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I szegedi egyetem tanárai egyöntetűen

iindszenty megrend
követelik
A szegedi Tudományegyelem
professzorai csatlakoztak ahhoz
az országszerte megnyilatkozó
felháborodáshoz, amellyel
a
dolgozók széles tömegei fordulnak szembe Mindszenty reakciós magatartásával
A szegedi Tudományegyelem
természettudományi
karának,
orvosi karának és jogi
karának, valamint bölcsészeti karának professzorai táviratot intéztek a
minisztereinőkhöz.
Ezekben a táriratokban
erélyes intézkedést kérnek a kormánytól Mindszenty érsekprimás a vallásszabadsággal viszszaélő reakciós politikája ellen, amely a hitélelnek is kárára van
A karok professzorai ezeket
a tiltakozó táviratokat
teljes
egyetértésben ad Iák fel Erről
tesznek bizonyságot azok a nyilatkozatok is, amelyeket többen
• szegedi sajtó
munkatársai
elölt leltek.

Dr. Difrói Gábor
rektor kijelentette, hogy a szegedi Tudományegyelem ezzel a
lépésével félreérthetetlenül jeléi adta n kormány és a népi
demokrácia törekvésével mindenben rg-.-ezfl felfogásának Az
K» a i silódjs<táCő

ntgi

egyes tudománykarok profesz- mert ez a reakciós politika kászorainak nyilatkozatai teljesen rára van a békés, alkotó munegybehangzók az egyelem többi kának.
fizikai és értelmiségi dolgozóiDr. Ivanovlcs György
nak nyilatkozatával.
az orvostudományi kar dékánDr. Koch Sándor ja ezt mondotta:
— Mint magánember és mint
professzor kifejtette, hogy az
egész ország közvéleményének egyetemi tanár is mindenben tányugalma függ a kérdés gyors mogatom a kormány demokratikus politikáját. Véleményem
és megfelelő elintézésétől.
— Mi, a szegedi egyetem ta- szerint Mindszenty ellen már
nárai tudjuk ezt és követeljük, régebben is sokkal határozotfellépni.
hogy Mindszenty ne
folytat- tabban kellett volna
hassa tovább
lelkiismeretlen Most a kérdés végleges megoldásával már nem lehet tovább
uszításait
várni.

Dr. Marlonyi János

jogászprofesszor a kővetkezőket mondotta:
— Segíteni akarjuk a kormányzatot, hogy az épitőmunkta
zavartalan legyen. Ehhez pedig
szükséges a belső békének
a
megteremtése. Addig, mig Mindszenty a szószékről nem
az
igét hirdeti, hanem
politizál,
addig nem lehet nyugodt mz ország közvéleménye.

Dr. Princz Gyula
a bölcsészkar dékánja kifejtette, hogy haladéktalanul, határozott kormányintézkedés szükséges Mindszenty biboros reakciós tevékenységével szemben,

romanfícízniwgg!/

Tömegtánc legyen a népi
táncból
A népi tánc sznkérlői jöttek
össze a Fórura Klub-ban, hogy
megvitassák a
lánccsoportok
működése körül felmerült problémákat. A felszabadulás után
egymás nyomában alakultak az
üzemek, töinegszervezelek tánccsopor'jai s e spontán kezdeményezések igen sokszor ferde
utakra tévedtek az Iránytalanság, az ideológiai tisztázatlan*
ság s a nevelési anarchia miatt
Ennek megszüntetését vállalta a
Budapesten megalakult Magyar
Táncszöve'ség, mely célul tűzte
Ed a vidéki szervezkedések központi irányítását is.
A Táncszövétségtől Merényi
Zsuzsa elvtársnő szólalt fel és
•dott tanácsokat, utasításokat a
szegedi csoportok
vezetőinek.
Érdekes fejtegetései közben a
következőket mondotta:
A tánctudományok fejlődése dönti meg a narodnyiki
népi romantikus szemléletet
» táncművészeiben. Kiderült,
hogy ezen a területen talán a
legnagyobb a kölcsönhatás az
egyes népek
tánrmfivészete
közölt A táncok ősisége, eredetisége is mese. Magyar táncot nem gyűjtöttek 1740. évnél régebbről. Ez a szemléi é i mely a formák eredetiségére, megmerevítésére
törekszik, megakadályozza
a
további fejlődést, megakadályozza, hogy mai lényegünket fejezzük ld a tánemüvévészelben.

ályozisát

szomszéd népek dalkincséből is
merített.
Foglalkoznunk kell
tehát
más népek tánckulturájával ls
— folytatta Merényi eívtársnŐ
— példának kell vennünk
a
Szovjetuniót, ahol a tánccsoportok, tánckomponisták kapcsolata olyan közvetlen a tömegekkel, hogy egy-egy táncfeldolgozást megszeretve, « nép
azt sajátjává teszi és elterjed
egész országrészeken.
Nálunk még sok a hiba.
Nincs táncértő közönség, pedig minden művészet ugy fejIődik, ha van kritika. Nem
működnek össze a hivatásos
és nem hivatásos táncosok.
Itt is burjáneik a primadonnásdi, a csoportok sok helyen különválnak a többi dolgozótól, elszigetelődnek
a
mozgalomtól. Pedig' a csoportok csak akkor végeznek
jó munkát, ha azt fejezik ki,
ami osztályuk
lényege, ha
tartalmilag, formailag egységes, vidám, optimista
táncművész etet teremtenek.
Beszéde után hozzászólások,
vlla kőzet kezelt és az értekezlet
határozatokat hozott.
Varga
Pál elvtárs javaslatára Bágyonl
Szalvó Attilát és Sel'ei Lilit választották meg a szegedi Táncszövetség titkárává.
Szegeden
rövidesen tánctanfolyam nyílik
oktatók részére a Szabadművelődési Hivatal rendezésében a
Magyar Tdncszövetség anyagával

Ezek után Bartókot hozta fel
példának, aki nem ragaszkodott
feltétlenül a primitiv hangsze- F i z e s s e l ő a
rekhez ,pL a furulyához és a D é i m a q y a r a r s z á g r a

Dr. Rávriai Tamás
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Fa T un foiyó és egyre élesedő
osztályharc szükségessé
teszi,
hogy tisztázzak a parasztságnak
mint (társadalmi
osztálynak*
a
kérdését.
Különösképpen
szükségessé teszi ezt a kulákság által a beszolgáltatás idején hangoztatott jelszó a (parasztegység* jelszava, mely még
ma is sok
dolgozó parasztot
megtéveszt. A kulák-rtir a ipara»ztegység« jelszava alatt akarta a dolgozó parasztságot saját
céljaira felbaszuálni és a népi
demokráciával, amely a dolgozó
panasztság érdekeljen rátért a
knlákság korlátozásának politi
kájira, szembefordítani. A sparasztegység* jelszava alatt azt
magyarázták a dolgozó parasztságnak, hogy az egész parasztság érdeke — beleértve a kulákságot is — egységes és ezért egységesen
szemlj©
kell
szállniök minden olyan törekvéssel, amely a parasztság bármely rétegét (értsd alatta a
kuLakot) sújtaná. Ez alatt a
jelszó alatt próháltak a parasztságon belül egységfrontot létrehozni a népi demokratikus fejlődéssel, a kulákság korlátozáiásával szemben.

orvos professzor közölte, hogy
bár csak szakkérdésekben szokott nyilatkozni, de természetesen belső
meggyőződésének
lett eleget, amikor aláirta
az
orvoskar professzorainak tiltaA *parasztegység«
jelszava
kozó táriratát és saját szemé- hamis és reakciós "jelszó. Hamis
lyében is elítéli Mindszenty re- azért, mert ugy akar ja beállíakciós tevékenységét.
tani a dolgokat, mintha a kizsákmányoló kulákság és a dolDr. Réiley László gozó parasztság érdeke azonos
matematikus professzor:
lenne. Reakciós pedigS
azért,
— Mindannyiunknak,
ne- mert a kapitalizmus ellen harkem is az a felfogásom, — coló munkás-paraszt szövetség
mondotta, — hogy Mindszenty megbontását, vagy ami ezzel
e^yet jelent, a társadalmi halatevékenysége káros és veszedeldás meggátlását célozza, a kumes mindennapi
életünkben. láksóg falu feletti politikai és
Remélem, hogy az országban gazdasági hatalmának
megőrmost m á r egyre nagyobb szám- zése érdekében.
mal megnyilatkozó MindszentyA sparasztegység* jelszavából
ellenes állásfoglalások elősegíkiindulva vizsgáljuk meg a patik az állam és egyház viszo- rasztságot, mint
(társadalmi
nyának annyira kívánatos ren- osztályt*. Az első, amit megdezését.
állapíthatunk, az, hogy a parasztság — tagjai életmódjának
Dr. BaróU Dezső hasonlatossága ellenére sem
irodalom professzor a legmesz- egységes osztály. A parasztsászebbmenően elitéli Mindszenty gon belül fejlődése során rétepolitikáját, sőt »hozzá lehetem geződós ment végbe, amely a
— jelentette ki, — hogy magá- kapitalizmusban az egyes, rétegek közötti fokozódó ellentétnak a katolikus egyháznak érben, osztályellentétben
jutott
dekét és a vallásos g o n d o b i kifejezésre.
érdekét szolgálná, ha az állam
és az egyház viszonya hamarofi feuíaüzíüüsban a parasztsan megjavulna. Ennek viszont ság minden rétegét sújtotta a
egyetlen ptja, ha olyan embe- földesúri elnyomás és kizsákmárek vezetik az egyházat, akik nyolás. Ez a tény egységes maaz
nem állnak szemben a népi de- gatartásra kényszeritette
mokrácia elveivel. Ezért is for- egész parasztságot a földesúri
dultunk szembe saját elhatáro- osztállyal szemben. A földeszásunkból Mindszenty politiká- urak elleni harc azt a látszatot
keltette, mintha a parasztságon
jával*
belül nem lennének ellentétek a
cselédet tartó telkesDr. Eperjessy Kálmán gazdag,
jobbágyok és a nincstelen, szeegyetemi tanár, a főiskola igaz- gény zsellérek között. Ez a látgatója elmondotta, hogy már szat a jobbágy
felszabadítás
az joWUŐberi forradalom évfortán sem tűnt, el teljes egészédulójának ünneplésekor a főis- ben. Még pedig azért nem tűnt
kola ifjúságával együtt tiltakoz- el teljes egészében, mert a fenntak a mindszentysta uszítás el- maradó nagybirtokrendszer —
bár nem egyforma mértékben
len.
Most
személy.szerint ls —, de sújtotta mind a nincsteőrömmel csatlakozott az egye- len parasztságot, mind a birtotem tiltakozó táviraiához, mert kosparasztságot Ezért a
pameggyőződése, hogy a legmesz- rasztság a nagybirtok-rendszerszcbbmenőlig le kell számolni rel, a földesúri osztállyal szeriMindszenty tevékenységével n ben többé-kevésbé egységes álbelső béke és az ifjúság nyu- láspontot volt kénytelen tanúsítani.
godt tanulása érdekében.
/.
Ugyanakkor azonban a jobDr. Korpássy Ejjpftior bágyfelszabadítás
megindította
orvosprofesszor Így nyilatkozik: a parasztságon belül is a kapi— Kezdettől fogva mélyen el- talista fejlődést,
amelynek
ítéltem Mindszenty érsek maga- eredményeképpen a parasztsátartását, amely káros hatással gon belül az egységes parasztvolt a katolikus hivők hitéleté- ság látszata egyre inkább szerre is. Ezí a tűrhetetlen, reakci- tefoszlott.
ós magatartást feltétlenül elveKifelé, a nagybirtokkal szemtem és mint katolikus ember ben tehát nagyjából egységes
világosan lálom, hogy az ér- volt a parasztság, befelé azonsekprimásnak és klikkjének po- ban a kapitalista, fejlődés kölitikája csak ártalmára válhat vetkeztéién fokozatosan v kifejlődtek és egyre jobban élesedaz igazi katolicizmusnak.
tek az egyes" rétegek között az
osztályellentétek. A felszabadult
telkes jobbágyok egyrészc
a
nincstelen zsellérek,
cselédek
kizsákmányolásával egyre gazdagabbá vált, kulákká fejlődött,
nagyobb része azonban éppen
hogy rnog tudta tartani birtokát, közép-, reigv kisbirtokos
lett, vagy pedig teljesen elsze-
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gényedett, nincstelenné,
gényparaszttá vált.

»ze-
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az utána következő fejlődés azután alapjában megváltoztatta
ezt a helyzetet. A nagybirtokrendszer megszűnése megszüntette az egységes parasztság látszatának utolsó foszhánvát is.
A földesúri o-ztáty helyit h falun a kuláksrtg vette át, « megkezdte a földhözjnttatott kisbirtokosok. valamint a régi kisés középbirtokotok feletti gaz,
davági és politikai hatalmának
fokozottabb kiépítését. A Iculákok, zsirosparasztok vetőmagja, igája, felszerelése megmaradt. Ezeknek uzsoraáron való
kölcsönzése lett a cselédek és
napszámosok nyuzásán kívül a
kizsákmányolás főeszköze. A kulákság a dolgozó parasztság rovására gyarapodott.
A földreform
eredményeképen a magyar parasztságon belül jelentős dtrétegeződés ment
vérije. A mezőgazdasági cselédek, nincstelen földmunkások é-f
törpebirtokosok hatalmas^tömő
ge kisbirtokossá, vált. s ma mái
a nincstelen földmunkások szúm a a dolgozó birtokos-paraszti
ság tömegéhez viszonyítva cse
kély. A földreform és n nép
demokratikus fejlődés errdnijnyoképen a mai mn—vT pnraeztság bárom főrétegből áll.
A parasztság döntő többségét
jelentő kisparasztokból, a falu
kiz-Akmánvoló kapitalistáit Jelentő kuláksághól s a kettő között helyet foglaló középpararztsAghól.
A kulákság által az uzsorán
és bérleteken keresztül kizsákmányolt ki=paras*tsé.g együtt
halaid a munkásosztállyal n" kizsákmányolás megszüntetéséért,
a szocialista társadalom felépítéséért.
A kulákság, amelynek kizsákmányoló tevékenységét a szocializmus felé fejlődő néni demókrAcia egyre fokozottabban
korlátozza,
minden. eszközzel
harcol az ellen és el őrendtl
ft
szövetségese megvert nesrvbirtokos, nagytőkés
cztá'yokat
képvi-elö egyházi reakciónak.
fi S ü z é p u a r s s i f s á í ? , amely
ugyan időnként idegen munkaerőt
foglalkoztat és a niaoon
keresztül bizonyos mértékig érdekelt a tőkés rendijén, n munkás, dolgozó voltánál fogva «
bisparasztsághoz tartozik.
Ma
még részben ingadozó álláspontot foglal el a kuláksácr és
kisparaszt ság kőzött azon tan
egyre inkább felismeri, hogy heIve a munkásság és kisparaszt,
ság oldalán van. Felismeri, boery
neki is érdeke, a kizsákmányol
lAs megszüntetése a városban
és falun egyaránt, morf annak fennmaradása végsőtoknn
az ő elszegényedését, nincstelen proletársorba való süllyedését jelenti.
Ezek a. lények
bizonyítják
azt, hogy a parasztság nem
egvséges osztáú, hogv kizsálrmányolókra és kizsákmáDyoltakra homlik. Egyik oldalon áll
a kulák, a másik oldalon pedig
a dolgozó kis- és közéónaraszt.
A kettő között, kibékíthetetlen
az ellentét. A kulák soha nem
fog önként lemondani a kizsákmányolásról, a dolgozó parasztságnak pedig lia meg ak.vt
szabadulni a kizsákmányolástól,
az elszegényedéstől, ba emelkedni akar," le kell győznie a •
kulákot, meg kell semmisítenie
a, falun is a kizsákmányolást.
Erre pedig csak a munkásosztály vezetésével, azzal szövetségben képes. A sparaszt egység*
hamis, munkásosztály- és ha1 adásellenes jelszava helyett a
•munkás-paraszt szövetség*
»
minden kizsákmányolás
megsTüntetéséért folytatott
harc,
amely egvben a kulákság elleni
harcot, is jelenti, jelszavának
megvalósítása az, amelv valótan a dolgozó parasztság érdé*
keit szolgálja.
óuódy
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