hogy o téren az Aka-
démia némi bátortalan reformo-
kat végrehajtott már. 

Ami a vizsgákat illeti, azok 
szerintem teljesen feleslegesek, 
csali t^, drága időt rabolják el. 
Különösen azoknál okoz a vizs-
ga sok időpazarlást, akik nem 
közvetlenül az egyelem padjai-
ból kerülnek aspiranturára. Hi-
vatkozhatom a saját példámra: 
három évi tanszéki (oktató és tu-
dományos) munka után vizsgáz-
nom kellett abhój a történelmi 
korszakhói, amelyet előadtam 
az egyetemen. A szakmai vizs-
gák tehát teljesen feleslegesek, 
helyettük inkább szigorúbb fel-
vételi követelményeket kellene 
állítani. 

Más kórdés a nyelvi vizsga. 
Itt pzorintem ellenkezőleg: fo-
kozni kellene a vizsgák számát, j Ennek 
hét modern nyelvből volna 
szükséges a felkészülés bebizo-
nyítása, természetesen az aspi 
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A vizsgák ballasztjaitól meg-
szabadított aspirantura azonban 
móg mindig nem alkalmas a kl-t 
tűzött célok elérésére. Nagyon 
gyakran baj van a jelöllek tudo-
mányos munkájával is. Sokszor 
csak az aspirantura elején alakul 
kí a disszertáció témája (leg-
többször a tudományos munka-' 
ban tapasztalatlan fiataloknál); 
ami az anyaggyűjtésben és álta-
lában véve is komoly kieséseket 
okozhat. Mások többszöri tóma-i 
választás után tudnak csak 
dönteni, ez persze ismót sok időt 
rabol el. 

IV. 

Mi lenne tehát a kiút? 
Az én elgondolásom szerint az 

aspirantura intézményét erősen 
At kellene szervezni. 

A vizsgákat, kivéve a nyelvie-
ket, el kellene törölni. Aspiráns-
nak csak olyan fiatal tudornál 
nuas dolgozót kellene felvenni, 
aki nemcsak témáját válosslalta 
ki. hanem annak kidolgozásához, 
főként anyaggyűjtéséhez, nuír 
hozzá is fogott. 

Arra kell törekednünk, hogy a 
disszertációi téma ne az. aspiráns 
lura idejo alalt szülessék meg. 
hanem akkor fejeződjék be, Az 
fispiran túrára olyan kutatókat 
kell felvennünk, akiknek a disz-
szertáció befejezéséhez kell bi-
zonyos niiugodt idő. Erre nem 
lenne szükséges három óv. ele-i 
gendő volna kb. 2 osztendő is. 

Befejezésül néhány szót az 
aspiránsok külföldi tanulmányai-* 
jól. Vannak, akik egész aspiran-
turájukat külföldön töltik el; 
mások egyetlen napra sem jut-
hatnak külföldre. Általánosság-
ban biztosítani kellene, hogy 
egy-egy jelölt aspiranturájának 
—- mondjuk - 29 százalékát 
külföldön töltheti. 

Összegezve: az aspiranlnrának 
teljesen a tudománvos munka 
minél hathatósabb elősegítésére 
kell törekednie. 

Ránkúli Imre 

A Bölcsészkar IV. éves 
hallgatóinak DISZ taggyűlé-
sén figyelemreméltó javaslat 
született: ne közvetlenül az 
államvizsga letétele, hanem 
egy éves pedagógiai gyakor-
lat után vegye kesdetét a 
kötelező katonai szolgálat. 

értelmében a fiatal 
tanárok a tanévkezdéskor 

. i foghatnának munkához. Mit 
ráns szakmájának, témájának szól ehhez egyelőre a Kato-
megfelelően kiválasztva azokat. ! nai Tanszék? 
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A N Y Á M N A K 
Kzüstio, csendes, hűs tavaii; ! 
Legyen a víz, ha mosogat, 
lis simogassa két kezét 
Mint bcnnu rezgő árnyakai, 

Izzc» tüdejű vasalója, 
Ha suhan gyolcson, selymekei, 
Leheljen bántó pára helyett 
Virágillatot csendesen. 

A buborékok nagy mosáskor 
(Ezernyi lila hab-hajó) 
Kacagjanak fáradt szemére. 
Hogy legyen: fénylő, csillogó. 

S ha lámpafénytől aranyozva 
Éjfél utánig öltöget: 
Takard rá csillaggyújtó éjjel 
Álommal himzett lepledet. 

Munkában a Tiszatáj Művészeti Együttese 

KOVÁCS SÁNDOR 

Lengyal vendégek a szegedi 
egyetemen 

Az elmúlt héten ismét 
megbizonyosodhattunk ar-
ról, hogy milyen jelentős a 
különböző orf?£gok egyett-
mei közötti kapcsolat meg-
teremtése. Különösen annak 
örültünk, hogy a szorosabb 
külföldi kapcsolatok megte-
remtésének keretében ezút-
tal a baráti Lengyelország, 
varsói egyetem egy profesz-
szorát, Reychman p ro fe s -
szort, SobolewsHi adjunktust 
és hallgatóikat üdvözölhet-
tük egyetemünkön. A vendé-
gek nagyrésze a magyar iro-
dalom történetével foglalko-
zik és nagyon kellemes meg-
lepetést jelentett számunkra, 
hogy jól beszélnek magya-
rul. 

Itt tartózkodásuk idején a 
magyar-szakosok meghall-
gattak az irodalomtörténeti 
intézet magyar irodalomtör-
téneti előadásait. E?en kívül 
Bálint Sándor prfoesszor és 
Szekeres László tanársegéd 
néprajzi előadást, illetve a 
mai magyar irodalom kérdé-
seivel foglalkozó beszámolót 
is tartott számukra. Monda-
nunk sem kell, hogy igen 
nagy érdeklődéssel vettek 
részt mindegyiken. Dr. Ma-
dácsi László az irodalmi mú-
zeumot, Szőke Mihály a So-
mogyi könyvtárat, Molnár 
István az Egyetemi könyv-
rat, dr. Péter László váro-
sunk nevezetességeit mutat-
ta meg nekik. A természet-
tudományi szakosok Szeged 
üzemeit is meglátogatták. 
Különösen érdekelte őket a 
paprikafeldolgozó. 

A magyar-szakos lengyel 
előadók és hallgatók nagy 
szorgalommal dolgoztak 
könyvtárainkban, hogy ké<-
szülő magyar irodalmi tár-

gyú dolgozataikhoz anyagot 
gyűjtsenek. Az általuk ki-

dolgozandó témák a magyar 
irodalomtörténészeknek a fi-
gyelmét is fokozták a len-
gyel—magyar irodalmi, iro-
dalomtörténeti közös kérdé-
sek iránt. Az Irodalomtörté-
neti Intézet professzorai, asz-
szisztenciaja több alkalom-
mal konzultációkon nyújtot-
tak segítséget vendégeink 
nek. 

A munkalehetőség, a tájé-
kozódás biztosítása mellett 
gondoskodott egyetemünk 
kellemes időtöltésről és szó-
rakozásról is kedves vendé-
geink számára. Ezek az al-
kalmak (a Bölcsészeti kai 
dékánjának fogadása, a „Ttu-
badur" és a „Lili bárónő" 
megtekintése a színházban, 
közös halvacsora, a műsoros 
lengyel—magyar-est a Böl-
csészkar rendezésében stb.) 
különösen alkalmasak voltak 
arra, hogy meleg személyes 
kapcsolattá fejlődjék az a ha-
gyományos barátság és sze-
retet, mely egyébként is élt 
mindkét nép fiai és leányai 
szívében egymás iránt. 

E héten búcsúznak váro-
sunktól és egyetemünktől 
lengyel vendégeink, hogy az 
időközben "hozzájuk csatlako-
zott Kowalska Janina elv-
társnővel, a lengyel Okta-
tásügyi Minisztérium képvi-
selőjével együtt hazánk más 
városait és Budapestet, is 
meglátogassák. Reméljük, 
hogy az az igazán mély és 
igazán testvéri kapcsolat, 
mely munkában és szórako-
zásban edződött tovább koz 
tünk itt Szegeden, csak mé-
lyül majd, amikor a szegedi 
egyetem dolgozóit, diákjait 
látja vendégül a varsói egye-
tem. 

L E V E L E Z Ő I N K ÍRJÁK 
MEG MINDIG A DEDÖBAN VAGYUNK! 

Államunk egyetempolitiká-
ja arra törekszik, hogy végre 
annyi év után ismét vissza-
adja az egyetem jellegét fel-
sőoktatási szervoink számá-
ra. Ezzel szemben még min-
dig találkozunk olyan jelen-
ségekkel, melyek nem ezt ki» 
zonyftják. Így például a Poli-
tikai Gazdaságtan Tanszék-
nek van egy kedves régi szo-
kása: az előadások végén 
mindenki köteles leadni 
„névjegyét" az előadó aszta-
lára. Mi — egyetemi hall-
gatók -*- sokat töprengtünk 
ezen a nemes törekvésen 
hogy a Tanszék milyen utó-
lagos gondolattal igyekszik 
megszerezni hallgatói autó-
gramm jót. Először ozt hit-
tük, talán a hiányzókat akar-
ják ilymódon megállapítani, 
ez azonban téves nézetnek 
bizonyult, mert a hiányzókat 
az állami csoportvezetői: 
szokták beírni egy erre a cél-
ra rendszeresített füzetees-

kébe. Utána arra gondoltunk, 
hogy talán egy külön admi-
nisztratív bizottság számára 
akar munka- és kenyérke-
reseti tehetőséget teremteni a 
Tanszék. Mivel azonban a 
..Hiányzókat Ellenőrző Bi-
zottság" mindmai napig nem 
kozdte meg áldásos munk'i-
ját, ez a felfogás is téves-
nél- bizonyult. 

Tehát maradt a leglehetet-
lenebb felfogás, amit alig 
merünk hinni: a Tansz'k 
nem bízik a hallgatókban ér> 
úgy gondolja, hogy ha va<". 
ki hiányzik uz előadásról 
az még mindig a „fe',:r.t-: 
reakció" ügynöke és az „el-
lenség keze" is egészen biz-

tosan benne van a dologban, 
Mi viszont meg vagyunk győ-
ződve arról, hogy az óráról 
való hiányzás ma már nem 
„világnézet kérdése" ós az is 
előfordulhat, hogy egy egye-
temi hallgató betegség vas.v 
egyéb elfogadható indok 
miatt nem jelent meg a« elő-
adáson. Hova jutnánk, l a 
minden tanszók így kezelné 
a kérdést! Szegény egyetemi 
diákok külön füzeteket hasz-
nálnának erre a célra, vagy 
pedig kénytelenek lennének 
kinyomatni a névjegyüket. 

És mégegy. Mikor kisdiák 
voltam egy vidéki gimná-
ziumban, hétfőn hittanórán a 
következő szövegű cédulával 
kellett jelentkeznem a jósá-
gos tisztelendő atyánál: Iga-
zolom, hogy Huncut Jeromor 
a vasárnapi szentmisén rés'.t-
vett. Aláírás. Dátum. „Akik-
nek szemei vagj nak, lássák, 
akiknek fülei vágynák, hall-
ják". 

Több társa nevében: 
B, Szabó E. 
egy. halig. 

Esténkint vidám nótaszó 
hallatszik a Zászló utcai ba-
Istíiskola próbatermében. A 
Tíazatáj Művészeti Együttes* 
fürge tóbú táncosainak íó-
kedve töltai be az egész ter-
met. Berta János, az egye-
tem fiatal és tehetséges ko-
reográfusa —, aki az elmúlt 
évben végzett a Színház- és 
Filmművészeti Iskola tánc-
rendezői tagozatán — fiata-
los lendülettel, minden ideg-
szálát megfeszítve, szinte 
szuggesztív erővel irányítja 
a próbáltat. Értékes táncha-
gyományainkat elképzelései 
és színes fantáziája valóban 
művészetté formálja. 

— Milyen eredményekot 
ért el idáig az együttes? — 
kérdezzük tőle. 

— Az 1956. évi Egyetemi és 
Főiskolai Kulturális Sereg-
szemle országos döntőjében 
második helyezést értünk el 
— mondja szerényen. — ' És 
jövőre? — Egyelőre dolgo-
zunk, mondja titokzatosan. —. 
De munkánkról beszéljenek 
inkább a lábak. 

A 15 tagú zenekar Ujj Jó-
zsef és Árkus Béla vezetésé-
vel máris rázendít. Sárköz 
táncait látjuk egységes, tö-
mör kompozícióvá formálva. 
A jókedv, hangulat elfedi a 
hosszú és fáradságos próbá-
ltat. A lányok huncut kacér-
kodása, temperamentumos 
sárközi menyecskéket jeleníti 
meg előttünk. A legények 
boros jókedve, a finálé for-
gataga magával ragadja a 
nézőt. Rövid szünet után Ma-
joros József vezetésével a 
citera-zenekar (k'ket több-
ször hallottunk már a rádió-
ból, a népművészek műsorá-
ban) játszik talp alá valót a 
csengeri-csgrdáshoz, Gondo-
latban szinte mi is velük jár-
juk, 

A »bál után« című falusi 
él.etki'.i. tematikus táncjáték 
következik. 

Némi megilletődéssel be-
szél erről a számról Berta 
elvtárs. 

— Talán ez a szám az, 
amelyik leginkább a szívem-
hez nőtt. Nem js csoda — s ezt 
a gyerekek mondják — Jan» 
ceinak ez. volt a diploma-
munkája, amit a szigorú vizs-
gáztatók dicséretes jelessel 
honoráltak. Újszerűsége ós 
mégis a maga mindennapisá-
ga és életszerűsége teszi 
naggyá ezt a számot. A sze-
relmesek lírai kettőse, Huszti 
Zsuzsa és Kara József elő-

j adásában, az előbb haragos, 
j majd fiatalságára visszaem-

lékező apa (Gál István), a 
megértő anya (Karács Hona), 
a cigányok giccsnélkiUi, hu-
moros játéka, egységes, drá-
mai kompozíciót kéoez. 

A lányok telt jókedve» 
megkapó közvetlensége és 
egyszerűsége, teszi élmény-
szerűvé a kalocsai lánytán-
cot. 

Székely szvitt mindent el-
söprő, lendületes, keménv fiú 
verbunkja, csupa erő, csupa 
lendület, amit a lánvok be-
jövetele és színes, motívu-
mokban gazdag' tánca csak 
fokoz. A finálé észbontó tér-
formái és forgataga oedig a 
hangulatot a csúcspontra 
emeli. 

Egészen újszerű táncstílust, 
képvisel a Horgászok c. mu-
latságos karakterténc-táték a 
koca-horgászokról. Dauöa 
Éva, Karács Hona, Kara Jó-
zsef és Kereszti Gedeon elő-

: adásában. 

Őrjárat a menzákon 

Ezek az ú.i számok — 
mint mondják — a repertoár 
egyelőre még pihen. 

— Nagy feladat, előtt ál-
lunk. Komolv terveink van-
nak — mondja Orbán elv-
társnő a?, együttes művészeti 
vezetője. 

21-én délelőtt 11 órakor 
mutatkozik be együttesünk a 
Szabadság Filmszínházban a 
szegedi közönség előtt. Utána 
10 napos romániai útra. ké-
szülünk. még a hónap végén. 
Műsorunkban közreműködik; 
a Pedagógiai Főiskola i » -
gas művész} színvonalú ének-
kara. Erdős János vezetésé-
vel. Komolv baráti szálak 
fűznek bennünket étihez a? 
énekkarhoz. A művészeti ver-
senyeken több ízben is együtt 
képviselték a város színeit. 
Együtt tördeltük kezünket és 
drukkoltunk egymás sikeré-
ért, Mindketten második hB-
lyezést értünk el. ez évi 
Egyetemi és Főiskolai Kultu-
rális Seregszemle döntőiében. 
Azt hiszem ez a rendezvény 
is egyetemünk és a főiskola 
közötti szoros baráti kapcso-
lat kiépülését szolgálja. 

A próbának már vége. A 
kipirult arcú lányok és fiúk 
a jól végzett munka tudatá-
ban. de némi szorongással 
gondolnak a bemutató elő-
adásra. Hiszen a szegedi kö-
zönség igénves és szigorú. 
Munkájuk eredményessé ae 
pedig vé"ső fokon itt fog el-
dőlni. Munkájukhoz sok si-
kert kívánunk! 

Pósa Péter: 

Babits Mihály: „Kártyavár" 

A Bölcsészkari JVSZ-veae-
tőséff a legutóbbi T^Zacn ¿1-

i lást foglalt svmelloU, hosy a 
\ Tudományegyetem bármely 

végző hallgatója doktori cí-
; met kapjon megfelelő t u d v 
, mányos munka alapján. 

* 

A Tudományegyetem és ftZ 
; Orvosegyetem Mohács-sziget 

ípíicséről hazatért hallgatói-
nnk munkájáról lapunk kö-
vetkező számában közlünk 
ismertetést. 

Az egyoldalú Babits kéo 
helyéhe újabb irodalomtörté-
net írásunk még nenf állított 
másikat, olyat mely a Babits, 
életmű marxista értékelésével 
kielégítene bennünket. 

Pósa Péter tanulmánya 
Babitsnak eddig méltatlanul 
mellőzött „Kártyavár" című 
regényét elemzi. Reméljük, 
hogy ezzel megtörtént azon 
első lépések egyike, melv a 
Babitscsal kapcsolatos orob-
lémák feltárásának útiján 
irodalomtörtérot írásunkat 
mozgásba hozza. 

A tanulmány értéke, hogy 
következtetéseit a mű ob-

I jektív mondanivalójának t'ei • 
j tárásával, a művésziles visz-
I szatükrözött valósáé vizsga» 
j latával támasztja alá. Pósa 
! Péter az elemzett múhen 
Babits eszmei-művészi állás-
foglalását a maga teljessége-
ben nyújtja. — Mindez eleve 
kizárja, hogv a tanulmány 
olyan irodalmi művet, avas-
son progresszívvé, amely 
egészében nem az. 

Pósa megmutatja azt 
hagy Babits „Kártyavár" e. 
regényében a társadalomul» 
rálát nemcsak elemeiben, de 
kompozíciójában is megvan. 
(Leginkább ez különbözteti 
meg a „Kártyavárt" a „Ha» 
lálfiaitál'v melv Babits leg-
ismertebb regénye.) 

Az elemzés legnagyobb 
erőssége mégis a iellemolí 
feltárásában van. Azt a tár-
sadalmi rendet, malyet Ba-
bits bírál (a 910-es évek Ma-
gyarországáé) Pósa tanulmá-
nya a történelmi 1 Hlyzet 
alapos ismeretével vizsgálta 
s így jut el annak megálla-

pításához, hogy ez a máig is 
legkevésbé emlegetett reflénv 
ikritikai realista alkotás, melv 
akkor kerül kiadásra, ami-
kor Babits ismét megtalálja 
hangját, habár rövid időire 
is: 1923-ban. akkor, amidőn 
az ellenforradalom urai Pe-
tőfit, a forradalmár költőt 
kisajátítva." szemérmetlenül 
meghamisították eszméit is. 

A tanulmány értéke egye-
temi és főiskolai irodalom-
szakos hallgatóink számára 
különösen nagy. hisz tájéko-
zódásukhoz Pósa segítséget 
ad azzal is. hogv röviden, de 
lényeget kiemelve az eddigi 
jelentősebb Babitsot érté-
kelő cikkekről. tanulmá-
nyokról, monográfiákról is 
megemlékezik. 

Pósa Péter cikkének érté-
keit sorolhatnánk, de ezzel 
még nem pótolhatnánk ma-
gát a tanulmányt, melv Ba-
bitsot ú j oldaláról világítja 
meg, és egy méltatlanul «1-
hallgatott alkotását elhelye-
zi XX. századi regényirodal-
munkban. 

Túrák János 

Elindítjuk egyetemünkön 
a »Jó tanuló — jó sportoló« 
mozgalmat, melynek kereté-
ben évente egyszer egy férfi 
és egy nő hallgató fegj^ PIT 
nyerni ezt a kitüntető címet. 
Jutalomképpen szép kivitele-
zésű emlékérmet és emlékla-
pot fognak kapni. 

Az utóbbi időben a szokás-
tói eltérően a Kelet-Magyar-
országi Üzeméleinveaési Vál-
lalatról sok jót lehet hallani 
egyetemi hallgatóink között. 
Valóban az egyetemi menza 
munkája ez év tavaszától je-
lentősen megjavult. 

Mivel szeretnénk az okát 
megtudni, felkerestük Kasza 
Pál telepvezetőt, aki az egye-
temisták élelmezésének a fő 
irányítója. Kérésünkre elmon-
dotta, hogy minden szerény-
telenség nélkül megállapít-
hatjuk a fejlődést a menza 
dolgozóinak munkájában, a 
kiszolgálás haji és az ételek 
minőségének és mennyiségé-
nek javulásában. 

Mint ő mondta, ezt legjob-
ban a statisztika bizonyítja: 
— 1955 őszén (vagyis a múlt 
tanév kezdetén) 1200 hallgató 
ebédelt a menzán, ezzel szem-
ben ma, egy évre rá 1900, ta-
valy hozzávetőlegesen 600-an 
vacsoráztak a menzán, ma 
ezeknek a száma 1200-ra. nö-
vekedett. A legnagyobb és 
legérdekesebb változás a reg-
gelinél következett be. A reg-
gelizők száma négyszeresére 
120-ról majdnem 500-ra nö-
vekedett. 

Ennyit mond a száraz sta-
tisztika, ezek a számok a 
menza munkájának megjavu-
lását mutatják. Persze nem-
csak az egyetemi hallgatók, 
hanem a dolgozók, különböző 
tudományos intézetek mun» 
к a társai is igénybe veszik a 
menzát. Ezek számára az 
Apáthy-kollegiumban főznek. 
Itt is jelentős változás állott 
be. Míg tavaly kfo. ЭШЬап vet-
ték igénybe a menzát, ma 
ezeknek a száma 700-ra nö-
vekedett. — Mosolyogva 
csukja össze Kasza elvtárs a 
különböző menzai kimutatá-
sokat ée még hozzá teszi: 
mióta Szegeden diákdmensa 
működik, rekordteljes.it-
ménynek számít az étkezők 
száma! 

Jelenleg 64 saemély fára-
dozik azon, hoigy a menza 
mindjobban kisaolgálja a di-
ákság ígény&it, e?t mutatják 
a panaszkönyvek is, amelye-
ket elénk tesz Kasza elvtárs. 
Ahogy átnéazük ezeket a fü-
zeteket, azt kell gondolnunk, 
inkább dicsóretkonyv elne-
vezést kellen adni a menza 
panaszkönyvének, mert ezek-
ben, csupa olyan beírásokat 
l:»het találni, amelyben egye-
temi hallgatók, egyetemi dol-
gozók dicsérik a menza mun-
káját és kifejezik köszönetü-
ket a menza vezetőségének. 

Kasza elvtáre továbbiak-
ban elmondja, hogy jelenleg 
három helyen főznek és öt he-
lyen van a vállalatnak étter-

me, ez bizony kevés — álla-
pítja mag —, legalább egy ú j 
étteremre szükség lenne, 
hogy a növekvő igényeket; 
zökkenőmentesen el tudjuk 
látni. Illetékes helyeken szó-
vá is tették már ezt a kíván-
ságot, de míndeeidelg még 
nem történt intézkedés. (Ne-
künk is az a véleményünk, 
hogy az a menza, amely ez 
év augusztusában elnyerte a 
legjobb egyetemi menza el-
met, megérdemelné, hogy egy 
köapanti helyiséget kapjon, 
amely reprezentatív étterem-
ként állhatna a hallgatóit 
rendelkezésére, és amelyig 

miután mostanában úgyt* 
sok külföldi vendégünk ér-
kezik örömmel és büszke-
séggel állíthatnánk vendége-
ink és diákjaink szolgála-
tába.) 

— A továbbiakban ej kell 
oszlatnom azokat a rémhíre-
ket — mondja Kasza elvtárs 
—, amelyek a menza díjának 
emelésével kapcsolatban Ke-
letkeztek, ez nem igaz, csu-
pán arról van szó, hogy a 
napi fejadagra eső összeget 
mi fogjuk emelni, de ez nem 
érinti az egyetemi hallgatók 
által fizetett összeget. 

Utána meglátogattuk a 
menzákat, ahol a hallgatók-
kal elbeszélgetve meggyőződ-
tünk róla, hogy jelenleg a 
menza valóban hivatásának 
magaslatán áll. Probléma 
csupán annyt merült fel, 
hogy azok a hallgatók, akik-
nek mindennap kettőig van 
órájuk, nem tudnak a sok-
szor két-, vagy háromféle 
választékkal élni, mert az 
esetek nagy részében két 
órára már csak egyfajta má-
sodik fogás áll a hallgatók 
rendelkezésére. Ez valóban 
kellemetlen probléma, de 
ezen nem lehet segíteni, mert 
ott, ahol eaemél több ember 
számára főznek, nem lehet 
mindenkinek az ízlését ki-
elégíteni, mivel vannak olyan 
ételfajták, amiket jobban sze-
retnek és ez nyilvánvalóan 
hamarabb elfogy. Ha azt 
akarjuk, hogy ezeket is kw 
elégítsük, akkor újból vissza 
kell térni ahhoz a rendszer« 
bez, mikor csak egyfélét föz-i 
tok, viszont így nem lehetne 
olyan változatos ég sokfajta 
fogást készíteni, mint a je-
lenleg alkalmazásban lév$ 
rendszer szerint. 

Mindent összevetve: a men-
za színvonala nagyot emelke-
dett, ami reméljük, nemcsak 
átmeneti állapot, hanem ma-
radandó, sőt azt is r emé l jük , 
hogy ezután is fogunk kelle-
mes meglepetésekkel talál-
kozni. 

Húzdmegmagad Zsiga 
Régi ismerősöm. Naponta 

találkozom Vele. Ha meglát 
az utcán, messziről köszönt; 

— Ah.' Szervusz, szervasz 
édes barátom! Hogy vMV? — 
a miközben régi közhelyeit is-
mételgeti, kajánul mosolyog, 
s márts rohan tovább uz élet 
forgatóban. Sok, rengeteg a 
dolga. 

Zsiga mindenhol ott van. 
Zsigát minden érdekli. Aktí-
va-ülés, tudományos előadás 
nem múlhat el nélküle. An-
kétokon, vitaesteken az el$ő 
soroiK-an ül. Csupa fül. Lé-
legzetét visszafolytva le&i az 
előadó minden szavát. S ha 
egy merész, bátor kijelentést 
hall, reszket örömiben. Szin-
te szellemi részegségbe bódul. 
Rögtön noteszébe jeail3i, pon-
tosan, betűről betűre. 

Másnap niked ugrik, 
— Hallottad? Ez kell! Kz 

a mi emberünk! Nem afféle 
pecsenyeleső szélkakas! — 
szeme kör lybe lábad, mi-
közben elrebegi, hogy van-
nak még becsületes jelle-
mek, akik kiállnak igazukért, 
vállalva mindent, rágalmat, 
megbélyegzést •.. 

Szinte öledbe rogyva da-
dogva fájdalmait, Hogy mi 
még csak mindig kullogunk 
az események uí«N. LÖSSPÜ, 
idegölőén lassan. Hagy a vá-
rosban wines irodalmi élet, 
Hogy a DISZ Hi robiémákat 
feszeget, ahelyett, hogy vén-
re hozzányúlna aj igtui fcör-
fásekhez is. 

Mélykék izéméit pftRfWil'* 
san rádszegezve kérdezi: 

— Ttfdaá-e mi a mi isko-
lánk? .., SgeHemi sivatagi 
Nincs itt igati 'kultúra! 

Nézed szegény fiút. Men\h 
nyíre igaza van. Milyen lej-» 
kiismeretes, erkölcs«» iélek! 

Tegnap isméi megláttam a 
színház előcsarnokában. 
Örömmel köszöntöttem: 

— Te, Zr'aa! Hallottad, 
hogy vitaestet rende'ünf; 
mindennapi problémáinkról? 
Jó volna, ha bátran, őszinte 
szóval elmondanád te is véli* 
menyedet! Számítunk rád-' 

Zsiga arca elszürkül Ki-
mérten, csendesen szól: 

— öregem, hagyjatok ki 
engem ebből a játékból! Nem. 
egyenlő feleik vitatkoznak. 
ResZkir; Tapasztaltam már 
ilyet. Nagy felhajtás, azután 
marad minden a régiben, 
Akár a tojás esik a kőre, 
akár a kö a tojásra, minden-
képpen a tojás törik össze! 

Bágyadt legyintéssel elbú-
csúzik. 

S Huzflmegmagad Zsiga ro-
han tovább az élet forgatagá-
ban . , . Bátran, elszántan, pa-
naszosan ... 

Szőke Sánd rr 

Szépen halad a Főisko'á-
sak bckapcsalódása az útlö-
r«'>n<Hifatamba. Eddig iiibh 
mint 40 haUmtó jelen tkc»e«t 
úttörő munkára. A j ifi-veze-
tők egy részo PáK> Gyula 
tanársegéd vesztésével mint 
önálló rajveaelők kísérleti 
munkát végeznék. 

i 
A Bölcsészkar III. éves 

ma^yar-türténelc m spafcos 
hsUsatói tanuimánv} kir«n< 
dulást terveznek Kolozsvár-
ra. Hogy s»aiE»é«»s nónzt 
elateremtKék: kollektíván 
dolgozni járnak. 
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Babits Mihály utcájáról 
és egyéb szegedi dolgokról 

Szegedi Hemzeti Színházban: 

S X I B N T J O H A N N A 

A házon néhány nap óta 
ékeskedik már a márvány-
tábla s büszkén hirdeti, hogy 
Szeged egyre inkább meg-
becsüli irodalmi hagyomá-
nyait. Az utca nevét jelző 
jelirat még a régi. Pedig az 
emléktábla tervének meg-
születésével egyidőben felve-
tődött az a magátólértetődő 
gondolat is, hogy az az utca, 
melyen a költő hajdani lakó-
háza áll, az ő nevét viselje. 
Bizuník benne, hogy a Városi 
Tanács gépezete nem mozog 
túlságosan lassan, s már a 
közeli napokban ott látjuk 
az Április 4. útjától a Petőfi 
Sándor sugárútig terjedő ut-
ca sarokházain az új nevet: 
Babits Mihály utca. 

Attól a helytől kezdve, a-
hol a Zászló utca keresztezi 
o jövendő Babits Mihály ut-
cát egyetlen háztömbből álló 
sor választja csak el az Ady 
Endre tértől. Ez persze az ut-
cák és terék elrendezésének 
véletlene, de mégis, mintha 
volna benne valami szimboli-
kus, hogy ez a két név, a 
XX. század első negyede két 
legnagyobb magyar költőjé-
nek neve, egymás mellé ke-
rül Szeged utcáin. 

Az elmúlt évek szemellen-
zős irodalompolitikája csak 
egymással szembeállítva em-
legette költészetünk e két 
óriását. 

Közvetlenül a felszabadu-
lás után voltak olyanok, akik 
az irodalmi „átértékelés" első 
lázában más területeken is 
elvetették a sulykot, s Petőfi 
7lágyságát pl. úgy akarlak 
még jobban kiemelni, hogy 
Aranyét elhallgatták. A na-
gyobb időbeli távolság, s a 
két költő szoros barátsága 
azonban hamarosan elhall-
gattatta ezt c szektáns néze-
tet. Az időben hozzánk sok-

vannak közöttük: Kanyó 
Béla professzor, Vajtai Ist-
ván. Ok tudják legjobban, 
olyan szenvedélyes hévvel, 
lobogó tűzzel interpretálta 
Babits Mihály az Ady-verse-
ket, ahogy csak olyan ember 
tehette, aki szerette azt,ami-
ről beszél. 

Erről elég is ennyi. Petőfi 
sem kisebb, sem nagyobb 
költő nem lenne attól, ha 
Aranyt elhallgatnák mellőle. 
Kinek jutna eszébe Byron 
nagyságát azzal emelni, hogy 
Shelleyt kisebbíti? Goethe 
nagyságán sem változtat az, 
ha Madáchot különbözőkép-
pen értékeljük. 

Ne így tegyük fel ezután a 
kérdést: Ady, vagy Babits? 
Kihez az egyik, kihez a másik 
költészete áll közelebb. Nem 
nagyobb az egyik és nemki-
sebb a másik. Más! Hogy is 
mondják a kíanaiak? „Virá-

| gozzék együtt minden virág..." 
Legyünk büszkék arra, hogy 
költészetünk virágoskertjé-
ben egymás mellett virágzik 
két olyan rózsa, amilyenre, 
bármely nép irodalma mél 
tán büszke lehetne. 

És ha már az utcatábláknál 
tartunk, van még tartozá-
sunk az Ady Endre térnék 
is, amelyikről — Babitsnái 
maradva — azt kérdezhet-
nénk: „máért nincs ha van?" 
Mert Ady Endre tér tulaj-
donképpen van is meg nincs 
is. A költő nevét csak a 16' 
északkeleti oldala viseli. 
A délkeleti oldalon, a fut-
ballpálya mögötti házsor a 
Zászló utcához, a délnyugati 
a Batthyány utcához tartozik, 
az északnyugati pedig, az 
egyetem jelenlegi bejárata 
felől, a Táncsics Mihály ne-
vet viseli. Így alakult ki az 
a furcsa helyzet, hogy ha va-
laki levelet ír a Bölcsészettu-

kal közelebb eső XX. század dományi Karnak, akkor így 
elejének költőivel más volt a 
helyzet. Hozzájárult ehhez az 
is, hogy Ady és Babits szem-
beállításának megvoltak a 
felszabadulás előtti rossz „ha-
gyományai". Ezért sem az 
akkor mar halott Ady, sem 
az alkkor még élő Babits nem 
felelős. Azok a hibásak, akik 
vélt irodalompolitikai érde-
keik védelmében igyekeztek 
Babitsot Ady ellen kijátszani. 

Itt az ideje már, \ogy el-
oszlassuk ezt a szívósan élő, 
de alaptalan irodalmi babo-
nát. Ady és Babits politikai, 
irodalmi, esztétikai nézetei 
között lehettek és voltak is 
különbségek. De mennyivel 
fontosabb ezeknél a különb-
ségékné1 az, hogy irodal-
munk nagy megújhodási moz_ 
galmánaik az élén együtt ha-
ladnak, hogy együtt harcol-
tak — kiki a maga módján — 
a századelő begyepesedett a-
kadémizmusa ellen, s együtt 
üldözte őket az irodalmi és 
politikai reakció. 

Egy újságcikk keretei kö-
zött lehetetlen volna végig-
elemezni a két költő igymás-
hoz való viszonyát. De, hogy 
Babits milyen nagyra tartotta 
és mennyire kora legnagyobb 
költőjeként értékelte Adyt, 
arra elegendő bizonyítékot 
számtalant lehetne idézni. 
Csak egyet-kettőt ragadod ki 
ezúttal közülük. 

Aki a Babits emlékesten 
hallotta a költő „Ady Endré-
hez" című versét a szereplő 
művész tolmácsolásában, en-
nek az egyetlen költemény-
nek az alapján is érezhette, 
hogy itt egy nagy költőn'.k 
a másik költőóriást őszintén 
és igazán megbecsülő szavai 
hangzanak el. A vers ajánlá-
sa is magáért beszél: „E rég 
elavult verset, melyet kedvet-
len órában az ismeretlen Ady-
nak írtam: ajánlom ma a 
bajtársnak és a jóbarátnák.'' 

címezi meg: „Szeged, Ady 
téri egyetem, Táncsics Mihály 
u. 2." Biztosan akadna más 1 

utca is, amely Táncsics Mi- • 
hály nevét viselhetné. Nem 
lehetne végre úgy, hogy az 
Ady téri egyetem az Ady té- i 
ren legyen? Nem ez az egyet-
len fiktív tér Szegeden. Mu- , 
tassanak egyetlen szegedi la- ! 
kost, aki a Rákóczi tér vala-
melyik házába van bejelent- i 
ve). 

Találunk a Táncsics Mihály < 
utcában lévő fidy téri egye-
temnél is furcsább helyzetet 
Szegeden. A Tiszapartnak a 
hídtól lefelé eső részét a fel-
szabadulás előtt Erzsébet 
rakpartnak hívták. A fel-
szabadulás után Móricz Zsig-
mond rakpart lett belőle, ké-
sőbb pedig — tekintettel az 
ott lévő orvosegyetemi klini-
káikra — Korányi Sándor rak-
part. Ez mind rendben is 
volna. A hármas számú ház-
ra mivel a Tömörkény utca 
sarkán fekszik, ki van téve 
az utcatábla: „Korányi Sán-
dor rakpart". Tíz centivel a 

I tábla alatt ott van egy 
kis márvány reilef Er-
zsébet királynőről, rajta a 
felírással: „Erzsébet rak-
part". Mivel azonban a má-
sodszori átkeresztelésnél csak 
az utcatábláikat cserélték ki 
a házszámtáblákat ottfelej-
tették,ugyanezen a házon, a 

bejárat mellett ott az írás: 
,, Móricz Zsigmond rakpart 
3.". Ember legyen a talpán 
az a lakó, aki meg tudja 
mondani, hogy tulajdonkép-
pen milyen utcában lákik. 
(Még -szerencse, hogy leg-
alább a 3. szám biztos). 

Visszatérve a költőkről el-
nevezett utcákra, akad még 
néhány talány. Ki tudná pl. 
megfejteni azt, hogy az 
Arany János utca páratlan 
oldala miért az 5. számnál 
kezdődik? Miért van az ösz-
szesen lkét házból álló Jó-
zsef Attila rakpart egyik 
épületén 6. és 7„ a másikon 
pedig 8. szám? És hoay ne 
csak a költőkről elnevezett 
utcákra szorítkozzunk, miért 
következik a Sztálin köríit 
párctfin oldalán'a 3.'számra 
a 7,, 'a páros oldalon pedig 
a 2. számra a 6.? Miért kez-
dődik a Dózsa György utca 
számozása a páros oldalon a 
16-nál? Bizonyára lesznek, 
akik legyintenek erre: ugyan, 
már ez is probléma? Az bi-
zonyos, hogy ennél számta-
lan fontosabb kérdés is van. 
De miért ne adnafik" helyet 
kis dolgokban is a józan lo-
gi .ának? w 

Esztétikai szempontból néz-
ve bárki joggal kifogásolhat-
ná ennek az írásnak a szer-
kezetét. Miféle cikk az, ame-
lyik Ady és Babits költésze-
tével kezdi és a Dózsa György 
utca házszámtábláihoz jut el? 
Tegyünk hát eleget a szer-
kesztés követelményeinek s 
térjünk vissza oda, ahonnan 
elindultunk. A Babits-emlék-
tábla leleplezésével a város 
régi adósságát törlesztette. 
Szeged nem is áll hátul vi-
déki városaink között az iro-
dalmi hagyományok megbe-
csülése terén, ha arra gondo-
lunk, hogy Dugonicsnak, Tö-
mörkénynek, Móránaik szob-
ra van a városban, és — re-
reméljük, nemsokára — lesz 
szobra Juhász Gyulának is. 
De van még néhány büszke-
sége irodalmunknak, akik pá-
lyafutásuk egy-egy jelentős 
szakaszát itt élték le. Mik-
száth, a nagy palóc, Gárdonyi, 
Babits, József Attila és Rad-
nóti Miklós. Mindez petsze 
nem rövid időre szóló feladit. 
De nem is megvalósíthatat-
lan. S milyen szép lenne 
egyszer, pár év múlva, ha 
majd az illetékesek arra is 
rájönnek, hogy az Ady Endre, 
teret nem kellene elcsúfítani 
azzal a teljesen felesleges és 
alkalmatlan helyen lé iő 
sportteleppel (az egyetemnek 
van sporttelepe a tiszapar-
ton), mely egyben az egyete-
mi épület eredeti főbejáratát 
is eltorlaszolja — a szépen 
rendbehozott és parkírozoti 
Ady Endre téren ott állna 
egymássál szemben Babits 
Mihály és József Attila alak-
ja, akik közös életükben le-
hettek, és voltaik is ellenté-
tek, de mindkettői — vagy 
inkább: mindhárman — az 
emberiség, a magyar haza. és 
— ha csak egy időn át is — 
városunk kuliurájának leg-
drágább Ikincseihez, legszebb 
haladó hagyományaihoz tar-
toznak. 

Pósa Péter 
tanszékvezető docen; 

DISZ-hírek 
Az Orvosegyetem V. éves 

hallgatói kedden, október Sí-
én 10 napos tanulmányi ki-
rándulásra indultak a Ro-
mán Népköztársaságba. 

• 
A Főiskola magyar-, zene-

és rajzszakos hallgatói meg-
alakítják az Alkotók Klub-
ját. A Klub feladata lesz, 
hogy az ifjú alkotókat ösz-oajtarsnak es a jooarainax.- , . . c»pryőí e<-

Jó másfél évtizeddel később Z ^ r e n i ^ r Z í f s e 
munkájukat. a „Nyugat" megszületésének 

huszadik évfordulójára írott 
vers, melyben az elmúlt idők 
nagy harcaira emlékezik a 
költő, Ady nevével végződili, 
öt állítja követendő példának 
a jelen számára. (A húszéves 
„Nyugat" ünnepére.) 

Babitsot a Tanácsköztársa-
ság juttatta egyetemi kated-
rához. Két kollégiumot hirde-
tett, az egyik Ady költészeté-
ről szólt. Még sokan élnek 
azok közül, aikik hallgatták 
ezeket az órákat. Szegediek is 

a Kari Klubban kitűnően 
sikerült „Lengyel Búcsúbá-
lat" rendezett, melynek mű-
sorát a Zenekonzervatórium 
növendékei adták. 

* 

Az Orvosegyetemen a na-
pokban zajlanak le az alap-
szervezeti küldöttválasztó 
taggyűlések. 

* 

A Bölcsészkari DISZ alap-
szervezetben lezajlottak a 
vezetőségválasztó taggyűlé-
sek, a titkos szavazással 
megválasztott vezetőségek 
megkezdték a munkát. 

SZEGEDI EGYETEM 

A Bölcsészkar színházi kö-
zönségszervezője: Kaári Sán-
dor IV. éves hallgató az uj 
színházi évadra - DISZ- j A Szeeedl T^domán^vetem.^Or. 
megbízatásként — a Kar 
hallgatóinak 75 darab bérle-
tet adott el. Ez kari csúcs-
eredmény. 

A Bölcsészkari DISZ veze-
tőség az egyetemünkön tar-
tózkodó lengyel diákküldött-
ség tiszteletére e hó 13-án 

n a z e K e u i i u u u i i ^ i i j ^ t v . v m , . , 

voseevetem é« Pedaeoeial Főiskola 
laola 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság 
Kiadla: Az MDP Elvetem! és Fő-
iskolai Pártbizottsága a Tudc 
mánveervetem rektora, az Orvos 
eeve 'em dékánla. a Főiskola igaz 
eatóla » DISZ és a Szakszerve 

zetek 

Szegedi Nvomda Vállalat 
Felelős vezető: Vincze Györg» 

G. Bemard Shaw tavaly 
színrekerült alkotása — a 
Warrenné mestersége — után 
örömmel mentünk a kiváló 
angol drámaíró másik művé-
nek előadására. Shaw kora 
társadalmának élesszemű bí- 1 

rálója a Szent Johanna című 
darabjában párhuzamba al-
lítja a XV. század társadalmi j 
problémáit saját koráról val- j 
lott nézeteivel. Szellemessé- i 
ge, mely sokszor derültséget I 
vált ki a nézőtéren, keserű ] 
iróniába csap át, mely a j - ; 
ltunkra fagyasztja a mosolyt. ; 
Szent Johanna a történelem- j 
bői közismert Jeanne D'Arc | 
Franciaországért isten nevé- i 
ben vezeti a felszabadító se- : 
reget. Végül azonban fogság- 1 

ba kerül, s már ég a máglya, ; 

amikor az inkvizíció hosszas | 
tárgyalás után kimondja a ! 
halálos ítéletet. 

A szegedi színház előadá- j 
sát különösen nagy érdeklő-
déssel vártuk most, mikor él-
vonalbeli prózai művészeink 
— köztük Barsy Béla, Inke 
László, Miklóssy György stb. 
— elmentek tőlünk. Ázt hi-
szem joggal tételeztük fel, 
hogy a színház eddig is ke-
véssé látogatott prózai bemu-
tatói ezután vérszegénnyé 
válnak. De kellemesen csa-
1 álltunk. Várakozáson felüli 
sikert aratott az ú j színi évad 
első prózai premierje. A si-
kerben legnagyobb érdeme a 
színház főrendezőjének, Hor-
váth Jenőnek volt. Horváth 
Jenő — a!ki a múlt évadban 
a Művésznő hintaja és a Tisz-
tességtudó utcalány rendezé-
sével nemcsak nagy sikert 
aratott, de be is bizonyította, 
hogy színházunknak nagyon 
sok, eddig homályban botor-
káló kiváló művésze van — 
ismét tanújelét adta tehetsé-

I gének és rátermettségének, 
i Kitűnő jellemrajzokat tár I 
I elénk, típusokat, állami és 1 

I egyházi vezetőket, egyszerű j 
| embereket és nagyszerűen ; 
I érezteti a kor társadalmi 
i problémáit. 

Szent Johanna szerepében 
a sokoldalú Papp Teri életé-
nek legnagyobb alakítását 
nyújtja, csordultig telve opti-
mizmussal, önbizalommal in-
dul, s az utolsó percben döb-
ben rá, hogy tulajdonképpen 
fel kell adnia a harcot. A 
gondosan kidolgozott szerep, 
a mozgási lehetőségek kihasz-
nálása jellemzi a fiatal mű-
vésznő tehetségét és lelkiis-
meretességét. Igen nagy örö-
met okozott Bicskey Károly 
Jászay Mari-díjas ú j művé-
szünk első szegedi Makítása. 
A püspök hálás, de egyben 
nehéz szerep is. Bicskey re-
mekül pldotta meg, különö-
sen szemjátéka és hanghor- j 
dozása figyelemre méltó. Re- i 
méljük további szerepeit is i 
elismerő tapssal jutalmazhat- | 
juk. Kaló Flórián dauphin 1 

alakítása is jól sikerült. Kaló 
művészete a Shaw-darabok 
során emelkedik igazán ma-
gas fokra. Az a bizonytalan-
ság, ami ezt a szerepkört jel-
lemzi, élesen kifejezésre jut 
az aprólékosan kidolgozott 
alakításban. Kovács János 
szerepe viszont nem ilyen há-
lás, de alkalmat ad arra, 
hogy modorosságát teljesen 
levetkőzhesse. A magabiztos 
Kovács »testhezálló« szerepet 
kapott, amit vitathatatlan: 
jól oldott meg. Károlyi Ist-
ván, aki ismét Szegedre szer-
ződött, a rheirnsi^ érsek sze-
repében a tőle "' megszokott 
művészi alakítást nyújtotta, 
ami ugyan a darab vége felé 
egy kissé ellaposodik. Külön 
kell szólnunk Karikás Sán-
dor káplán szerepéről. Kari-
kást ritkán láthatjuk nagy 
szerepekben. Vajon mi en-
nek az oka? Horváth Jenő, 
aki a Merimée darab során 

j felhívta a figyelmet tehetsé-
! gére, ismét komoly feladatot 

bízott rá. Karikás művészete 
ki is bontakozik, ha alkalmat 

' adunk rá. Most is kimagasló 
művészi színvonalra emslke-

; dett. Kormos Lajos grófja és 
Kátay inkvizitora nagysze-
rűen megfelelt egyéniségük-
nek. Tiszai József Marosi 
Károly és különösképpen 
Osspó János szintén hozzájá-
rultak a darab sikeréhez Ka-
tona András alakítása meg-
nyerő volt. Árkos Gyula — 
aki szintén most jött Szeged-

re — kékszakáll szerepe nem 
ad nagy lehetőséget arra, 
hogy a fiatal színész bebizo-
nyítsa képességeit. 

A jól megrendezett utójá-
tékban kifejezésre jutottak 
Sándor Sándor díszletei, me-
lyek a második felvonás ké-
peiben is nagyon hatásosak 

voltak, korhű keretet biztosí-
tottak. 

Most a bemutató után 
őszintén gratulálunk művé-
szeinknek és Horváth Jenő 
főrendezőnek, akinek sike-
rült igazi Shavv-i előadást 
produkálni. 

(— ÓN —i 

Egy amerikai rudós ú] gvermskbénulis elleni 
szérummal kísérletezik 

Dr. Albert Sabin vasárnap 
közölte, hogy új. gyermek-
bénulás elleni szérumját ez 
évben próbálják ki a ohilli-
cothei börtön önként jelent-
kező foglyain. Mint mondot-
ta, az ú j szérum csak kísér-
leti stádiumban van. Az Ol-
tóanyag alkalmazása azért 
jelent majd fejlődést, mert 
szájon át is el lehet juttatni 
a szervezetbe. Hozzáfűzte, 
hogy kísérletei során gyü-

mölcslével kevert vírusokat 
használt. 'Végül rámutatott-
a chillicothei börtön har-
minc foglyán végrehajtott 
első kísérletek után megálla-
pították, hogy a szérum be-
fecskendezése után a beol-
tottak közül eaven sem mu-
tatkoztak a gyermekbénulás 
jelei, viszont mindegyiknek 
a szervezete kitermelte a be-
tegség legyűrésélhez szüksé-
ges immun-anyagokat. 

T I S Z A I Ő S Z 
Százszínű cser.d ül a tiszaparton. 
A tájon higgadt szendergés remeg. 
Lilás gyapját megszövi az alkony, 
S befátyolozza a távol eget, 
A parti fák rőt ruhában állnak, 
Lombjuk között lapozgat a szél. 
Az álmos légben lágy selyemszálak 
Minden csendes elmúlást beszél. 
Dúdolgat az ősz. Varjú riog: kár. 
Egy síró kórón fázó kis bogár 
Dérütötten féli a telet. 
S a gyötörtarcú fáradt, furcsa nyár 
Könnyes szemmel búcsútáncot Mr 
A hülőhátú vén Tisza felett. 

Paróczai Ger -

Sporiélei a Pedagógiai Főiskolán 
1956-ot mutat a naptár. 

Lassan már az év vége felé 
haladunk — hiszen október 
sárga leveleit hordja a szél 
—, de ugyanakkor csak egy 
tizede telt el az ú j tanévnek. 
Ilyenkor az ember szereti ösz-
szevetni, hogy mi történt a 
múlt tanévben, s igyekszik a 
tanulságot levonva, maga elé 
tűzni az ú j tennivalókat, az 
újabb feladatokat. Én is va-
lami effélét kívánok csele-
kedni e rövidke összefoglaló-
ban. 

Több bajnokságot, második 
és harmadik helyezést nyer-
tünk a tavalyi egyetemeit és 
főiskola közötti atlétikai ver-
senyen. Igen eredményesen 
szerepeltünk a tornaverse-
nyeken, a férfi kézilabdások 
viszonylag tisztes helyezést 
szereztek a megyei bajnok-
ságban. örvendetes asztalite-
nisz szakosztályunk fejlődése, 
ahol több oktató is eredmé-
nyesen szerepelt. Nyáron a 
sportkör teniszlehetőségeket 
is nyújtott a dolgozóknak. 
De a múlt év munkájának 
betetőzését és bizonyítékát a 
pécsi Főiskolai Spartakiádon 
elért eredmények jelzik. Az 
atlétikai számok nagy részé-
ben elsők lettünk mind a 
férfi, mind a női részről. A 
lányok megnyerték a röp-
labda körmérkőzéseket stb. 
Az eredmények azonban nem 
minden főiskolás hallgató 
munkáját tükrözik, hanem 
csak azokét, akik szívesen 
jártak edzésre, szívesen kép-
viselték a szegedi főiskola 
színeit a sport területén. 

Az 1955/56-os tanévben te-

hát igen sok érdekes sport-
esemény volt a főiskolán, da 
ez nem jelenti azt, hogy több-
re ne adódott volna alkalom.-
Sőt a lehetőségeknek csak 
bizonyos hányadát használ-
tuk ki. Pedig a főiskola fel-i 
szerelése lényegesen jobb cs 
több, mint az egyetemé. Van 
megfelelő mennyiségű egyéni 
felszerelés, van igen remekül 
berendezett tornaterem és 
egy sok mindenre alkalmas 
udvarrész, . amelyet jelenles 
kézilabda pályának haszná-
lunk, de rendelkezésünkre 
áll, ha akarjuk, bármikor az 
Ady téri sporttelep is. Még-i 
sem éltünk és élünk a meg-' 
lévő lehetőségekkel. . . 

Ezen kellene változtatni! 
De hogyan? Mindenkinek a 
nyakára járjon a sportfelelős, 
hogy: »Gyere komám spor-
tolni«? — Így nem lesz jó! 
Megoldást mégis kell keresni: 
s biztos is vágyóik benne, hogy 
találunk. Ez lenne talán a 
legfontosabb feladat, de akad 
még több is: ú j tagok tobor-
zása, szakosztályvezetők vú-i 
lasztása, kézilabda, kosár-
labda, röplabda körmérkőzé-
sek megindítása, atlétikai 
verseny lebonyolítása stb. 
Ezeket a feladatokat kell 
megvalósítani, s akkor nem 
lesz ba j a főiskolán a sport-
élettel sem. 

A főiskola testnevelési tan-
széke minden segítséget meg-
ad számunkra, csupán ra j -
tunk, főiskolai hallgatókon 
áll, vagy bukik a sport ügye 

Tóthpál József 
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KÖNYVESPOLC 
Karel Ptácnik: 
A huszonegyedik 
korosztály. 

»A huszonegyedik korosz-
tály« egy fiaital, ismeretlen 
cseh szerző regénye, megle-
petés lesz az olvasó számára. 
Meglepetés, mert mindjárt 
első művében olyan tehet-
séggel találkozunk, amely 
ritka a jól ismert és elismert 
regényírók között is. Ptácnik 
nagy megjelenítő erővel raj-
zolja hőseit, a fiatalembere-
ket, akiket a nácik kihurcol-
tak a birodalomba, munkára, 
azaz igazabban kényszermun-
kára. 

A szerző maga is egyike 
volt azoknak, ak'k kénytele-
nek voltak magukra öMeni a 
munkásosztagok sötétbarna 
egyenruháját talán ez is 

J hozzájárult ahhoz, hogy 
i könyvét olvasva az emix •:, 
! szinte maga előtt látja a f i a j 

tal fiúk életét, reménytelen-
nek látszó és mégis a remény-
ségben gyökerező küzdelmét. 

Élőként él, mozog, csc'ek-
szik a íilozófáló Papous, Ko-
vanda, a nép fia, az aljas 
Olin, a tevékeny Honziln 
vagy az örökké éhes Mirek. 

Ptácnik tehetségét bizo-
nyítja az is, hogy akárcsak 
társait, ugyanolyan hitelesen 
tudta megrajzolni a f iúka. 
őrző német katonák alakjait 
is Weiss, aki inkább fel-
akasztja magát, mintsí-ni-
hogy ismét kikerüljön a:-i 
orosz harctérre, a púpos Kie-j 
ser kapitány, Hill, Nitribit, a 
nácikat gyűlölő. félnémet 
L'pinski, mind élnek, léleg-i 
zenek. 


