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fi l e s ! i t a t á s r e f o r m i á r é i , 
a iogásztársadalom felfrissítéséről 
nyilatkozik dr. Móra Mihály egyetemi tanár 

A Magyar Dolgozók Párt-
jának programja tervbevettc 
a jogrendszer es az igazság-
szolgáltatás reformját Ezzel 
szorosan összefügg az egye-
temi jogi oktatás kérdése is. 
Az egyetemeken n avultban 
a m a g y a r néptől teljesen 
idegen szellemiség terjen-
gett Ez kid önösen a jogi 
karokon volt érezhető, aho-
vá a német jog szelleme 
fészkelte be magát. A jogi 
karokról kikerülő fiatalság 
nak sein szakképzettsége, 
sem világnézete nem volt. 
Az intézmény, ahol tanul-
tak. lassan-lassan valóságos 
dipjomagvárrá süllyedi 

Dudapesten nemrégiben 
országos jogászifjusági kon-
gresszus volt, ahol az igaz-
ságé gyminisztéren, kultusz-
miniszteren kivül a magyar 
jogi oktatás elismeri szakte-
kintélyei és az ország jo-
gászfiataljainak képviselői 
vitatták meg a kérdést. Egy-
séges állásnont alakult ki: a 
magyar jogás/könzésen gyö-
keresen és sürgősen változ-
tatni kell. 

Dr. Móra Mihály kúriai 
biró. a szegedi egyetem nyil-
vános rendes tanára részt 
vett ezen a kongresszuson 
Felkértük, hogy a program-
nyilatkozattal méginkább 
előtérbe került jogi oktatási 
reformról nyilatkozzon la-
punknak. 

,A iórsadntom 
szerkezetének hatása 

a jódra 

A jogludoniánvban nem uj-
ke'elü az a felismerés, hogy a 
jog kialakításáén befolyás-
sal biró tényezők sorában a 
gazdasági slruktura és a tár-
sadalom szerkezete kiemel-
kedő szerepet tölt be. A jog 
és a többi társadalmi jelen-
ség egvmásra hatásának, a 
jazdasági és jogi rend szo-
ros összefüggésének, a jog 
és az államhatalmi szerke-
zet kölcsönhatásainak vizs-
gálata termékeny eredmény-
nyel jár nemcsak az elm'c-
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Előadások léi 5, léi 7 és 
léi 9 Órakor. — Pénztár 
délelőtt 11 —12 és déi-
ulán 4 órátói. 

íeti, hanem a gyakorlati jo-
gász részére is. 

— A jogszabályok helyes 
értelmének kibontása pusz-
tán formalisztikus alapon 
sikeresen alig végezhető el, 
ehhez a távolabbi távlatok 
felvelitése, az emiilelt kap-
csolatok uj indításokat keltő 
tanulmányozása vezet cl; 
ezt és ezzel a magasabb jogi 
műveltséget csak az egye-
tem képes megadni, amely-
nek hivatását el kell ismer-
nünk. 

Emelni kell 
a tanulmányi szinvonalat 

— A jogtudomány nem 
öncélú, önmagában zárt va-
lami, hanem a nép erdekeit 
szolgáló tudomány. Foko-
zol tabhan kell ezt szemelőtt 
tartani, ma, amikor küszö-
bön áll a jogi oktatás re-
formja a társadalomtudo-
mányi és gazdaságtudomá-
nyi ismeretek széles bázi-
sara helyezve. Ez a reform 
azonban nem jelentheti a 
jogtanulőval szemben az 
igenvek csökkentését, ellen-
kezőleg a szaktudás megbe-
csülésénél fogvav minden 
eszközzel a színvonal eme-
lésére kell törekedni, de itt 
nem szabad megfeledkezni 
az ifjúság anyagi helyzeté-
nek megjavításáról sem. 

— A régi jogszabály meg-
változása. rengeteg uj jog-
szabály rolmmos keletkezé-
se a jogász számára foko-
zott követelményeket tá-
maszt Nemcsak a lényegé-
ben változatlan jogi anyag 
megtanulása szükséges. ' de 
beható tanulmányozást igé-
nyelnek — hogy csak példái 
említsek — a" szövetkezeti 
jog, a munkajog szinte ön-
állósult jogágazatának uj 
rendelkezései is, nembe-
szélve a közigazgatási jog te-
kintélyesen megnőtt jog-

anyagáról. Elmúlt az az idő, 
amikor a vizsgán sikert biz-
tosítottak évtizedekkel ké-
szült 6ilány jegyzetek, ame-
lyek sem a tudomány, sem 
a jogélet ujabb eredménye-
iről nem veitek tudomást 
és csak a tőrvényanyag élet-
leien beemlékezését telték 
lehetővé. 

A munhásiogászoh 
b e v á l t a k 

— Az ilyen jogász értetle-
nül áll a számára megoldha-
tatlan, mert gondolkodási 
igénylő feladatok elölt. A 
haladás a több és jobb ta-
nulás felé vezet és a jogi ok-
tatás elmélyítését, komo-
Ivabbátételét, a tanár és ta 
riitvány kapcsolatainak köz-
vetlenebbé válását kívánja. 
Mindezzel a jogi oktatás 
nemcsak a jövő jogalkotásá-
nak és jogalkalmazásának 
tesz szolgálatot, hanem egy-
ben a népnek is. 

— Az elmélet gyökerét 
vesztette, ha nem tart szo-
ros kapcsolatot a gyakorlat-
tal. Ezért Igyekeztük mun-
kánkba bevonni Szeged 
egvetemenkivüli, kiváló ha-
ladó szakembereit is. Jogá-
szaink felfrissítését szolgál-
ják a népi utánpótlásnak a 
munkástanfolyammal már 
megszervezett megoldása is. 
A munkástanfolyam hallga-
tói — erről tapasztalatom-
ból a legnagyobb örömmel 
számolok be a nyilvánosság 
előtt — a nem lankadó ér-
deklődés és mintaszerű szor-
galom alapján nagyon biz-
tató eredményt Ígérnek és 
megvan a remény, hogy 
igazságszolgáltatásunk és 
közigazgatásunk homo no-
vus-ai, uj emberei nemes 
versenyre kelnek a gyakor-
lott szakemberekkel — fe-
jezte be nyilatkozatát Móra 
Mihály. 

Az MNDSz junius 20—27-ig Gvermokhefetrendez, amely 
20-án délután fél 3 órakor a János Vitéz előadásával 
kezdődik, tői 6 órakor pedig a városháza közgyűlési ter-
mében ünnepélyes megnyitó lesz. Előadó: Jóboru Mag-
da MNDSz orsz. főtitkár. 

A lövő *t\ eleién ítél a statárium 
Csamangó Mihály, a megrögzött 
szeged^ vasúti fosztogató fölött 

Szerdán jelentettük, hogy 
a szegedi rendőrség körözé-
se alapján Miskolcon elfog-
ták Csamnngő Mihály Haty-
tyu-utca 17 szám alatt latcó 
volt MÁV fékezőt, aki soro-
zatos vagonfosztogatásokat 
követett el a szegedi OV te-
rületén. "Csamangőt a rend-

őrség átadta az ü 
nek, ahol dr. Csapó ödön 
államügyész kihallgatta és 
ügyérőQelefonon jelentést 
tett az igazságügyminisztéri-
umnak. Az innen kapott 
utasítás értelmében a vas-
úti fosztogató statáriális bí-
róság elé kerül. 

M u z s i k á l ó 
Nyári est (zene szárnyán) 

19-fen, szombaton este 9 órakor a Széchenyi-téren 

VAOSz N-piinnepéiy A Széchenyi-téren 
jun. 20-án, vasárnap 

Tombola, lánc, műsor, vendéglő, 
cukrászda s egyéb szórakozások 

Dagad a Csillagbörtön panamája 
E l j á r á s i n d u l a x o r g a z d á k e l l e n 

A szegedi rendőrség gaz-
dasági osztályának nyomo-
zói a Csillag-börtönben le» 
leplezett példátlan panama 
ügyébpn tovább folytatják a 
nyomozást, amelynek során 
megállapították, hogy kik 
voltak a tolvaj börtönhiva-
talnokok orgazdái és Idk 
vették meg fekete Sron á 
panamistákkal összejátszó 
Gazafinétól a rabok elsik-
kasztott fehérlisztjét. A 
nyomozás eredményekép-
pen eljárás indul Kónya 
Ferenc (Sihn-köz 9.), Mol-
nár Sándor (Vasasszentpéter 
utca 12.) .Kovács Qyuláné 
(Teréz-u. 37.), valamint Kon-

koly Jánosné, Malók Mi-
hálvné, Erdélyi Imréné, 
Jakó Mihály né,'Kálmán Jó-
zsefné, Bárányi Józscfné és 
Hodács Károly Cserzy Ml-
hfíly-utcai lakosok ellen, 
akiik 15—50 kiló "fekete*, 
lisztet vásároltak Gaza fi né.* 
tói, a Csillag "Udvari v/Álli-
tójátől". 

Ugyancsak eljárás tódul 
az orgazdák, Dávid Mihály. 
Rácz Pál és Bakó Lá tó im 
algyői lakosok ellen, akik a 
börtönből lopott gabonából, 
kocsikból és rézgálicbó! vá-
sároltak. Az ügyben a nyo-
mozás tovább Imi. 

port 

Játék vezetőküldés: 

I. osztály: HMTE—HTVE 
Vásárhelv 0 óra Horváth, 
SzATE-BTK Szabadság-
tér 6 óra Gombkötő, Móra— 
MMTE Cserepes-sor 10 óra 
Pataki, MKUMTE—Honvéd 
Újszeged negyed 7 óra Jó-
dal, KAC-KMTE Kiskun-
halas ff óra Lupták, SzMAV 
—KITE Szentes 6 óra Ralo-
CS0.Í 

Ifi: Rákóczi—Tisza Sző-
reg fél 7 Ács, MMTE— 
HTVE Makó 11 óra Csányi 
SzFIE—SzATE Pálfi-pályaS 
óra Solymosi, MKUMTE 
—SzMTE Újszeged 4 óra 
Jurka, Móra—MMTE Csere-
pes-sor 8 óra Vadász. 

Birkózás. A Szakszerveze-
ti MTE birkózó Szakösztálya 
ma esle 8 órai kezdettel 
tartja tisztújító közgyűlését 
a Klauzál-gimnázium torna-
termében. — Vass, a Tisza 
verseny z őj e Recskem éten 
kerületi bajnokságot nyert a 
váltósulyban. 

Súlyemelés. A Tisza há-
rom legjobb versenyzője — 
Orvos, Farkas, Szekeres — 
vasárnap indul a magyar 
bajnokságon. 

Üzemi labdarugó eredmé-
nyek: Kisvasút—Lemezgyár 
3:3 (2:1), Gázgyár—DEM A 
1:1 (1:1), Magyar Kender-
Posta 4:1 (0:1), Villamos-
Márkus 3:1 (2:1), Szikra-
Konzerv 3:3 (3:0), Malom-
ipar—Rendőr elmaradt. 

Teke. A Szeged válogatott 
a közeljövőben Dél váloga-
tottjával mérkőzik. A talál-
kozóra első előkészítő ed-
zését a szegedi együttes va-
sáram) reggel fél 8-kor tart-
ja a VAOSz Rákóczi-téri pá-
lyán. Az edzésen fegyelmi 
terhe mellett a következő 
játékosok tartoznak megje-
lenni: Sárkány, Szabó (Mó-
raváros, .Tenei, Szögi 
(SzAK), Török (VAOSz), Fo-
dor (SzATE), Bubori, Ré-
vész I., Csányi, Révész II., 
Dóczi (Gáz VTC), Csánk 
(BSE), Vecsernyés Mkumte), 
Vincze és Tombácz (Tisza.) 

A sportif,juság fényünnepe 

A sportifjuság szerdai üa-
j népség keretében fónyiuinepet 
rendezett, amely hatalmas si-
kerrel zajlott 1©. A közönség 
soraiban megjelentek a kor-
mány tagjai' is. 

Hegyi Gyula államtitkár üd-' 
yözlőbeszéde után Fgrkas Mi-

hály, a<: i>IDP fölitkúrheh ;-tlo-
'se ihöndoIT üpn'fcpi beszédet, 
libben hangsúlyozta, hogv a 
lövőben a demokrácia méc iob7 

ban fqg áldozni a sport Tép 
leszlésére, mert azt akarja^ 
liogv hatalmas, erös. gerinces 
ifjúság nevelődjék. Ez a sport*, 
ünnepély az uj magyar uíőa 
uj magyar ifjúságát innlaljat 
be, amelyet a munka, a (a*, 
nulás és a sport visz előre ni( 
eredmények elérése felé. A 
mai nagyszerű ünnepség ré-
sze annak tt rr-+•• c'nzd'.s.'gi, 
politikai és szellemi uljáépi-
tésnek, amelynek jegyéir e u 
ország áll. 

Az üdvözIőLeszéilek elbung*. 
zása után nagvszab-ísu i emu* 
la lók következtek 

Fegyelmez a Móravárós 
és Húsos. A Móraváros fe-
gyelmi bizottsága Kerekes 
László 1 abdartt gő já lé k < >sá t 
sportszerűtlen ntaggj írlásó-
ért egy évre tiltoltaol i já-
téktól. Sándor Béla ifjú ,ágt. 
játékost ugyanezért kél évre 
tiltotta el á nyilvános sze-
repléstől és a pályák látoga-
tásától, egyben kizárta az 
egyesület tagjai sorából. 
Jaczkó János ifijálékost 9 
hónapra tiltották el a sze-
repléstől és törölték az egye-
sület tagjai sorából. — A 
Húsos SE házifegyeliníjo 
Csányi Ferencet és (kiér 
Istvánt tiltotla el 2-2 évre 
a labdarúgástól és zárta lel 
az egyesület tagjai sorából-
Babarczi Gyulát pedig 0 hó-
napra tiltották el a szerep-
léstől. Mindkét egyesület a 
határozatot a DLÁSz-nak is 
bejelentette érvényesítés vé-
gett. 

Az üzemi bajnokság inal 
műsorán csak a Kertész tég-
lagyár—KISOSz mérkőzés 
Szerepel, amelyet a Hunya-
di-téren fél 7-kor játszanak 
le. 

ökölvívás. Erdei, a makó-
iak kiváló versenyzője Bu>' 
dapesten Indul a vasárnap 
kezdődő magyar bajnokság-
ért folyó viadalon, amennyi.' 
ben súlycsoportjában há-
rom- ellenfelével szemben 
sikerűi győznie, jogosult a* 
olimpiászon indulni. Délke-
rületi ökölvivő körökben 
nagy érdeklődéssel tekinte-
nek a fiatal vidéki verseny-* 
ző küzdelme elé. 

Rákóczi—SzEAC 44 (iM. 
Góllövők: Sebők II., Rádfy 
Bárányi, Fenyvesi. 

S z e g e d - S a l . BTC. 
•Eiotte- TlaZA-GVTE NB. II. mérkőzés. Kedvezményes jegyek a Délmagyarország kiadóhivatalában kaphatók. 


