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fi felsőoktatás demokratikus reformja 
— Horváth Barna tanulmánya — 

(Szeged, március 24.) A fetszaba 
tllilás óta tudományos é le tünk veze-
tőit, főként, pedagógusainkat óllan 
dóim u j abb és u j abb tnniigvi refor-
mok kidolgozására sarkal l ják oktatás-
ügyünk terén mutatkozó hiányaink. 
Középiskolás vonalon történt is m á r 
ez/el kapcsolatban sok egészséges in-
tézkedés — bár otl is mutatkoznak 
bőven lennivalók - , de a felsőokta-
tás re formjá t még csak ezutánra vár-
juk. A Köznevelés® feb ruá r 15-iki 
számában cz utóbbira vonatkozóan 
igen f igyelemreméltó cikk jelent nicg 
éppen á szegedi tudományegyetem 
jogbölcseleti tanárának: Horváth 
Barnának tollából, aki m á r közel más-
fél éve az Országos Köznevelési Ta 
náes megbízásából foglalkozik Buda 
pesten a Felsőoktatási re form problé-
máival. Épben a l e g ú j a b b és egyben 
léfialaposabbnák "mondható luinif-
mányaban részletesen felveti az egyes 
kérdéseket a .fefsűoklatás sfciikségfe-
télre, niéretezdsébe, költségéire, Inöd-
szereirc, va taminr szervezeti* rerorm-
/ara vonataozoan. 

Ájegállapilja, hogy életbevágóan 
fontos a felsőoktatás összefüggése a 
termelési folyamattal , ami" a tudomá-
nyosan képzett szakemberek Kellő 
számú utánpótlásában jelentkezik. 
Ugyanilyen fontos azonban összefog* 
gé-!e a iiidómányos kuta tás folyamata® 
val is, mert a" szakemfierkénzésnok 
lépési keli tartania a tudomány ha-
ladásával. 

Különösen érdekes a felsőoktatás 
szociális helyzetéről ra jzol t képe. ITe-
tves a japefvnek ezen a Téren az'f fek-
(fe'lí l e , nogy a Társadalomnak annyi 
Jbíenlkezö égyefémi-Tdképzését érde-
mes biztosítania, amennyiről alapo-
san fellehető, hogy, jó szákember vá-
lik majd belőle, Leír ja , liogy megpró-
bálták 'kiszámítani *a népességnek 
mekkora Töredéke alkálinas szellemi 
képességeikéi fogva az egyelemf ki-
képzésre. A szíün'ftások eredménye-
i é n ! a fefső fialiir. ameiT áfáik az 
egyetemre iofveTictök Száma mozog-
na i: n Kcrileses fiVjilraT fiz szaza fekn. 
»EV, Tgen magas szám — ír ja . rrgyei-
meztet arra , ami a kérdés egyik ol-
dala és a demokrácia inéfv problé-
mája , hogy sokkal több e m b e r jut-
ha tna egyetemre, mini amennyi lény-
leg odajut. Sokkal nagyol)!) és nié 
fyebb az a rezervoár . a nép tehet-
sége, a mely bá j a jó sriftembcrelv kér>-
íéséliez való anyagot lehel meríteni, 
mtnt azt az »o.szfályogyetem korában 
hitték*. ttangsufyozzft a továbbiakban, 
liogv minél szélesebb néprétegeknek 
egyetemre bocsátása, minél több friss 
népi energiának a tudomány és szak-
képzés rendelkezésére Imcsátása egy-
aránt érdeke a népnek és a tudo-
mánynak. Ezért nincs szebb, mélyebb 
és /gazabb demokrat ikus követelés, 
minthogy a iiép vegye birtokába és 
ölelje magához az egyetemei és a tu-
dományi, dó persze anélkül , hógy an-
nak színvonalát lesüllyesztené. A nép-
nek é s vezetőinek tehát mindent meg 
kol| tenniük, liogy a népi tehetségekel 
teljesen kiaknázzák és a tudomány 
igy áldásarii az egész nép számára köz-
vei il se. 

Mindezek ludatában azonban lisz-
lában kell lennünk az ezzeí j á ró költ 
ségckkel is. A tudományér i hozandó 
áldozat helyességéről viszont magá-
nak a népnek kelt meggyőződnie, a 
tudósoknak pedig azon kell fenniük, 
hogy a nép élvezhesse is mindazt, 
nrnii a tudomány nyúj tani képes. A 
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Zsúfolt házak nézték végig az 
idény l e g s z e b b amer ika i 
fi lmjét, a 

Mrs. Miniver 
Váltsa meg jegyét ö n 
is, mert ezt a fi lmet 
n e m s z a b a d kihagyni 

A film rendkívül i hossza miat t az 
előadá- £ 4 * ( j é O ó r a k o r 

sokat ö , l ö i O j, O kezdjük. S 

nuillhan sajnálatos elcsúszások voltak 
ezen a téren és például a trianoni 
Magyarország a kul túrfölény hangoz-
tatásának korszakában sem költötte 
nemzeti jövedelmének egy százalékát 
sem ,»inagas kultúrára*, vagyis a tu-
dományos élei támogatására. Sajnos 
még ma is az a helyzet, hogy a tu-
domány köplaltatása* tovább folyik 
és a felsőoktatás fej lődése is csak 
és a felsőoktatás fej lődése is csak a 
áltaíános gazdasági fejlődést!)/ remél-
hető. Különösen az alkalmazott tudo-
mányok hatalmas távlatot jelentenek 
ugyan, mégis a fnemzet ezt a Ijávolabbi 
nagy erdeket kénytelen feláldozni ma 
a sürgető közvetlen szükségnek. 

Érinti a tanulmány a felsőoktatás 
módszereit is és itt Karácsony Sán-
dor á l láspont jára helyezkedik, amely 
szerint a kedvező felsőoktatási ered-
ményi mindig a lapárok, tanársegédek 
és hallgatók együtt hozzák létre. Szak-
emberré válni ugyanis nem passzív 
befogadás, hanem "akliv együllmenkál-
kodás u t ján lehel. Ezért kel lene az 
egyetemi tanulmányok zömét szeminá-
riumi. intézeti, laboratór iumi munká-
val es prakt ikumokkal intenzivebbé 
tenni. A fejlődés kétségtelenül ebben az 
irányban halad, mer t ma az egyete-

meken minden tantárgyzsu foltság 
mellel! is időpoesékofás folyik és a 
hallgató az előadástól, valamint a 
vizsgáitól nem jut a tulajdonképpeni 
tanulmányhoz. 

A vidéki egyetemek kérdése is je-
lentős helyet foglal é! Horváth P.arn'a 
cikkében. Aljástl'ogíai a vidéki egyete-
mek létjogosultsága melíélt, mer ! Ma-
gyarországnak legalább hat nagy egye-
temre lenne, szüksége, de ennek eíen-
getheletlen előfeltétele, hogy a vi-
déki egyetemeket életképessebhé fe j 
(esszük. A magyar felsőoktatási ap-
pará tus ugyanis egyáltalán nem túl-
méretezett , csak kissé egyenlőtlenül 
igénybe vett. Ezzel szemben mégis 
ott áll az a szomorú tény. hogy ná-
lunk a vidéki egyetemek a tanári 
karr iernek 'mintegy á t fu tó állomásai 
voltak. Er re igen világos példa maga 
a szegedi egyetem isi) Ezen a hely-
zeten az segítene kitűnően, ha a tu-
dományos inlézelekct nagyrészlten 
vidékre telepítenék. 

Horváth Barna tanulmánya még 
számtalan más ér tékes és érdekes öt-
lelet, tervet vet fe j , amellyel jelenleg 
nem akarunk lapunk hasábjain fog 
lalkozni. Várjuk azonban végre ennek 
az savas kérdésnek* minél előbbi 
megoldását és felsőoktatásunk valóban 
demokrat ikus szellemű, tudományos 
alapossággal elkészilelt mélyreható 
re formjá t . (I. z.) 

Lehotay Árpád visszatért Szegedre 
és uj programot adott az idény hátralevő 

részére 
Pótolni kell a demokratikus müsorpoliiika eddigi hiányosságait 

éves múltjára, rámutatott 
a nehézségekre, melyeket 

(Szeged, március 24.) Lehotay 
Árpád, a szegedi Nemzett Szinház 
igazgatója, huzamosabb ideig ven-
dégszerepeli. Budapesten. Ez alatt 
a szinház drámai műsora nem a 
kitűzőt! program szerint alakult 
és a társulat munkája szinte meg-
bénult. Olyan hirek is hallatszot-
tak, hogy Lehotay nem is tér visz-
sza Szegedre, hanem átveszi egy 
budapesti szinház igazgatásúi és 
már utódjának neve is forgalom-
ba került. Hétfőn délben a Nem-
zeti Színházban sajtóértekezlet 
volt, melyen Lehota y Árpád tájé-
koztatta' a sajtó képviselőit és vá-
laszolt a hírlapírók feltett kérdé-
seire. 

Az első kérdés természetesen az 
volt, megmarad-e a színház élén 
Leholay Árpád. Lehotay válaszá-
ban kitéjrt a szegedi szinház két-

azokra 
.. .. a szín-

háznak le kellett küzdenie. Fog-
lalkozol! budapesti vendégszerep-
lésével Kifejtette, hogy kélévtize-
des budapesti művészi múltja van 
és 'ezt a kapcsolatot tartania is 
kell, szerződése különben módot 
is ad rá, boly ilyenirányú erköl-
csi kötelezettségeinek eleget legyen 
A kultuszminiszter azonban a szer-
ződésben biztosított egy vendég-
szereplésen túlmenően, engedé-
lyezett számára még egy budapes-
ti vendégjátékot. A távollétében 
mutatkozó hiányosságokat Lehotay 
Árpád a szinház technikai hiányos-
ságaival magyarázta. Rámutatott, 
hogy mig pnnek a. színháznak há-
rom tagozata van, sokkal impro-
duklivabb, mint a többi állami 
színházak műhelyei. A Szegedi 
Nemzeti Színháznak elindulása pil-
-lanalálól kezdve Óriási nehézségek-
kel kellett megküzdenie. A szinház 
müsorpolitikája még ma sem lehet 
Olyan, ahogy azt a művészek sze-
relnék, hanem .bizonyos irányú 
megalkuvásra van szükség(?). Ezen 
kivül a sajtó részéről olyan kifo-
gások hangzottak el, hogy a szín-
ház személyzete nem elég demo-
kratikus. Nem kívánatos megnyi-
latkozásokkal talá kozik a nagykö-
zönség. A szinház művészei az "ál-
lam alkalmazottai, demokratikus 
közszellem kialakításában kell köz-
reműködniük. A színészek ezért 
nemcsak a szinház falain belül 
kell, hogy demokraták tegyenek, 
hanem kint is. t 'gy Lehotay Árpád, 
mini Vaszy Viktor ígéretet teltek, 
hogy ezirártyu kifogásokat is orvo-
solni fogják. Miután a „demokrati-
kus közszellem kialakításában a 
prózai együttes szerepe jelentő ! 

akarja 
szivén 
sorsa I. 

sebb, a színház további müsorpo-
lilikájában nagyobb figyelmet fog 
szentelni ennek a résznek. 

A sajtóértekezleten résztveti hír-
lapírók megtették megjegyzéseiket 
a szinház körül észleli jefenségok-
ről. Lehotay Árpád tudomásul vet-
te ezeket és Ígéretet telt, hogy a 
felsorolt hibákat a szezon folya-
mán kiküszöbölik. Szegedre ambí-
cióval, szeretettel és ínunkakész-

tért vissza. Munkájával be 
bizonyítani, hogy mennyire 
viseli a szegedi szinház 
Véleménye szerint a bc-

mutatásra kerülő színdarabok fe-
ledtetni fogják a mult kifogásait 
is. Egyébként továbbra is megma-
rad a drámai társulni élén. 

Lehotaynak nehéz a helyzete, 
mert a sziniszezon. nagyrésze ol-
mult és a Bánk bán előadásán 
kivül klasszikus, nngynivóju és de-
mokráciái épitő darabot nem lát-
tunk. Alkalma lesz bebizonyítani, 
hogy megvannak a kvalitásai de-
mokratikus szinházvezetésre, ba n 
szezon hátralévő részéhen pótolni 
akarja az elmulasztottakat. 

Április 13-án lesz 
a Nemzeti Segély első 
országos kongresszusa 

* '(Szeged, márc ius 22.) J i felszaba-
dulás nlán szükségeséé váft o fyan 
társadalmi intézmény megteremtése., 
ainef'q firíézménv a háború utáni gaz-
dasági bajok és anyagi eredelü tár-
sadalmi válságok megszüntetését, 
.vagy^legalább is redukálásá t tűzi ki 
cél jáui . 

* Szegeden aíakült meg efőször ez a 
ma már országos szociális intézmény. 

A háború nlán árvaságra jutott , 
vagy nincstelenségben élő apróságok-
nak országszerte bölcsődéket, nap-
közi otthonokat, te jkonyhákat , te rhes 
anySkuak tanácsadót , ingyenes ambu-
faitbiát, elhagyott gyermekek ojjthoinít. 
gyógypedagógiai inlézelekct állított 
fef. Sok ember áfdozalos munkájá t 
kívánták meg ezek az intézmények. 

A Nemzeti Segély hétszáz dolgozót; 
munkást , parasztot és értelmiségit hí-
vóit meg az országos központ Szeged-
ről (ÍS Szegea környékéről", akiknek 
Le Togja 1mutalru ' íhfézményéTf, ineg-
tsffieríeó* a fSgfdőszerüb.b szociálpoli-
tikai ptöWéníákkaL valamint ' gyer-
mek- "es égészsegvétiefemmef. 

Ezúton iiiv'j'a TV a Nemzett Se-
gély vezeTősége azoknak a figyefaiéf, 
akik eddig TTgyefemmerkísérték mun-
ttáj'ukat, fiogy most ' inifttan Teíiefővé 
vált a (felkenifeli t i tkárság t e rü le t é rő l 
Kétszázas, Tömeg szi tudra a Nemze t i 
„ffegőTy országos ndlködésénfek yicg-
iSfn ereáe, nogy szemeiyesen, vqgy 
postán Keressek meg a fVemzetr s e -

gély titkárságát (Szeged. Dózsa Gy.-
ulca 8. s'zám), ahol a rendelkezésükre 
bocsátott félaru vasútjegyeket — oda-
vissZaulazásra — hz ott-tarto.zkodásra 
elhelyezésüket é s .étkeztelésüket, va-
lamint a kouggresszus a lka lmával in-
gyén színház és mozijegyeket s az 
ézzef kapcsolatos Információkat meg-
kaphassák. 

Az Ujságii óotfhou hirel 
A Szegcdi Újságírók és Művészek 

Otthonának választmánya március 
26-án, szerdán dé lu lán .'! órakor ülést 
lart. 

• 
Az Otthon szombat est i klubvacso-

r á j a nagy sikerrel zaj lot t le. A nivós 
műsor keretében Majlálh Mária Shakes-
peare-szonetteket, Gát ' Pál Faludi 
György-verseket szavalt, Számit' Jó-
zsef a Mefisztó rondó! énekelte, ef. 
Pogány'Zsuzsa pedig egy Lnvotta-dalt ' 
Sze rdahe ly László hegedűn Beethoven 
f-dur románcát adta elő. A kísére-
teivel Yáradv László karnagy lát ta el. 

Az Otthon vasárnap délutáni hang-
versenyei és előadásai március 30-án 
megkezdődnek. Elsőnek Szeged há-
rom kis gyermekpr imadonnája . Hercz-
leid i le]ía, Kertész Éva és W t l e i s 
Irén lépnek fel. 

Április 7-éi» a Szegedi Női Kama-
razene Társaság (Zucker Hilda zon-
gora, Tártos Erzsi hegedű, Boda Janka 
brácsa) mutatkozik be. 

B e l v á r o s i - m o z i 
Telefon: C—25. 

Ma kedden premierben és 
következő napokon I 

Az amer ika i MOPEX pro-
dukció l e g ú j a b b színes 
vi lágal t rakciója: 

fímAKA 

nsil logó sziuek, fülbemászó, soha 
n e m felej thető dalok, pazar kiállí-
tású, bámula tba ej tő színes film-
csoda. — Szépség, hangulat , szin, 
pompás muzsika, humor jellemzik 
ezt a pára t lan szépségű amer ika i 
szenzációt . Főszereplők: 

ftLiCE FflYE, DON AMECHE és 

CARMEN MIRANDA 
a brazi l JOSEFINE BAKER 

Meglepetésül : 

ALEXANDER, SRAGTIME BÁND 
a világ legelső Jazz zenekara a f i lm 

keretébon. 
h í r a d ó 

EKiadások: Tél 4, f é í 6 Cs f é l 8-kor. 
Pértzlárnyílás délelőtt 11—12, dél-
után az előadások eíőt t fé lórával . 


