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Főméltóságú Kormányzó Urunk előtt a következő I méltóségú Kormányzó Ura előtt állunk. Az ő neve jehitvallást tette a M. Kir. Horthy Miklós-Tudományegye- lenti számunkra ezt az új magyar egyetemet. Az ö nevével indultak innen Szegedről a magyar ifjúság ezrei új
tem megnyitó ünnepségén a Szegedi Egyetemi Ifjúság:
„ Az egyetemi ifjúság szól: köszönti az új otthonát, az | országot teremteni és az Ő nevével indulnak majd innen
új magyar egyetemet hittel, bizalommal, szeretettel. — A i évről-évre százan és százan a magyar élet munkájára fellaboratóriumi és könyvtári munkák, a cserkésztáborok és készülni.
Mert jól tudjuk, hogy az egyetemünkkel még csak a
a kárpátaljai harcok ifjúságának az az első mondanivalója a magyar történelem ötödik egyeteme számára, malom áll és a professzorainkkal a malom mesterei. A
vigyázzuk
hogy k e r e s z t é n y e k vagyunk és ez a kereszténység tiszta búzát mi hordjuk a malomba és mi
majd
munkás
hétköznapokon
és
virrasztó
éjjeleken,
hogy
azt jelenti, hogy megtanultuk az evangéliumból Krisztus
olyan
lisztet
ontson
a
malom,
amelyből
áldott,
m
a
g
yar
Urunk szavát:
é l e t e t jelentő kenyér lesz! És mi vállaljuk a zsákolok és
virrasztók nagy munkáját és felelősségét. Hittel
hisz„Aki a legkülönb akar lenni köztetek,
s z ü k, hogy csakugyan élet fakad majd itt: magyar élet
az szolgálja a többieket a legjobban".
— és valljuk Adyval:
És m a g y a r o k vagyunk. Ez a magyarság azt jelenti,
hogy megtanultuk Arany és Vörösmarty szavát és tudjuk,
„Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig,
hogy
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik!"
„Ha minket is elfú a sors zivatarja,
Isten minket úgy segítsen!"
Nem lesz az Istennek soha több magyarja",
és hogy
És azóta folyik ez a munka: jár a malom. S mi most
„Legyen minden magyar utód,
megállunk Nagyurunk színe előtt, és ilyen szóval
köKülönb ember, mint apjo volt".
szöntjük:
Igen: emberebb és magyarabb magyarok akarunk lenni:
Nagyurunk' Azt, amit ebben az esztendőben, muna mai magunknál mindig különbek!
kakedvben, igazságkeresésben, egymást-segítésben, szakEzért kell nekünk a templom mellet t ez a nagy magyar ismeretben, magyarságismeretben, látókörbővülésben, fem ű h e l y , ahol az i g a z s á g o t keressük, hogy az ¡gaz- lelősséget-vállalni-tudásban, áldozatkészségben megteremság szerint alakíthassuk magunkat és az egész magyar tettünk a lelkünkben, Nagyurunknak ajánljuk föl. Nagyéletet: ezért kell nekünk ez az e g y e t e m !
urunktól kaptuk hozzá a példamutatást, az indítást. FölEzért jövünk be olyan örömmel a most megnyilt ka- ajánljuk magunkad
Állítson bennünket a Nagyurunkpukon, a kedves régi és várakozó örömmel fogadott új kormányozta magyar élet hajóján oda ahol éppen kellünk,
professzoraink elé. Őket úgy köszöntjük, mint a mun- vállaljuk! Ha kell, betonerődök ellen rohanunk, ha kell,
kánkban mellettünk álló idősebb testvért.
utakat építünk belőlük. Ugy dolgozunk, hogy egész emEzért állunk hálával teli szívvel és nagy-nagy k ö - berek lehessünk, bárhová állít. Mert tudjuk, hogy egész
s z ö n e t t e l azok előtt, akik az egyetemünket megterem- Magyarországot csak egész emberekkel lehet föl az égig
hódolunk
tették És a l e g n a g y o b b h ó d o l a t t a l é s k ö s zö- fölépíteni. így köszöntjük Nagyurunkat, így
n e t t e l az első magyar ember előtt, Magyarország Fő- Előtte

D E L R E M E Z Ü N K

Úristen,

csakugyan azzá váljék !

a Kormányzó Urunk újabb nagy tette — hazahozta véreink felé. Azt üzenjük nekik, hogy nagyra nyitottuk egyetemünk kapuit is, és a szivünk ajtaját is, hogy befogadjuk őket.
Az egymásra sokáig , várók nagy
távolbanézésével
néztünk eddig egymás felé Most bezörögnek majd hamarosan hozzánk, s mi a lelkünk szives. szavával hívjuk be
őket; csakhogy megjöttetek! Isten hozott!! És az Isten áld-

jon meg Benneteket, hogy
így megmarad tatok olyan
messze távolban is testvérünknek, aki hazavágyik.
Nekünk nem volt olyan nehéz hazavárni Benneteket,
mert mi itthon voltunk, Ti hozzátok meg fölkúszott a Balkán és Idegenné taposta azt, ami addig Nektek is Itthon
volt. Ti mégis Vártatok munkás várakozással ós nem kellett csalódnotok. Itthon vagytok. Gyertek!
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Szűtökben legyen a Haza, s ha kimondani szükség,
Tetteitek zengjék nagy diadalmi nevét!
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goskodó hazafiakból vajmi kevés haszna van a hazá- ellenértékül. És azután: mint több h e I lyen hangsúlyozzuk, lapunk elsősornak.
ban a szegedi egyetemi ifjúságnak, biA SZEI központja egy tágas, egyszerűen, de ízlé- zonyos mértékig az ország egyetemi
sesen berendezett diákotthon az egyetem központi épü- és felső-középiskolai fiatalságának íróletében, ahol ai diák pihenhet, olvashat, szórakozhat és dott. Már pedig a meglévő lapok ködiáktársaival találkozhat. A tágas előszobából három- zül egy sem vállalhatja, hogy nemzetÜdvözlöm a „Szegedi Hidat", az ifjúság lelkének
politikai, vagy művészeti mondanivafelé visz az ajtó. A z egyik visz a játszóterembe, ahol lói mellett külön foglalkozzék a szeés a SZEI életének ezt az új megnyilatkozását.
zöld ping-pong asztalok állnak. Mellette a derűs, nagy gedi egyetem ügyével, még akkor sem,
Ez a „Szegedi Hid" talán eljut majd olyanokhoz
olvasó
és társalgó. A harmadik ajtó megett egy derék ha kimondottan főiskolás lap, mint
is, akik az ifjúság iránt komolyan érdeklődnek, de a
altiszt már fillérekért tápláló eleséget és üdítő Italokat pl. a Fiatalok. Én nincs olyan lap
SZEI-t nem, vagy csak hazug híresztelésekből ismerik.
sem, mely a legfiatalabbaknak adná a
ad. Kártya, alkohol, vagy illetlen beszédnek nincs heEzért hadd mondjam el röviden, 1111 ez a SZEI és mi
legtöbb teret. A mi lapunkba az egyelye a falakon belül.
tem diákjain kívül csak egy-két proannak a célja.
A SZEI-t a diákok választott tanácsa vezeti. Itt fesszor ír és minden alkalommal köA SZEI célja, hogy kitöltsön egy eddig fájdalmazöljük a mi nemzedékünk egyik szelminden a diáké. A SZEI-n belül azután, érdeklődésüksan tátongó nagy ürt az egyetem és ifjúsága életében.
nek megfelelően, a diákok munka-közösségekbe cso- lemi vezéralakjának cikkét, mai száA SZEI célja, hogy lehetővé tegye, hogy az egyetemen
munkban Tamási Aron tanítását.
portosulnak. Ilyenek: az énekkar, a cserkészcsapat, a
az ifjúság otthonát lelje, ott egy derűs diákélet kereHa ennyire egyetemi lap a »Szeszínjátszó társaság, a most alakuló sportegylet, stb. A
tén belül a hazának hasznos, felelősségtudó, táglelkü és
Híd«,
miért,
terjesszük
az
diákság közös nagy problémáira a vezetőség az időn- gedi
egyetemen kívül is? Két okból. Az
szellemű, alkotni és áldozni-vágyó, öntudatos polgáráként rendezett közös vitaüléseken tereli a figyelmet. A
egyik: reméljük, hogy tudunk olyat
vá nőhessen. Amíg az egyetem csupán a rideg tantervezetőség gondoskodik a szórakozásról, ahol vidámság is mondani, ami nemcsak egyetemünk
meik és vizsgapadok sora, amíg a tanárt tanítványától
és a környező városok fiatalságát, de
uralkodik és nem kell kölcsön-frakk.
áthidalhatatlan szakadékként választja el a katedra
az egész magyar szellemi elitet érdekNekem nincs részem a SZEI vezetésében. A SZEI-t
li. A másik pedig: meg akarjuk mulépcsője, amíg a diák szétszórtan lézeng üres idején az
nem is én alapítottam, az a diákság lelkéből fakadt, én
tatni, hcgv a nemzeti újjáépítést szűk
utcán, kis-kocsmában vagy a kávéházban, amíg a poéppen csak kezdetben nyújtottam segédkezet, hogy a körben kell kezdeni. Példát akarunk
litikai érdekek játékszere vagy sikertelen, kikopott
diákság magára találjon, diákságának, közösségének és állítani munkánkkal az ország ifjúsáöreg-diákvezérek ugródeszkája, addig az egyetem nem
ga elé. Fiatalok próbáljátok meg Ti
felelősségének tudatára ébredhessen, de elvem az volt,
tud eleget tenni nemzetnevelő hivatásának, mert adhogy diáknak önmagát kell vezetnie, és most már csak is saját iskolátok, egyetemetek ügyeit
rendbeszedni, teremtsetek ott magyar
dig csak egy szakképesített szellemi proletariátust neazon munkálkodom, hogy minden, a diákságot érdeklő
szellemet s csak akkor beszéljetek orvelhet. A SZEI maga is egy hid, hid a diák, tanára és
ügy lehetőleg a diákság kezébe tétessék le. Ennek megszágos problémák megoldásáról, ha saegyeteme között, hid a diák, a felelősségtudó, gazda
ját környezetetekben megkezdtétek a
° i felelőn a vezetést is a diákságnak adtam át, amint arés tágas élet, a nemzeti hivatás között.
munkát. Lehet, hogy sok mindent
ra a megfelelő szervezet megalakult.
rosszul fogunk csinálni, de jószándé Hogy a diákság eleget tudjon tenni nagy nemzeti
A SZEI szellemét én legfeljebb csak egy irányban kunkat többé senki kétségbe nem vonhivatásának, ahhoz kell, hogy büszke tudatára ébredkívántam befolyásolni: hogy a mi hazafiságunk ne lehatja. S ez a szándék, amit be akarunk
jen diákságának, hogy a diák a diákkal egy egységgé
gyen hangoskodó, a szent eszméket ne koptassuk örö- mutatni a Szegedi Híd számaiban.
fogjon össze, melyben maga alakit ja, maga vezeti a sakös hangoztatásuk által jelszavakká, hogy megszokjuk,
Lapunk sok tekintetben az 1937-ját életét, melyben mint egy kis lezárt társadalomban
1938.-ban megjelent HID című lap
hogy érzéseinket ne szavakba, de cselekedetekbe ontélhet, melyben megismerkedhet az emberi
együttélés
suk. Ez sok félreértésre adott alkalmat s személyemet nyomdokain akar haladni. Nagyjából
törvényeivel, melyben maga bővítheti lelkét és tudását. és a SZEI-t ezért sok méltatlan támadás érte. Támadás- ugyanazt a szellemet képviseljük, amit
ez a Kovács Imre által szerkesztett f o Azután ha a diákság egy ilyen egységgé forrott össze, ra el voltunk készülve, mert egy önálló és öntudatos
lyóirat, persze kiküszöböljük túlzásait
mely elég erős, hogy a maga helyét és jogait is kiküzddiákság kialakulása sok érdeket sért. Sajnálatos, hogy és a jelen helyzethez alkalmazzuk álje, akkor ennek az egységnek össze kell forrnia egy nalásfoglalását.
támadóink közül egy sem jött le közénk, hogy csakAzonban lesz egy
lényegbevágó
gyobb, tágasabb egységgé a maga professzoraival
és
ugyan megnézze, hogy mit csinálunk, pedig mi minkülönbség, melyre már fönntebb utalegyetemével. Ez az egység Szegeden megalakult, és az
denkit szívesen látunk, aki az ifjúság iránt komolyan
tunk. s ami a Hídtól. Magyar Úttól,
egyetem ma itt csakugyan alma mater-e, barátja és ottérdeklődik. Mégis, ezeknek a méltatlan támadásoknak Magyar Élettől megkülönbözteti laa szótlan elviselése volt talán rectorságom legnehezebb punkat. Ezt kifogásolni is lehet: nem
hona a diáknak.
.része. De csak az nem esik le a lóról, aki nem ül föl annyira »komoly«, mint ezek. Mi nemEnnek a SZEI-nek a szelleme magyar, nemzeti és
rája; csak azt nem támadják, aki nem cstnál semmit. csak irodalommal, társadalmi, politikeresztény. A mi hazafiasságunk
példaképe
egyetekai, művészeti, magyarságismereti KérEzt mind bele kalkuláltam abba az áldozatba, amit az désekkel foglalkozunk, hanem elsőmünk patrónusának és Telekinek a hazafisága, az álegyetemért és ifjúságunkért hoztam, mikor laboratósorban az egyetemi élettel. S a magadozatos, munkás hazafiság, melyet élni és nem
hanriumomat odahagytam és a rector-széket vállaltam. De san szárnyaló, komoly mondatok mel goztatni
kell. Ennek a hazafiságnak egyik első témeg volt az én jutalmam is: ma a diákarcon több a lett vidámságot, deriit, magunkbízást
tele, hogy mindenki teljesítse a kötelességét ott, ahol
is lelhetnek ebben a lapban. »Komoly
mosolygás és a hallgatók többet nem „alázatos tiszteáll. A diák első kötelessége, hogy magát művelje, fejfolyóirat« nem írhat ilyeneket címlaplettel", hanem szeretettel köszöntenek, és tudom, hogy
lessze, tágas lelkű és szellemű igaz magyar emberré,
jára: »Diákoknak húsz fillér, Profeszegy kaviccsal én is hozzájárultam egy jövendő jobb. szoroknak 1 P. minden másnak 40
aki majdan kiveheti a maga építő részét nemzetünk
fillér.« Mi megtesszük, mert miért ne
nagy hivatásából. Üres lelkű és szellemű, csupán han- igazabb és magyarabb Magyarország épületéhez.
tréfáljuk meg néha professzorainkat
is? Megteszünk mi mást is, s ez szintén egészen új valami lesz lapunkban:
mindig megmondjuk a véleményünket, mindig nvílt sisakkal harcolunk,
semmit sem hallgatunk el, se magunkról, se másokról. Megírjuk pl., hogy
szerepe egyaránt lehet áldásos, vagy
Szabó Dezső írta legutóbbi füzetéhogy lapunk mindkét szerkesztője el- a7 egyetemi tanítási rendszer sok d o végzetes a .nemzeti életre. Aszerint:
ső éves. Mindez persze nem érdem, logban hibás, viszont megírjuk azt is,
ben: „Az ifjúság sohasem kezdet és
hogy honnan, kiktől és milyen eszmélegfeljebb ígéret. S jaj a mi nemzedé- hogy az egyetemi ifjúság nagy része
kezdeményezés, hanem következmény,
künknek, ha nem tudja beváltani, amit nem hivatás, hanem jó állás elfoglaláket ós megmutatásokat, milyen látási
eredmény. Az ifjúság sohasem ad új
ígér!
és érzési formákat, milyen akarati betörténelmi gondolatokat. Mindig a
sára készül. Persze, nem fogunk tiszidegzéseket kap." Egyetértünk a Mesmár legnépszerűbbé beidegzett gondoTermészetesen sokféle váddal ter- teletlen hangon szólni senkiről, ez nem
terrel s mindezekhez osak azt fűzzük
latok és érzések megafonja." Ezek
helhetnek meg bennünket, már most, volna méltó azokhoz az eszmékhez,
hozzá, hogy a Szegedi Egyetemi Ifjúalapján „az ifjúság szerepe egy új koraz indulásnál. Az első az lehet, hogy melyekért harcolunk.
ság — ha egyelőre nem is a legnépszak, a jövő megalakulásánál a követmiért alapítunk külön lapot, amikor
Mindenben az egységet keressük, s
szerűbb érzéseket és gondolatokat, de
kezőkben foglalható össze: 1. Mohó beúgyis annyi sajtótermék van Magyarmindenütt
egységesíteni
akarunk.
— úgy hisszük — a mai magyarság
fogadási képességével felveszi az új
országon. Az általunk képviselt szelEzért nem foglalkozunk személyes
legjobljjaitól a legigazabb eszméket és
szellemi áramlatokat, látási formákat,
lami iránynak is egész sereg lapja
ügyekkel, vagy "más mozgalmak esetmegmutatásokat vette át, s így végre
van: a Fiatal Magyarság, Kelet Népe,
az új történelmi érzéseket. 2. Ugyanleges
hibával.
Az
csak
terméegyszer megtörténik, hogy egy egyeMagyar Ut, Uj Élet, Pásztortűz, Maezzel az adottságával és saját jövő érszetes, hogy egymás között a Szegedi
gyar Élet, stb. Miért vonjuk el az előtem ifjúsága egészben véve érték lesz
dekén át befogadja azokat a tanításoEgyetemi Ifjúság kereteiben a legtelfizetőket
ezektől a lapoktól, ahelyett,
a
Nemzet
életébenEzt
akarjuk
bizokat, melyek a nemzeti élet hiányait,
hogy minden eróaikkel támogatnánk jesebb egyetértésben dolgozunk. Lapunnyítani lapunkkal is. Tessék végignézszükségeit, gátjait, betegségeit mutatőket? Válaszrunk egyszierű: ezeket a kat együtt szerkeszti a bölcsész és a
ni, mennyire egy irányba mutatnak
ják meg. 3. Friss visszaható képeisisélapokat mindenkor ajánlani fogjuk a matematikus, vagy a gyógyszerészcikkeink, hg más-más témáról szólgével megafonja lesz az új eszmékSzÉI tagjainak. Reméljük, hogy a hallgató. Áthidaljuk a. mondvacsinak is.
nek s a nemzet bajainak. 4. Könnyebb
SzEI nevelőmunkája sok új hívőt fog nált keresztény vallási ellentéteket is.
kockáztatási lehetőségével s még gondA legifjabb magyar nemzedék előszerezni az e lapok által képviselt Nálunk lehet, hogy református fiataltalanabb megmozdulásával a nemzeti
ször ád életjelt magáról a mi hasábszellemiségnek azok körében is, akik- ember ismerteti a Quadragesimo anéletösztön messzehangzó s esetleg szükjainkon. Az a legifjabb nemzedék,
hez eddig nem jutott el. Azért nem is n o . . - ! és katolikus ír Karácsony Sánségszerűen erőszakos tiltakozása vagy
melynek Németh László a Kisebbséggyüjtöttünk előfizetőket, vállaljuk a dor könyvéről.
követelése lehet. 5- És, ami a legdönbent ajánlotta. Az a nemzedék, melyre
példányonkénti eladás óriási kockázatőbb jelentésű: saját munkakörében
ő. Veres Péter és mások már mint kötát, ami különben azt a kötelességet
azoknak a gondolatoknak az irányáis nyakunkba akasztja, hogy minden
zépiskolásokra felfigyeltek. Az a nemzeban képezi .magát, a lehető legteljesebb
számunknak egyre jobbnak kell len
dék, mely az Erdélyi Józsefék nemzefelkészültségre, melyeknek érvényesü nie, nem úgy, mint egyes lapoknál,
dékének szellemi irányításával nőtt
lésében nemzete egészségesebb jövőjét
melyek első alkalommal remek számot
fel. A cserkészcsapatok ifjúsága. Azok,
látja. De hangsúlyozom: az ifjúságállítanak ki, előfizetőket toboroznak, s
akik a háború után születtek és mosBak e folyamatokban megnyilvánuló
azután egyre üresebb számokat adnak
tanában érettségiztek. Nem véletlen,
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IDŐSZERŰ TANÍTÁS
ben a türelmetlen és formátlan vágyakozását sorsának gyökeres javítását illetőleg. Ha helyes ez a felismerés, akkor necsak
hirdessük,
hanem vonjuk le belőle a következtetést. Akárhogy
okoskodunk,
a
következmény nem
lehet
egyéb,
csak a munka.
\ szellemi ember
számára a kitartás a
versenyben
való győzelemig; a kétkezi munkás számára a lelki és anyagi erőgyűjtés sorsának javítására; és a
földműves számára bölcs türelmének továbi ápolása, hogy nehéz
sorsát a történelmi időkben viselhesse és kötelességét teljesíthesse.

mészetes is, hiszen önmagától senki meg nem szabadulhat s így a felelősség törvénye alól ki nem bújhatik. De ez nem baj, sőt ellenkezőleg: az ilyen időkben az egyetlen biztos módszer arra, hogy egyéni életünket nemesebbé s ezen keresztül a magyarság életét, legalább
belsőleg biztossá tehessük.
Amikor megkérdeztem
magamat, hogy mi az a többlet, amelyet
magamnak s ezen keresztül magyar közösségemnek adhatok: azt
feleltem, amit szellemi ember felelhet:
— Erősebb és önzetlenebb szellemi munkát.

S együtt az összesnek a magyar
lét parancsa szól, mely higgadt és
fegyelmezett magatartást rendel s
az egymásért való munkára utal.
Tehát itt van az ideje, hogy
egyenkint is föltegyük önmagunknak a kérdést: mi az a többlet,
amelyet saját magunknak, a családnak, magyar
testvéreinknek s
ezáltal a magyarságnak adhatunk?
Mert valamit mindenkinek vállalnia kell!
Az író társadalmi fogalma általában úgy él az if júságban s a művelt köztudatban, mint a közvélemény megérzője s ennek a közvéleménynek szellemi kifejezője. Ebben a felfogásban a legnagyobb
igény rejlik, amit a közösség támaszthat valamely tagjával szemben. Ennél nagyobbat csak attól a
fiától vár, akinek cselekedetté s
így valóságos életté kell váltania a
kifejezett közvéleményt. Egészséges népeknél ez a várakozás szinte
kényszerítő formában szokott megjelenni. Valósággal
törvény
lesz
belőle, mely az időtlen
erkölcsöt
az idő szükségei szerint alkalmazza.
Mi írók bárhova megyünk és bárkivel beszélünk, mindenütt érezzük a
ki nem mondott parancsot^amely így
szól: a maga helyén és a maga eszközeivel ki-ki álljon a közöség szolgálatába! Ez a szolgálat lelki és
szociális természetű. A kornak a
nyelvére lefordítva
ez nemzeti
szervezést jelent, melynek a pártpolitikai szervezéshez semmi köze
nincs. Szervezést jelent az életre,
amelyben
megfelelő vezetés alatt
tényleg együtt vannak azok, akik
egyet akarnak. Ennek az eszményi
szervezésnek
lelki
feladata :
a
műveltség terjesztése minden
helyen és minden eszközzel, nemkülönben az öntudatnak felébresztése
és gondozása. Szociális feladata pedig az, hogy a műveltség és az öntudat úgy a közösségnek, mint az
egyénnek egyaránt hasznára válhassék.
A szellemi ember, ki
egymagában rágódott a kérdések felett, itt
és
máshol
vallomást
tesz,
és igyekszik tanítani. Ez a tény
azt jelenti, hogy a szellemi ember
teljesíti a ki nem mondott parancsot, amelyet nemzetével
egyidőben fogant. A magyar közönség is
meghallgatja
a
szót.
melyből tájékozódni,
tanulni és nevelődni szeretne. Ez a tény pedig
azt jelenti, hogy a magyar közönség is felismeri súlyát és erejét,
mely nélkül a szellemi ember szava gyümölcstelen és a vezető akarata haszontalan kincs.
A kettő
együttesen pedig azt jelenti, hogy
gyors ütemben, itt is, ott is, az országnak minden magyarlakta területén felszakadj az egyiivétartozás
érzése, melyből lassan
egységes
köz-szellem születik.
Amikor magamban rendezgettem
ennek a cikknek a gondolatait,
néha úgy tetszett nekem, hogy helyesen ismertem fel a magyar közönség mostani érzelmi világát; lelki és idegbeli állapotát. Nemkülön-

Lényegében tehát itt van a magyarázata annak, hogy az utóbbi
esztendőkben, írói hivatásom érzékeny kárára, Erdély földjén olyan
természetű munkát is vállaltam cs
vittem, mely nyugalmasabb időben
nem az alkotó író dolga. Ez a szerep is, hogy testvéri kérésre írtam
ebbe
a
lapba :
ennek
az
időszerű munkának egy kis részlete. Be kellett látnom, hogy az irodalmi mű mellett, mely ugyan értékesebb és időtállóbb, szükség van
időszerű
tanításra,
írásban és
élőszóval.
A
jelek
azt
mutatják,
hogy
mások
is
érezte'k ennek a szükségét, hiszen itt és
ott. egyre sűrűbben jelennek meg
költők és írók, tudósok és gondolkozók. hogy a maguk eszközeivei
tanítsanak, buzdítsanak.
Hogy a magyarság lelki szervezésében részt vegyenek.

Ha ezzel a gondolattal adjuk meg
önmagunknak a választ, egyszerre
elevenebb és biztatóbb lesz az
egész magyar élet. Mert a jó példa
nyomán új jó példák fakadnak, a
testvéri cselekedet tovább virágzik;
egy jó magyar tízből csinálhat még
jobbat; és egyetlen bátor ember
messze sugározhatja a f é n y t . . .
Kétségtelen: olyan az emberi természet, hogy mindenkinek könynyebben és kevesebb felelősséggel
felelünk, mint önmagunknak. Nehéz életkörülmények közötti mint a
miénk is, gyengül a jellem és olcsóbbá válik a léleknek az a nemes tulajdonsága, melyet
felelősség érzetének nevezünk. Mingyárt
kiderül ez, mihelyt önmagunk felé
fordulunk s a kérdést a néma száj
teszi fel a felébresztett lelkiismeretnek. Szinte meglepődünk, hogy
magunk előtt elkötelezzük. Ez ter-
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Ennek a lelki szervezésnek a folyamán mindenki megtalálja a n » ga szerepét, ha a kérdést, melyről
az imént szólottam, becsületesen
felteszi magának. Én is úgy jutottam
arra
a
feleletre,
hogy
nem
tehetek
mást,
minthogy
hirdessem aizt
a
szellemet
és
szorgalmazzam azt a szellemi tevékenységet, melyet a nemzeti érzés,
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A gót s latin betűk sivatagában.
Fáradt diák, virágot keresek.
Oly szürke vagyok múltban és a mában
S szeretnék élni én is keveset!
Tavasz van, rajtam bágyadt barnaság van,
Az útakon vidám szerelmesek
S amíg viaskodom a Bánat-ölyvvel,
Az út, a fák, a rét- és minden zöldéi.
Az ó betűkre friss könnyűket ejtek,
Nem hat reám vitéz lovagkora
És jaj nekem, hogy mindent elfelejtek,
Ha nevet alabástrom fogsora,
Mert bennem is lassan, szépen megerjedt
S kiforrt a szerelem részeg bora;
De ajkaimra gyöngyei se jutnak
S én nem lehetek társa mámoruknak.
Így lassan vérzem el a tünt igéken
És nem csókolhatom meg a kezét.
Fejem sokszor töröm sok semmiségen
S áhítom közben léptei neszét.
És úgy szeretem, mint szerettek régen:
Hektor szerette igy Andromachét.
Erősszívű polt Andromaché férje,
És gyönge szívem párját hát ne kérje.
Szeretném bátran becsukni egyszer
A kopott könyvek ócska födelét
És csókolózni illatozó esttel,
Mikor reám vár és reá a rét.
De jaj, vigyáz^ rám sok szigorú mester,
Csak vágyam kóborolhat szerteszét,
Míg én magam süket betűkben élek.
Mint Cháron hídjáról leszédült lélek.
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a keresztény erkölcs és a szociális
felfogás jellemez. Ez az a légkör,
vagy ha úgy tetszik: fény, mely körülveszi a tárgyakat. A tárgyak pedig maguk a kérdések, melyekről
beszélni kell. Részben egyéni meggyőződés dolga, részben a szükségletek parancsa, hogy a tárgyak, illetőleg a kérdések között milyen
sorrendet és jelentőségbeli különbséget állapítunk meg.
Cikkemnek
eddigi
részében inkább arról a fényről (illetőleg még csak derengésről) beszéltem, melyben feltűnnek a tárgyak körvonalai. De én, már a derengésben, kiválasztottam a
tárgyak közül egy fát, amely ősréginek tetszik. A föld, melybe ültették valamikor, az a megpróbált
öreg föld, melynek szülőföld a neve. Amelyben és amelyért őseink
vére folyt és apáink
verejtéke
folyt. Amelyen ringott a bölcsőnk:
amelynek hátán meghallottuk az
édesanyanyelv első szavát. Ezen a
földön mentünk-jöttünk
könyvekkel a táskában, vagy a tarisznyában. öröm és gond között ezen botladoztunk oda és vissza, körbe vagy
előre; szomorú változások idején
ezt a földet néztük csüggetegen, ki
erőt és bíztatást nyújtott akkor is
nekünk. Hűségesek voltunk hozzá,
ehhez a földhöz, mely a megpróbáltatások idején is anyaföld, mint
ahogy az volt örömben; s amely
mégis az egyetlen, aki pusztán és
egymagában áll örökké a kérdés
mögött: Mi a haza?
Igen, a földbe gyökerezik az ősrégi fa, a Magyar Fa. Sok betegség
és veszély rágta gyökerét, de valahogy kiheverte mindig a férgeket
a gyökér. S valahogy ma is táplálja a törzset, mely kenyérszínben
áll, történelmi viharoknak beforradott jegyeivel és a vágások
nyilt
sebeivel. Az időknek és a csüggedőknek baljóslatai közben szinte
egyetlen menedék ez a törzs, melynek megszabdalt
kérge alatt
az
egészég nedvei keringenek. Odvaiban mesék és balladák tanyáznak,
miket tudós kutatók
fürkésznek
elé. Rengeteg ágai szeszélyesen hajladoznak: csupa egyéniség kicsi és
nagy. Szellő idején ezer változatban szólnak a világról s néha a
törzsről, de a viharban
könnyen
tördösnek. mint általában az ágak.
Természet törvénye, hogy a fa
mindig vessen riigyeket, amíg jó a
gyökér, erős a törzs és hűségesek
az ágak. De amit a természet nyújt,
embernek kell azt gondozni,
ha
akarjuk az éltető gyümölcsöt.
Vájjon
megkérdezhetem,
akarjuk-e?

hogy

Azt hiszem, hogy ezt a vegsS
kérdést, ezen a nyelven, nem saabad feltenni, hanem a kérdés helyett inkább a madár fiait kell tolmácsolnom, akik az ősrégi fa lombozata között figyelnek fészkeikben. Mit mondanak ők, akik régi
és hoszas tanítás után egyszerűen és
igazán szólnak?
Azt mondják, hogy amiről írtam a föld : az az örök magyar
föld; s azt mondják, hogy a gyökér, amelyről szólottam; az ezeréves magyar történelem. S a törzs,
melyet magyaráztam: az a magyar
Nép; az ágazat pedig a törzs fölött maga az őrködő, tanult értelmiség; s az if júság a rügy.
Együtt a nemzet.
Szeretjük a földet, mely védi és
élteti a gyökeret. Erőt és védelmet
kérünk a törzstől: őrködést és fényt
a lombozattól, s gyümölcsöt a riigytől.
Sáfárkodjunk úgy, ahogy isteni
és földi törvények szerint elő van
írva. Mert akkor elnyerjük Istentől. ami tőle való; s elnyerjük a
löldi világtól, ami e földön szükséges.
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Mindeddig nem volt lehetőség arra,
hogy hazánkban olyan egységes, minden ízében magyar, mégis korszerűen
európai műveltség alakuljon ki, mely
a vezetőrétegnek, középosztályunknak
és a parasztságnak egyaránt tulajdona és amely műveltség hivatva van
megfelelő társadalmi és politikai berendezkedést teremteni. Még a X I X
század magasrendű népies nemzeti kultúrája is idegenné lett az akkor uralkodó liberalizmus hatására. A háború
után azonban újabb fejlődés indult
meg, mely a nép érintetlen ősi kultúrjavaira akarja felépíteni az új magyar
műveltséget. Az első vezető generáció, mely ezt az eszményt próbálta
megvalósítani, Ady Endre, Szabó Dc¿M) és Móricz Zsigmond nemzedéke
volt. Ök hárman képviselték elsőnek
ezt az irányt a magyar irodalomban,
míg Bartók Béla és Kodály Zoltán a
magyar népzenéből teremtette meg az
európai zene új klasszicizmusát. Az uj
magyar szellemiség kialakításában rajtuk kívül éppoly része volt a húszas
évek ifjúsága két nagy tanítójának,
Froh ászkának ás Szekfűnek, mint a
népismeret mesterének, Győrffy Istvánnak és a fiatal „esszéíró nemzedék" legkitűnőbb tagjának, Németh
Lászlónak. Prohászka Ottokár hozta a
hitből fakadó emberiesség gondolatát,
Szekfű Gyula a — sokszor túlerős —
önkritikát, Győrffy népünk megismerését Németh pedig a mélyebb magyarság és igazi humanizmus összeegyeztetését. S hogy a magyarság lelki ébredése megtörténhetett, abban
nagy részük volt a „népi íróknak", Tamásinak, Illyésnek, Erdélyinek. Veres
Péternek és az erdélyiek szellemi vezérének, Kós Károlynak. Rajtuk kívül
a fiatal írók. művészek, tudósok, politikusok egész sora dolgozott az új
magyar szellemiség kialakításán. Ez
az új szellemiség ugyanis nem csupán
irodalmi vagy művészeti törekvésekből áll, egy irányban halad történetszemléletben, magyarságismeretben, politikában.
A népi kultúra értékeinek fölfedezése már a mult század végén megkezdődött. A néprajzi gyűjtők e'ős'.ör
csak a népművészet iránt érdeklődtek,
figyelmük később a népi élet minden
mozzanatára, s a háború után a néprajzi és anthropologiai
vizsgálatok
mellett a tájrajzra, társadalmi helyzetre, a néplélektanra és az egye« műveltségjavak funkciójára is kiterjedtA nép életmódjának ez az alapos vizsgálata azt a megállapítást eredményezte,
hogy a magyar
parasztság
nagy tömegeinek életszintje igen alacsony, szociális helyzete nem kielégítő. A fiatal Írónemzedék sok tagja, a
„falukutatók", egész sereg szociográfiai könyvben mutattak rá erre. A
vizsgálat azután kiterjedt az egész
magyar életre. Megméretett a mai magyar társadalom és könnyűnek találtatott. Közben a problémák egész sora vetődött fel, így a nemzetiségi kérdés, mely maga után vonta a magyarság fogalmának tisztázására történő
kísérleteket. A magyar lélek közös ismertető jegyeinek meghatározó munkája még ma is folyik, s e téren Karácsony Sándornak sikerült megtalálnia a megoldást. A parasztromantikát
pedig lassan felváltotta az az elgondolás. mely szerint a pusztulásnak indult paraszti életforma helyet+ új életlehetőséget kell adni a földmíves rétegnek, mégpedig a népi kultúrjavak
f'elí.asználájsáival. Ezen elindulva többen igyekeztek programmot is kidolgozni a parasztság fölemelésére, sőt e
szellem hatására legújabban komoly
gyakorlati kezdeményezések is történtek 'öregségi biztosítás, kisbérleti törvény,
családvédelem,
népfőiskola).
Mindebből láthatjuk, hogy az új magyar szellemiség egyetleu hataimas

frontot alkot. Ha más munkaterületen
is, egy szellemben dolgoznak költők
írók. zenészek, művészeink, szociologusok, ethnologusok, sőt kis számban történészek, jogászok és politikusok :s. A
közös szellem ismertetőjegyeit a lehető legrövidebben a következőképen
próbálom összefoglalni:

is kifejlessze, egyrészt saját körében
való munkával, másrészt az új szellemiség íróinak megismerésével, meghallgatásával.

Természetesen mindez nem jelenti
azt, hogy mi csak a távolabbi dolgokat nézzük, csak az egész magyarság
dolgai érdekelnek. Sokkal kézenfekAz új magyar szellemiség elsősor- vőbb az egyetem ügye. Szociális lelküban kíméletlen önvizsgálatot, saját va- letet akarunk teremteni az egyetemen,
lónkkal, hibánkkal, bűneinkkel való az egyéni felelősség felkeltését. Óriákönyörtelen szembenézést kíván, hogy si jelentőségű az, ha egyesek a SzEIa jelen helyzetet megismerje. A szé- ben megismerkednek a közösség érdepítgetés nélküli vizsgálatból követke- kében végzett munka jóérzésével. Vezik célja: a magyar élet átépítése né- zetni, segíteni és alkalmazkodni egypi alapon, a magyar észjárásnak s du- aránt megtanulnak s erre a tudásra a
navölgyi hivatásunknak magfelelően. jövő Magyarországának nagyon nagy
Az irodalom végezze az irányítást, ha- szüksége lesz. — Magyarabbá szeretladjunk az Ady —• Móricz — Szabó nénk tenni' a magyar város egyeteDezső által megmutatott irányba. Ez mét. Különösen az ifjúság közösségi
a gondolat újítsa meg- kultúránkat a munkájának reformját tartjuk fontosnak.
Szórakozásainkban éppúgy
sajátosan magyar népi kultúra és az
általános európai műveltség össze- a magyar értéket keressük, mint taegyeztetésével. Ez formáljon filozófi- nulmány;: inkban, ahol mindig az örök
át, jogot, történetszemléletet, közokta- magyar lelket kutatjuk, vagy a maakarjuk
megismerni, s
tást. Ez alakítsa át a magyar társa- gyar tájat
mindent mindig úgy nézünk, hogy a
dalmat: el kell tűnjék az ellenlét, mely
magyartalan, vagy félig magyar gon- nemzeti újjáépítés szolgálatába állítdolkodású felsőbb osztályaink és a pa- hassuk- Nyilvánvaló, hogy a termérasztság között van. — Hogy mindezt szettudományok éppúgy magyar érdeelérhessük, a Quadragesimo
anno ket szol .»álnak, mint a filozófia, vagy
megjelölte hivatásrendi államépületet ; akármely más tudományág. Tudnunk
kell
megépítenünk.
Az
új rend kell, hogy szakmabeli továbbhaladászolgálhatjuk a
államának
legfontosabb
tennivaló- sunkkal mennyire
„magyar
szempontot."
Hogy egy pélja
a jövedelemelosztás
igazságodát hozzak fel arra, hogy egészen elsabbá tétele: földbirtokreform, telepívont, látszólag a mával semmi közöstés és adóreform által. A parasztság
eéget fenn nem tartó tudomány is mifölemelését szolgálja közigazgatásunk
lyen fontos lehet, utalok Kerényi proés közoktatásügyünk reformja, népfőfesszor ókor-tudományi
előadásaira,
iskolák, szövetkezetek szervezése és a
melyek során a görögség csodálatos
tömegek szociális gondozása iséletét példának tárja napjaink maEzekben az alaptételekben az új gyarsága elé !
szellemiség minden képviselője, minden írója, egyesülete, folyóirata egyetMég két dolgot szeretnék itt megért- Ez a szellem már a harmincas jegyezni. Az egyik: nagy veszedelmet
évek elején nagyjából kialakult, de jelent az új magyar szellemiségre nézviszonylag kevés híve volt. Az utolsó ve, hogy vannak, akik egy-egy alaphárom év alatt azonban a felvilágo- vető tételt átvettek az összefüggő orsult keresztény fiatalság egész töme- szágépítő tervből s ezzel magyar orgei tették magukévá a gondolatot, a szágszerte házalnak. Mivel azonban a
középosztály „disszidensei" és főként
mi mozgalmunk nem programm, haa paraszti származású ifjak, akik ma nem elsősorban lélek, meg kell tagadmár, hála Istennek, nem mind tagad- nunk minden félmegoldást, komproják meg fajtájukat. Lassacskán min- misszu m t, részben -cl fo ga dá st. Teljes
den magyar tulajdonává
válik, sőt
győzelemre van szükség: új középmég jött — magyar középosztályunkat osztályra, s mi ennek az egységes, mais meghódítja, pedig a középosztályból
gyar gondolkodású középosztálynak
eddig csak az osztály szemléletével
akarunk tagjai lenni. Nem érdekelhet
szakított fiatalok fogadták el azt az új
bennünket, hogy a magyarság
mai
magyar életszemléletet.
szellemi vezetői hol, milyen mozgaEzért nagyeljentőségű az is, hogy lomban harcolnák, s hogy harcolnak
a Szegedi Egyetemi Ifjúság, mely a egymás ellen is. Mi szintézist akaHorthy Miklós egyetem egységes di- runk, át akarjuk hidalni az ellentéteákszervezete, szintén az új magyar ket, ha megvan a közös szellemi alap.
szellemiség
szolgálatába akar állni. Szc-mélyi harcok nem érdekelhetik a
Nagyon tévednek, akik azt hiszik, fiatalságot. Mi minden író munkássáhogy a SzEI „úri világot" jelent. Azok gában a jót látjuk, nem a tévedést és
az egyetemi ifjak, akik csak a klub- tévelygést. Ami a magyarságnak és
így nekünk is szól, azt meghallgatjuk,
helyiségért és a szendvicsekért léptek
ami
csak hadonászás, megmosolyogbe, sürgősen hagyjanak itt bennünket.
juk.
A diákproblémákon túl az egész nemzet problémáira is választ akarunk találni, hogy tudjuk helyünket ós hivatásunkat. Lehetetlen, hogy az egyetem ifjúsága, mely a vezetőréteg utánpótlását adja, úgy kerüljön ki az életbe, hogy nem ismeri a helyzetet, nern
ismeri a magyarságot, gondolkodásmódja idegen, sőt gyakran erkölcstelen, s a tennivalókkal sincs tisztában.
Hát e/^en akarunk mi változtatni! Tudjuk, hogy az egyetemi ifjúságnak nem
feladata a politizálás, különösen nem
a napi politika, mely az ország egyetemista tömegeit 1938-ban elbódította.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az
egyetemi ifjiíság elzárkózhat a magyarság nagy létkérdéseinek megtárgyalása elől. Az egyetem professzorai ex cathedra nem beszélhetnek ilyen
kérdésekről, éppen ezért az ifjúság
maga kell megtalálja a lehetőséget
arra, hogy ismeretei' ilyen irányban

A másik megjegyezni való: Természetes hogy egyetemünk egész ifjúságában még nem tudatosulhattak ezek
az elvek és célok. A többséget ma sem
érdekli semmi más, mint saját maga
kényelme, szórakozása, saját jövője.
Vannak „szakemberek" is, akik —
midegy, hogy érvényesülési vágytól,
avagy a tudomány bűvöletétől vezérelve — saját szakjukba temetkeznek,
s mással nem törődnek. Azonban —
és ez a lényeg! — azok. akik tudnak
és akarnak is gondolkozni, az elolvasott könyvek, viták és csalódások eredményeképpen ide kellett, hogy megérkezzenek. Reméljük, a szegedi egyetem ifjúságából lassan még többen
fognak ide eljutni. Már ma is, ha nem
számbelileg, de minőségben ők jelentik a többséget. Vallják, hogy mindenhez közünk van, semmi sem mindegy,
legyen bár egyetem
ügye, ország 1

ügye, vagy „magánügy." S bár nem
az érvényesülés emberei, ők vezetik a
Szegedi Egyetemi Ifjúságot. Nem diktatúra ez, csak a jobb győzelme- Végre egyszer ¿íem az vezet, akinek legnagyobb a hangja, hanem az, akit erre az ifjúság hivatottnak érez- A minőség forradalma győzött Szegeden s
hittel hisszük, hogy legalább a mi
szűk körünkben az új szellemiség
egyre divatosabb jelszava nem iires
jelszó lesz, hanem mélyebb magyarság és tett !

$-¿zdi/e>&

B a k á t o t n !

Jövő hónapban
abszolválok
az
egyetemen.
Megegyeztünk
Veled,
mikor elsőéves voltam, hogy abszolutóriumkor értesítelek majd, hogy
ugyanolyan „bolond" vagyok-e még,
mint mikor elsőéves voltam. T. i. —
ha még emlékszel — akkor
azt
mondtad, hogy az egyetem
négy
éve meg fogja törni az ideálizmusomat; hogy
mire kikerülök
az
egyetemről, én is nevetni
fogok
azon, hogy van tisztalelkű ember, s
én se leszek az; hogy mivel paraszti származású vagyok, vagy fölveszem a középosztályunk
útálatos,
üres szokásait (kézcsók, Don Juanallürök, pikáns beszédmód, előkelő
káromkodások, stb.) vagy pedig kinéznek az emberek maguk közül, s
akkor számkivetett leszek.
Remélem, nem haragszol,
hogy
itt a nyilvánosság előtt felelek erre a beszélgetésünkre, de — tudod
— a SzEI lapja szívesen segít nekem abban, hogy nagyot
szólóan
mondhassam meg Neked, ami a szívemen fekszik.
Az fekszik a szívemen, hogy Te
és a hozzád hasonló sivárlelkű félemberek, félmagyarok
igen
nagy
részben vagytok az okai annak,
hogy mások is azzá válnak. Azoknak a fejlődő, nagyotakaró
fiúknak, akik a gimnáziumból még úgy
kerülnek föl az egyetemre,
minden
erőtökből a nyakukba kapaszkodtok
és feneketlen
üreslelkűséggel,
cinizmustokkal húzzátok őket is a
lustán heverők közé. Ti
hevertek,
semmjt se tesztek, kis lelki dudvák
vagytok és azért fáj nektek, ha magatQlc mellett szálfaembereket láttok
nőni, mert az arra emlékeztet benneteket, hogy
Nektek is szálfává
kellett volna fejlődnötök, de Bennetek nem volt erő, akarás, napfeléhajlás és
elcsenevészesedtetek.
A szörnyűség az a Ti eljárástokban, hogy ahelyett, hogy a munkátlan, tudatlan, felelőtlen
voltotokkal féreállva hallgatná-ok, még van
képetek kiállni a középre és a dolgozó, értelmes, lelkiismeretes
fiúkat
nagy hangon lehurrogni!
Ti csak hézagok, hiányok
vagytok az ifjúság testében, mert senkik
vagytok és mégis ti akartok az ifjúság agyába jutni, s onnan a tagoknak parancsokat osztogatni'
Ez feküdt a szívemen négy évig,
s most itt mondom meg ezt Neked,
annak az ifjúságnak
a
lapjában,
amely már velem együtt nem hallgat rátok.
Ezzel a mondattal már meg is feleltem az akkori
beszélgetésünkre1:
igenis nem vált valóra az a szavad,
hogy én is derékbatörök
majd és
,,hagyok mindent futni."'
Nem! Tanultam, dolgoztam a négy
év alatt, s nemcsak magamért, hanem másokért. És ha még olyan sáros helyen kellett is ásnom: a lelkem tisztaságát
megőriztem.
Hiszek most is hittel az Istenben
és az emberben úgy, ahogy a vallásom. tanítja és hiszek a magyarságban úgy, ahogy
a legnagyobb
magyaroktól és az életből tanultam. — Szóval még mindig
olyan
„bolond" vagyok.
S ha akarod tudni: — semmiért
se cserélnék Veled!
Egy SzEI-s.
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EGXSÉG

Az egyetem latin neve. az „universitas", valamiféle egység
felé
fordulásról beszél, mint ahogy a)
magyar „egyetem" elnevezés (Dugonics András még „mindenesség
oskolájának"
mondotta!), ez a
mondvacsinált szó is ilyesfélét sejtet. Egészen stílszerű tehát, ha a
fiatal Horthy Miklós-egyetem szintén az Egység valamilyen formáiéival lepte meg a magyar közéletet,
s ha a tudományok egységét ebben
a szakokra darabolt állapotban neki sem sikerült ugyan megvalósítani és a karok kapcsolatait szellemi téren szorosabbá tenni, a diákegység
terén
olyat
alkotott,
amellyel követendő példát
mutatott a társegyetemek ifjúsága számára. A szegedi hallgatóság lelkében meghallgatásra
találtak
az
egyetem
nagyszerű és az ifjúság
sorsán aggódó, meleg szívű Rector
Magnificusániak szavai, s lelkesedéssel sorakozott fel mögötte, hogy
a széthúzást és az egyéni ambíciókat feledve egységesen igyekezzék
megszervezni a maga cselekvéseit,
s egységes terv szerint formálja a
maga életét. Ne higyjük, hogy ez
kis dolog, amelv mellett vállvonogatva lehet továbbmenni, mert ebben a kicsiny tényben nagy jövendőnek ia csírái rejlenek. Ha a mai
kezdet megerősödhet és teljes erejében kibontakozhat, nyomában az
egész magyar egyetemi szellem átalakulása és jobb irányba fordulása következhet be.
Mert mi volt régebben a helyzet? — A világháború előtt mindenről lehetett beszélni az egyetemi ifjúsággal kapcsolatban,
csak
egységről nem. Az ifjú
beiratkozott az egyetemre és oly magányosan. s oly elhagyatottan élt benne,
mint a remete a sivatag közepén.
Senki se törődött a másikkal. Mindenki önmagával volt elfoglalva, s
ha mégis összeverődött az egyetemen egy-egv baráti társaság, annak az egysége véletlen és ideigóráig, tartó jelenség volt. A tanár
olimpuszi magasságban köd felhőbe burkolózva trónolt, s az egyetemi szabadság pompás
takarója
volt annak a ténynek, hogy az
egyetemen senki se törődött
senkivel. Megfelelt ez az állapot a kor
hangulatának, mely az egyéniség
imádatában tetszelgett és a jogosult és jogtalan ambíciók vadászterületének
látta
a
közéletet,
amelyre kiki igyekezett
magát
már az egyetemi évek alatt fegyverekkel felszerelni.
Ennek a nagy magánvosságnak
a világháború véget vetett. A szörnyű *vég mindenkit ráeszméltetett,
hogy egymagában minden ernbter
gyönge, s erőssé csak társaságban
lehet. Akkor az egyéni érvényesülés vágya szervezetekre ha jtotta az
embereket. Zűrzavaros idők voltak
ezek. Nemes ideálizmus és aljas
önzés kavarogtak benne, s a kívülálló egy-egy alakulattal szemben sohasem lehetett felőle tisztában, hogy mi rejlik a
mélyén:
arany-e, vagy
salak. A bevallott
célok nem indig voltak azonosak a
be-nem-vallottakkal. Az ifjúságnak
éreznie kellett, hogy sokszor fenyegeti a veszedelem, hogy eszközzé
válik tőle idegen célok szolgálatában. Veleszületett idealizmusával
ugródeszkául szolgált
nagyon
is
materiális céloknak, s hosszú
idő
kellett hozzá, míg
megtanulhatta,
kikben kell látnia a maga igazi barátait. Végül az egyes szervezetek
kikristályosodtak és ma már minden egyetemi ifjú nyílt szemmel
dönthet afelől, kit akar követni, s
kihez kíván csatlakozni. Az elmúlt

két évtized történetírója meg fogja állapítani, hogy az ifjúság szervezetei nélkül a magyar élet aligha tudott volna aléltságából
magához térni, s a legnehezebb időkben az ifjúság ideálista lendülete
volt az az erő, mely sokszor a kétségbeesett öregeket is magával ragadta, és a reménytelenségben
is
reményteljes tettekre késztette.
Azt kell mondanunk, hogy ezekben az években az ifjúság nem ért
rá önln agával törődni, mert a nemzet sorsának terhét kellett hordoznia. Viselte az állástalanság és a
kenyértelensóg átkát; nem alapíthatott családot, mikor arra legnagyobb vágyat érzett. A nemzet virágja fagyott el az idők szelétől és
aligha túlzás, ha azt mondjuk,
hogy nem is egy tavasz hullott ki
így a nemzet életéből. E gondok és
e nyomorúságok
elviselésével a
magyar ifjúság a jövendő nemzedékek hálájára tette magát érdemessé. Nagy és szerencsétlen ifjúság volt ez! A jövendő reménye
nélkül kellett készülnie a jövendőre. Ennek a tarigumát csak azok
értik meg igazán, akik hordozói
voltak.

szása helyett a szellem örök javai
felé fordul.
A társadalmak életében az individualizmus, a részekre bomlás
mindig a dekadencia jele. Nagy
és teremtő korok a szellem egységében forrnak össze. Ezért az az
egység, amely itt Szegeden egyelőre az egyetemen próbál kibontakozni, reményt ad arra, hogy a
nemzet életében is túl tudunk jutni a széthúzás, a partikulárizmus
meddős és dekadens korszakán, s
a közösséget teremtő ideák gyöke-

ret tudnak majd verni ebben az ifjúságban.
Kívánatos tehát, hogy ez a szegedi diákegység
el ne hervadjon,
hanem dús gyümölcsöket
termő
fába szökkenjen. Reméljük, hogy
a kertész, aki elültette ezt a nemes
magot, továbbra is törődni fog vele, és gondozásával
mellette fog
maradni akkor is, ha ez már nem
lesz hivatalos tiszte és kötelessége.
Egyetemünk
sorsának
alakulása
nagy mértékben függ ennek a példaadó kezdeményezésnek
sikerétől.

Nyikos István:

HIC ET NUNC
1.

Még Móra Ferenq bölcseséga írta
egyszer, hogyi „A legtöbb írónak teleszkópszeme van, s míg a ködfoltokba kukucskál témáért, nem veszi észre, ami csak egy karnyújtásnyira van
tőle." Régi igazság ez az élet minden
területén. A kisbíró mindig jobban
ért ahhoz, amit a falu bírájának kellene tenni, mint a saját tennivalójához, a falu bírája meg ahhoz, amit a
kisbírónak, meg az alispánnak. Más
szemében meglátja az ember a szálkát,
magáéban meg a gerendát se. Más kenyere dagasztását jobban érti az ember a szájával, mint a sajátját a keA szegedi diákegység annak a
zével.
jele, hogy ezek a nehéz idők múDe nemcsak térben van ez így, időlófélben vannak. Az ifjúság mer
ben
is: A holnapi túzokról szívesebés akar újra koravén helyett fiaben
álmodik
mindenki, minthogy megtal lenni. Azokban a nagy egyesüfogja
a
mai
verebet. A jövő sültgaléseken túl, amelyekben az egyelambjáról el tudja mondani, hogy hotemes, nemzeti célok szolgálatában
vesz részt, van és marad ideje a gyan kell majd belerepüuie a szájába,
saját • tisztán ifjú sági, egyetemi éle- de ma még a kezét sem nyújtja ki utána. Szóval, ami térben és másra votének is élni. Anélkül, hogy kivonnatkoztatva
a más szemében
szálkaná magát a nemzet életéből, arra
kereső,
az
az
időben
maga
magára
voa maga sajátos egyetemi életében
natkoztatva
Pató
Pál.
A
magyar
néés fel.adatai között akar előkészülpi
bölcseség
íratlan
írása
jól
ismeri
ni. A mi diákegységünk ilyen mómind a kettőt és tudja azt is róla,
don a sajátos egyetemi életnek felhogy egy ez a kettő: az az ember, aki
virradását jelenti. Nem akar senrest
a jóra. És azért, mert rest a jóra,
kit sem a nemzet közösségéből kide
mégis
szeretné magát jónak tudni,
szakítani. de figyelmeztet minden
(mert
különben
hánykolódik a lelke),
egyetemi polgárt arra, hogy egyeúgy
igyekszik
magát
emelni, hogy mátemi évei alatt egyetemi polgár,
sokat
csökkent
és
úgy,
hogy a jövőakinek az egyetemével szemben is
ben
mozgó
magát
jónak
képzeli el.
kötelességei vanüiak. Az
egyetem
Tehát
az
az
ember,
aki
mások
reforugyanis a nemzeti jövendő melegmálásáról beszédhez és a maga reforágya, s a nemzet sorsára se kömálásának elodázásához jaj de értzömbös, hogy itt milyen palánták
sarjadnak.
Ilyen példákat látunk a mai ma-

minden életet hirdető jó szó! Életté
kell tenni azonnal a mai mindennapi
életünkben!
Mert mit várhatunk attól az építésztől, aki egjr egyszerű kis házat
nem tud ma megépíteni, de arról szaval, hogy ha majd egy nagy palotát
bíznak rá, az remek lesz?
És hogyan várhatjuk attól az embertől, akit 50, 60 ember élére állítunk
(például, hogy szervezzen meg egy
színházi előadást, vagy egy kirándulást) és nem tudja őket jól vezetni,
azt. hogy majd ezreket és tízezreket
(pl. egy kórház, vagy gyár, tankerület, vagy város élén) jól tudjon vezetni?
Tehát úgy látjuk, hogy ha az egyetemi ifjúság arra akar előkészülni,
hogy az egész magyar életet egységesebbé, igazságosabbá önzetlenebbé, önállóbbá, tisztábbá tegye, akkor előbb
azt a közösséget kell azzá tennie,
amelyben most él, ezt a mi egyetemi
ifjúságunkat
Azzal kezdtük hogy
megteremtettük ifjúságunk egységét. Nem játszunk
többé bábeli toronyépítést, ahol mindenki mást mond és mást akar. Aztán jött a választás, amely tökéletesen
tiszta volt és az igazán odavalókat állította az élre. Megindult — az eddigi
igazán individuális élettel szemben —
a közösségi élet: a
diákélet.
Élet a maga ezernyi ága-bogával,
színével,
ahol az ember száz és száz
másik emberrel kerül a legkülönbözőbb korrelációba. Pl. amíg beszerez
az Otthon számára edényt és virágvázát és játékszert, vagy folyóiratot;
vagy amíg sok-sok éjszakai tárgyalással és rengeteg felelősséget érző, jövőbe néző gondolkozással húsz ember
közös munkája megalkotja az alapszabályt; vagy amíg csak összeszedi a
Hamlet számára a SzEI százas tömegeiből a megfelelő szereplőket (hát
még, amíg összetanulnak, egymástsegítő, kitartó munkával); vagy amíg
összehoz egy lapot; vagy egyáltalán
amíg egy nagygyűlésen fölszólal és éljenez és izgul az egyik véleményért
és a másik ellen és a szomszédait minden erejével igyekszik meggyőzni;
vagy amíg megintcsak húsz. huszonöt
ember beszélgetése, vitája megtervezi
az egész jövő év munkáját

gyar életben:
Hirdetik az emberek, hogy meg kell
szüntetni az osztályellentéteket és hazaérve, leszidják a kisfiúkat, mert a
házmester-gyerekkel látják
játszani.
Dicsekszenek, hogy világosan látják a
szociális problémák gyakorlati megoldásának az útját (és hogy ennek meg
ennek a pártnak a hívei, amely meg
is fogja azokat oldani) és ugyanakkor felmondanak a lakójuknak, mert
Az egyetem ugyanis nem az épünem bírják a gyereksírást. Erős, nagy
letekben rejlik, hanem a szellemMagyarországról szavalnak és közben
ben, amelyet ott a szavakban, a
pincsi
kutyát fürösztenek és nevetnek,
könyvekben és sajátos le vésőjéhogy
nem
bolondok eggyel több gyeben magunkba
szívunk, s amely
rekkel
vesződni.
Fölróják a kormányformál, alakít bennünket.
Mikor
nak.
hogy
fogalma
sincs igazságos fibenne felolvadunk,
önmagunkat
zetésekről,
hiszen
nekik
is csak 500.—
nem föláldozzuk, hanem a vele vaP-jiik
van
és
közben
150
P napszámot
Embereket ismer meg és ítél meg
ló egység megvallása által
többé
adnak
a
favágónak,
aki
két
pengőt
az
ember ennek a munkának minden
leszünk. Csak az anyagban és a
kért
és
otthon
négy
gyereke
várjaórájában.
Barátok kerülnek össze és
materiális létben elmerült lélek eléHát a Szegedi Egyetem,
Ifjúsága ! látják meg. hogy nincsenek egyedül
gül ki a maga egvediil valóságáabból a gondolatból kelt életre és ab- Í jövőtáhnodó munkájában:
bíztatást
ban. a szellem a közösséget keresteti velünk. Ut omnes unum sínt, ból él, hogy legalább ö ne legyen ilyen kapnak egymástól. Nagyhangú, jólteleszkópszemű közösség! S ha nem
mutató, de üres emberek
ürességét
— hogy mindnyájan egyek legyelesz
ilyen közösség, akkor nagyot len- méri meg és szórja ki őket a lelkéből.
nek, ez a bibliai eszmény ott él az
dített a benne lévő embereken is, hogy Saját bőrén érzi meg, mit jelent az
ember jobbik felében, s ez keresők
magukban se legyenek ilyenek!
önző ember a közösségnek, s hogy a
teti vele az egyesülést, a közösséAz országépítés munkája a mi szá- cinikus élettagadó ember nem egyéb,
get, mert a „mi" mindig több, mint
isaz „én". De az anyag, a test, az munkra azt jelenti, hogy a magunk mint lelki öngyilkos- Lányokat
mer
meg
s
nem
magukat
kellető
kiralelkét kell építeni, a magyar megújuérdek közössége mindig hiú
relás azt, hogy nekünk kell megújulni. katból, ahonnan egyébként ismerhetné
ménység: kiderül róla, h o g t elégMi azt valljuk, hogy hic et nunc kell meg őket (strandon, bálban, zsúrban),
telen és nem ad kielégülést. Csak
a szellem az igazi közösségterem- mindent megtennünk, hogy ne ¡csak hanem közösségi munkából, ahol kitetjó szakemberek, hanem minél különb szik az, hogy ki mit ér igazán és ki
tő. És mikor a szegcdi egyetem ifjúsága az egységet keresi,
akkor emberek, magyarok is legyünk. Hic et mit mutat: szolgálni tud-e másokat,
arról tesz tanúbizonyságot,
hogy _ nunc! Itt, azonal, különben félő, hogy vagy csak magát kiszolgáltatni, gondolkozni és gondoskodnia tud-e, vagy
az anyagi világ, az érdekek hajhá-c sak pusztában elhangzó swí marad
A z . egyetemi élet felvirulását és
öntudatosodását ígéri ez az egység. Eszünkbe juttatja, hogy
az
egyetem nem
egyszerűen
olvan
akadály, amelyen keresztül
kell
gázolni, hogy az ember vidámabb
mezőkre érhessen,
hanem
édes
anya, igazi Alma Mater, aki
egy
szebb és emberibb életre
neveli
gyermekeit .
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SZEGED! HID
tát, finom gépben homok voltát megútálni-

Csak szórakozni. Egyáltalán megtanulja, megszokja azt, hogy az élet nemcsak a szakember napi leckéje, hanem
javak elosztása, emberek vezetőnek-kiválasztása, munkatársak szerzése és
beosztottak szervezése (igazságos és
okos munkamegosztás köztük), kötelesség és felelősség vállalása és teljesítése; nap, mint nap új és más feladatok megoldása, félreértések tisztázása, haragosok megbékítése, gyöngébbek segítése, ellenfelek meggyőzése, ellenségek leküzdése és így tovább...

A nagy közösségi élményt megszereti: át meg átéli, hogy háromszoros
a jó, ha kettő kapja. A férfias kiállás,
a felelősségvállalás, s a csöndes önzetlen munka sziklát-mozdító voltát
megérzi és tiszteli, a szavuktartó emberek nagyságát megbecsüli.
Életet
él
és
életet
lát.
A SzEI arravaló, hogy a diáknépet
vállonfogva arra tanítsa meg,
hogy
Csakugyan ember-módon,
kereszténymódon, magyar módon élje és igazlátó szemmel lássa ezt az életet.

Megismeri az életet, s megtanul mindattól ami rossz, undorodni :
hiúság-fölverte hullámgyűrűket jogtalannak és károsnak tartani, felelőtlenségek életgyilkos voltát fölismerni, tülekedések igazságtalanságát vérforralónak érezni, hazugságok semmi-vol-
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Mindez hol van akkor, ha a diák
beiratkozik, jár előadásra, meghallgatja, megtanulja, levizsgázik, abszolvál és elmegy . . . Szakember vált be-

vé küzdje fel magát, Szent Johanna,
Kleoáptra, Ofélia, stb- alakításaival.
Szándékosan említettem külföldi
példát, noha a magyar színésztörténetben is találhatnánk megfelelő neveket, akik a polgári élet szép erényeit egyesítették és egyesítik a maguk művészé letével.
Sőt meg is fordíthatnók a tételt.
Igen valószínű, hogy a polgári életformában, családhan élő színészek sokkal többet tudnak produkálni színpadon és nem azért élnek szigorú polgári életet, mért a nagyság kötelezi erre őket, hanem azért igazan nagyok,
mert rendezett életmódban a színészi
alkotás is tágabb keretet kap, tekintve,
hogy a színjátszásnak csak egyik fele kíván ösztönt, a másik fele műveltséget, elmélyülést, nyugalmat.
Természetesen a Színművészeti Kamarának és a magyar társadalomnak
is vannak feladatai ezen a téren- Elsősorban a fizetések komoly rendezésével és ellenőrzésével
kell
módot
nyújtani a színésznek a magasabbrendű polgáriasuláshoz, másrészt az egész
művelt magyar társadalomnak kell segítséget nyújtani
ahhoz, hogy a színész felemelkedhessék abba a társadalmi régióba, amely megilleti a művészete után. Ilyen körülmények között
a továbbművelődés, az elmélyülés és a
hivatásban/ való buzgó hit erősödni
fog a színészben. Erre pedig nagy
szükség van ma a magyar színpadon.
iMHiHmDBHIHHHHHHHB

lőle; de ember aki életet fog mozdítani: százakat vezetni, kenyerüket, otthonukat kimérni, nekik jó vagy rossz
szót adni naponta százszor, aki családot tart majd a kezében, aki ország
ügyeibe szól majd bele . .
. . . Milyen ember válik abból, aki ifjú nem
volt, csak szakember jelölt... Vagy aki
volt ifjú csakhogy az ifjúi 1 életét semmi egyéb nem irányította csak az,
amit megkapott pénzért, hiszen a családjából már kiszakadt 8 a templomot
elkerülte...?
^A SzEI hic et nunc teremt életet és
ezt az életet kereszténynek és magyarnak akarja, mert tudja, hogy
életre
csak élettel
lehet
nevelni.
(Ennek a cikknek II- részét következő számunkban közöljük-)
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Amikor a kolozsvári Magyar Szín- honos, így pld. a szcenikai felügyelőt,
ház küszöbét átléptük, meglepett, hogy a színpad tervezésére és kivitelezésére
a kis színházépületben mindennek és j képzett szakembert- A színház embermindenkinek megvan a maga helye. anyagában tehát művészi és polgári
Az intendánsnak, a dramaturg-főren- elemek keverednek- Önkéntelenül feldezőnek, a gazdasági-igazgatónak, a vetődik a kérdés: milyen a színház
társadalma és ennek megfelelően társzcenikai főnöknek külön-külön szoba
áll rendelkezésére, ami számunkra az- sadalmi élete s ez hogy viszonylik a
polgári társadalomhoz és annak életéért is meglepő, mert az anyaországi
hez.
vidéki színházaknál nemhogy a külön
irodahelyiségek, hanem maguk ezek a
Tudjuk, hogy a klasszikus ókor fofontos szervek is hiányoznak. Sőt lyamán, a színészt kivetette magából
Uram Isten! Még társalgót is talál- a polgári társadalom, a középkorban
tunk itt, ahol a színészek színházon és az újkor elején éppen csak megtűrt
belöli társadalmi élete lezajlik. A
tagja volt s társadalmi helyzete csaknagy szegedi színházban egyetlen hely
nem a legújabb időkig ilyen formáksincs ahol a színészek színházi, belső
ban élt tovább. Nem akarom koronélete társadalmi keretek között foly- ként részletezni, vajjön mi volt az
hatna le nem is beszélve arról, hogy a oka, hogy a polgári társadalom a szíszegedi öltözők rendezetlensége mel- nésszel szemben ellenérzést tanúsított,
lett a szép fehér kolozsvári öltözők va- egy, a színész egyéniségéből adódó malósággal 'csillognak. Szembetűnő volt gyarázat, általában, minden korra éra rend, ami a színészeket a színházvényesen, úgy is meg fogja magyarázépületen belül övezi.
ni. Amíg a színész egy-egy új szerepével foglalkozik, egész napon kereszIlyen pillanatnyi benyomások után
tül a próbák és előadások alatt, az
az első estén láttam Tamási Áron „Viéletre keltendő alakra összpontosul a
tézi lélek" című darabjának előadását.
figyelme. Valóságos énje világának ok
Fényes Aliz és Nagy István tehetséés okozati összefüggései elhomályogét mindenki ismeri, de rajtuk kívül
sulnak és a színész egy másik lény
az egész
szereplőgárda
elsőrangút
(második, harmadik, tizedik, századik,
nyújtott. Én polgári életüket akarom
stb.) sorsösszefüggéseit veszi magára
megismertetni. Színpadi
teljesítméós egy második, tizedik, századik, stb.
nyüket megcsodáltam, de másnap, mién-t alakít ki magában, míg a szemékor személyesen is megismerhettem
i lyes én háttérbe vonul és figyel. Theoőket, még inkább csodálkoztam. A
dor Lessing szerint a színész a folytomodorukban; a fellépésükben semmi
nos elszemélytelenedés és szüntelen
sem volt, ami figyelmeztetett volna,
idegen életekbe való beleélés következhogy színészekkel van dolgom, akik
tében végül nem tud különbséget ten„más emberek". Akiket általánosságni saját én-je és az idegen érzések köban a tudományos lélektan és társadazött. Nem tud különbséget tenni, mi az
lomtudomány a polgári embertől eltééletszerűen valóságos és mi a csak műrő gondolkozásúaknak tart s úgy hivészileg valóságas élmény benne. Legszi, hogy az élet tényeivel szemben az
igazaJJ,) érzései is valamilyen pózban
állásfoglalásuk is más. A kolozsvári
állnak a belső tükör előtt és ha összeszínészek annyira öntudatos
művétöri a fájdalom, az való, hogy összetöszek, oly szerényen, komolyan, elméri, de ahogyan végbemegy benne, ablyülten gondolkoznak minderői, de legban mindig van egy kevés a színészifőként
a hivatásukról,
egymással
ből.
szemben olyan kollegialitással viselkednek, (mint másutt a kívülállókkal
í g y áll a helyzet a színésszel, mint
szemben sem,) hogy gondolkodóba esegyénnel. Vájjon, milyen társadalom
tem: milyen üdvös lenne, ha a színéaz, amelynek összetevői ilyen egyeszek magánéletükkel teljesen bele tuddek? Már a színész sajátságos belső alnának illeszkedni a társadalom jobkata biztosíték arra, hogy a mindenbik részének életébe, hasznosabb eszkori polgári társadalomtól erősen elközei lehetnének saját művészetüknek
tér- Az olyan ember, aki a valóságos
is és ezzel lehántanák a társadalom
életben előadódó helyzeteket és összetöbbi rétegéről azt az előítéletet, hogy
függéseket nem maguk
valóságában
a színész, az egész színésztársadalom
éli át, hanem azokat a színészi megfocsak üres, hiú, fölszínes erkölcstelen
galmazás és stilizálás formanyelvén
lehet. Vájjon van-e mód erre, egészmég önmagának is inkább megjátssza,
séges tagja lehet-e a színész az egészmint éli, másként is ítéli meg az emséges társadalomnak?
beri élet tényeit és összefüggéseit,
mint
az átlagos polgári ember. Ez okMinthogy a színjátszás 'összetett
ból
természetes,
hogy az életjelenséművészet, úgy maga a színház is sokgek
értékelésében
is eltolódások, illetrétű intézmény. Szervezetében művéve
különbségek
mutatkoznak
a kétféle
szekre éppúgy szüksége van, mint techtársadalom
ítéletalkotásában.
Ezek az
nikai szakmunkásokra, sőt nem nélküeltolódások
bizonyos
korokban
nagyon
lözheti azt az embert sem, aki művéerősek
is
lehettek.
Talán
ez
az
oka,
szetben és technikában egyaránt ott-

hogy a polgári társadalom kezdettől
fogva kitaszította magából a színészeket. Egyes művészek és művésznők
személyes sikereivel szemben zordonan
állnak az ókori törvények, melyek kéjnőkkel és kerítőkkel helyezik egysorba a színészeket. A Lex Pupia (Kr. e.
71-) megtiltja a szenátoroknak és férfiutódjaiknak hogy színésznőt vegyenek feleségül. Ez volt a helyzet az
ókorban, de a középkoron és újkoron
keresztül is ilyen alapon variálódott
a színésztársadalom sorsa. Csak újabb
időkben kezdenek a színészek is a körülöttük élő tiszta emberi élet értékes,
elfogadott részévé válni.
Ez a folyamat a X I X . században indult el, még most is tart, anélkül azonban, hogy közel lenne a beteljesüléshez.
Nézzük meg, hogy a színész, mint
„másfajta" ember alkalmas-e
arra,
hogy polgári életet éljen, hiszen láttuk, hogy abban erősen eltér a polgári embertől, hogy másféleképpen látja és éli m.eg az emberi élet valóságait.
Ha leszögezzük, hogy a polgári élet
főfeltétele az állam, illetve az emberi
társadalom törvényeinek magatartása,
a közösségbe való beilleszkedés képessége, a polgári életforma pedig a családon belöli élet tiszteletbentartása, —
nyilván már közömbössé is válik, hogy
a színész másként látja és olvasztja
magába az élet jelenségeit mert miután a polgári élet e legfontosabb feltételeinek megfelelt ,a polgári életforma
élésére alkalmasnak kell tartanunk,
még akkor .is, ha tudjuk, hogy e színésztársadalom egyedeinek sajátos belső alkata miatt a mindenkori polgári
társadalomtól erősen eltér. Azt a különbséget, amely a kétféle társadalom
között szemlélet ás appercepció dolgában mégis fennáll, nem lehet célunk
itt elbírálni, vajon a különbség melyik javára billenti a magasabbrendűség mérlegét.
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Professzor Ur minden kollokviumon és szigorlaton sokat bosszankodik, mert azt kell látnia, hogy a hallgatói nem sokat tartottak meg abból,
amit Professzor Ur nekik előadott. Tudom, hogy Professzor Ur szívesen veszi az ifjúság megnyilatkozásait, ezért megírom a Szegedi Hídban, hogy
mi, a hallgatói mit gondolunk.
Többen is olyan véleménnyel vannak erről, hogy Professzor Ur mindig az „egyetemi színvonalat" tekinti
normának és mivel azt szeretné, hogy
az minél magasabb legyen, egyszerre
sok és nehéz dolgot ad elő mindig
Nagy és szép dolgokat, úgy hogy sokszor szédülünk belé, de ép azért néha
meg se tudjuk egészen érteni, vagy ha
megértjük csak abban a pillanatban,
esetleg még az óra végéig is világos,
do ezután összezavarodik sok minden
a fejünkbenEzért arra gondoltunk, hogy Professzor Ur szebb kollokviumokat és
szigorlatokat hallana tőlünk akkor, ha ,
a mi színvonalunkat tekintené és azt
szeretné minél magosabbra emelni. Tehát, ha néha visszakérdezéssel meggyőződnék arról, hogy mennyire éri tettük meg az előadást; vagy, ha esetleg mindjárt a félévi kollégium megkezdése előtt végigkérdezne bennünket arról, hogy már mit tudunk szakunknak azon a területén és ha az
egyszer előadott, igen nehéz részeket
újból előadná Professzor Ur, ha. meggyőződik hogy az nem egészen világos előttünk. Bizonyos, hogy az előadás, az előadásmód színvonala, tehát
az „egyetemi színvonal" így süllyedne, de ha azt a szempontot nem hagyjuk ki a vizsgálódásunkból, hogy az
előadás színvonala csak eszköz, a cél
pedig a hallgatóság
színvonala, akkor talán érdemes lenne ezt az áldozatot azért a célunkért, hogy minél
különb szakemberekké legyünk, meghozni.
Kérem, ne vegye Professzor Ur tolakodásnak és más dolgába való jogtalan beleszólásnak a soraimat, hiszen
közös ügyünk az, hogy az egyetemi
ifjúság minél jobb tudással kerüljön
ki a magyar életbe.
Tisztelettel: Egyik csendes hallgatója.
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Természetesen vannak jelenségek,
amelyek ellentmodanak annak, hogy
a színész teljesértékű tagja legyen
a
társadalomnak.
Elsősorban
az,
hogy a színész lakóhelyének gyakori változása miatt csak nehezen tud
családot alapítani, azonkívül a színésznő csakhogy szerződésének eleget tehesen, képtelen a teherviselés idejét
színpadtól távol tölteni. Ezek olyan
problémák, "melyeket államilag kellene rendezni, hiszen az egy helyben lakó nagy színészek számtalan példája
mutatja, hogy a színészben nem lehet
annyi egyéni sajátosság, hogy emberi
jegyeit végleg elvesztené, igenis kívánkozik a .polgári életformák felé. A Üií
modern színpad
egyik
legkiválóbb
nagysága, Ludmilla Pitoeff nyolc gyermeket szült s amellett volt ideje arra,
hogy a legnagyobb színészek egyiké-

újság,?
ÍIÓMMMÍviü.
S z e g e d i

a.
H i d
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SZEGED! HID
Keresztény
és magyar

A MŰVÉSZ,
aki Otthonunkat tervezte.
Látogatás Bozó Gyula iparművész-tanarnál.
Sok áldozatba került otthonunk
megépítése, de talán senki sem adott
nekünk annyit, mint Bozó Gyula tanár, iparművész, aki az Otthon megtervezésében legjobb művészetét, önmagát adta nekünk. Mikor sok munkával, fáradsággal, utánajárással végre az egész otthon készen állt, megkérdeztük Tőle, hogy mit kér azért a
többhónapos munkáért, amit az Otthon tervezése, és a munkák ellenőrzése megkövetelt. Ö semmit sem kért.
Azt mondta, hogy az ifjúságnak, az
ifjúságért dolgozott, és ezt a munkát
fölajánlja az ifjúságnak. Mi akkor ezt
a munkát, ezt a nagy ajándékot megköszöntük és arra vártunk, hogy mikor tudujk meghálálni. Pénzzel mi soha sem tudjuk megfizetni munkája
árát; szegények vagyunk hozzá- Fölkerestük hát otthonában, hogy megadjuk a legnagyobbat amit tőlünk
kaphat: köszönetünket.
Tarján-utcai házában éppen hurcolkodás közben találtuk. Ipariskolai
műterméből jött haza, hogy
itthon
folytassa munkáit.
Min dolgozol most? kérdeztem
tőle, (régi cserkészkomák vagyunk) és
mi a legkedvesebb munkád?
— Ugy gondolom, hogy kérdések
jobban nem is vághattak volna össze,
— mondja —, mert most "éppen a legkedvesebb munkámon dolgozom. 1938.
novemberében megnyertem ugyanis a
Somogyitelepi katolikus templom freskóira kiírt pályázatot. — Beszéd közben már mutatja is a nyertes terveket
és a már kész képek reprodukcióit, —
és még mindig azon dolgozom- Most
ugyan nehéz a munkám, mert a hatalmas képeket nem egyenesen a falra festem, hanem nagy falemezre és
csak a kész képeket erősítik fel lécezéssel
parasztházmennyezetszerű
a
templommenyezetre. Ezeket a képeket
pedig most, hogy iskolai
műtermemet a katonaság lefoglalta, itthon a
padláson tudom csak festeni ami bizony elég kényelmetlen munka.
Én eközben a terveket és a reprodukciót nézegettem ami bizony elég
kicsi és én laikus szemmel nem sokat
tudok kiokosodni
belőle. Megkértem hát, hogy magyarázza el nekem
a képeket és ha van mutasson nagyobbat.
Mosolyogva magyarázta a képek
értelmét. A tízparancsolat ábrázolása
yan tíz nagy kazettában, közepén pedig hatalmas fehér galamb, a Szentlélek. Markáns férfi és szép. erősvonalú nőarcok vannak nagy
? hákban.
Hát ezek kik? — kérdeztem.
Ezek az alakok az Árpádház szentjei- Azért ábrázoltam őket magyar ruhában, mert mi a szenteinket, sőt az
Istenünket is magyarul, tehát magyarnak képzeljük el. Ahogyan pl. a
néger nem tudja Sziiz Máriát kékszemű, szőkehajú, hamvasbőrű nőar'cnak
elképzelni, úgy kell, hogy a mi szentábrázolásunk is magyar szent'ábrazolás legyen- Különben jöjjetek csak —
hív bennünket és megmutatja a kartonrajzokat. Itt már az alakok olyan
nagyok, mint amekkorák a falakon
lesznek, csak festve nincsenek.
Ilyen nagyszabású munka elkészítése közben vállaltad otthonunk berendezésének tervezését is. Nem volt
az hátrányos? Nem haladhattál úgy,
mint kellett volna!
Hát bizony — válaszol — az a kéthárom hónap, míg az Otthont elkészítettem annyira lefoglalt hogy ezekre a képekre alig jutott időnk-

Mi volt a legkedvesebb emléked az
Otthon munkái között?
— A legkedvesebb emlékem az, hogy
Szent-Györgyi professzor úr engem
kért meg az Otthon megtervezésére.
„Jó, meleg, tágas otthont csinálj az
én diákjaimnak, — mondotta —, hogy
ne kelljen nekik gazdátlanul otthontalanul csatangolniok az utcákon." Én
igyekeztem is az Otthont művészien
és otthonosan megtervezni és azt hiszem sikerült is. Voltak ugyan akik
pl. a falatozó berendezésén örömmel
rágódtak, de ez szerintem jogtalan. Én
azért tettem be magas kiszolgálóasztalt és magas székeket, hogy több helyük legyen abban a kicsi szobában,
ahol ehetnek a fiúk. Én mint tervező,
semmi rosszat nem látok a falatozó
berendezésében.
Megköszöntük a beszélgetést és Elbúcsúztunk. A kollegámmal
pedig
egész úton azt tárgyalgattuk, milyen
könnyű volna itt nagy szociális reformokat, társadalomépítést végrehajtani, ha sok ilyen önzetlen, tisztalelkű polgára volna az országnak, aki a
legkedvesebbjéből is jókedvűen, mosolyogva tud áldozni.
Sz. G.

SezaMtsi

A

A Szegedi
Egyetemi
Ifjúság az
egyetem megnyitóján hitet tett máikereszténysége és magyarsága mellett.
(Lásd a Nagy-Urunk előtt c. cikkünket.) Alapszabályunk
első
pontja
(megalkottuk már a karácsonyi szünidőben: tehát még minden támadás
előtt!) így hangzik: „A SzEI az egyetemi ifjúság egység utáni
vágyából
megszületett hivatásrendi alapon megépített
egyetemi
ifjúsági
szervezet.
Feladatának tekinti a. szegedi gondolat, a keresztény magyar eszme szellemében megindult nemzeti
újjáépítés munkájának vállalását." S mert mi
nem ragasztottuk ki ezt minden utcasarkon és nem üvöltöttük torkunkszakadtából és féltéglával melletverő hősiességgel, megrágalmaztak bennünket, hogy nem vagyunk keresztények
és magyarok.
Pedig éppen kereszténységünkből
következett, hogy nem ütöttük nagydobra. Mi így tanultuk az evangéliumból: „Ne kürtölj magad előtt, mint
a képmutatók
teszik a zsinagógában
s az ideákon, hogy dicsérjék őket az
emberek."
És így tanultuk az egyik legnagyobb magyar tanítótól, Vörösmarty
Mihály tói: „Szűtökben legyen a haza
s ha kimondani
szükség,
tetteitek
zengjék nagy diadalmi nevét."
»
Szeresd hazádat és ne mondd!" De idézhetnénk erre minden nagy magyar
prófétától. Lám, Ady se kiabálta naponként a világ négy tája felé és -,köd-

(fáho-h, :
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A szegedi vár alatt
Egy legényre száz lakat;
Száz lakatra egy legény —
Jaj de árva mind szegény!
A szegedi vár alól
Bús legények dala szól:
»Egy legényre száz bilincs;
Szabadulás egyre sincs!«
A szegedi vár alatt
Lányok sütik a halat.
Sütik ám, de nem nekünk;
Telt tál mellett éhezünk.
A szegedi vár alatt
Tisza habja áthalad.
Lomha, rusnya nagy folvó,
Fodros hátán száz hajó.
A szegedi vár alatt
Száz hajóból száz marad.
A száz hajó mind tele;
Kubikoljuk kifele. —
A szegedi vár alatt
Búbánat is száz marad.
Száz hajó meg száz bilincs,
Szabadulás egyre sincs.

AjánijuW Veress Lászlónak és
dr. Takáts Endrének

Köszönti a SzEI,
azokat az öreg hallgató testvéreket, akiket életkoruk
mar elszakított tőlünk, de folyton többé lenni akarásuk, kielégítetlen tudásszomjuk sorunk közé; egyetemi hallgatók
közé állította őket. Köszönjük nekik, hogy tapasztaltságuk kai, komoly életszemléletükkel segítettek bennünket és irányt
szabtak fejlődő önépítésünknek. Segítségükkel sokkal könynyebben jutottunk el célunk; egyetemünk diákjainak eggyé
olvasztásában, társadalmának megépítésében.
Nem akarunk személyi kultuszt teremteni, de kötelességünk, hogy köszöntsük őket, és megköszönjük segitségüket. üzenjük nekik, hogy bárhová is viszi őket a kötelesség, mi nem felejtjük el őket soha, és szeretettel gondolunk
rájuk. Isten áldja meg őket életükben.

evőknek, magyarkodóknak"
mondta
azokat, akik viszont jól értik kiabálni.
De ha valaki még mindig nem hinné, hogy nemcsak a szívünk és az életünk, hanem kellő pillanatban a szavunk is keresztény és magyar, az olvassa el ezeket a lapokat és ítéljen !
S. Gy.

Apid

myniayiwatáU:

FILIUS ANTE PATREM: a vegyé
szek Phlogistonja. Meg sem született az apa, a Szegedi Híd, a vegyészek Phlogistonja, már világgá vitte a vegyészek
szavát. Beszámol,
nak karicsoportjuk
munkájáról; a
vegyészkamara
megszervezésének
megindításáról Tehát, az egé>z országra kiterjedő érdekképviseleti mozgalmat indítottak el ezzel vegyészeink,
A komoly mondanivaló, az életlehetőségek biztosításának nagy munkája
mellett azonban a vidámságra is van
•idejük, ötletes tréfákat, tréfás történeteket írnak le, a laboratóriumi élet
műhelytitkait.
A BÖLCSÉSZEK is megállapították fő munkatervüket. Legfontosabb
teendőjük az instruálás egységes megszervezése. Nem engedhető meg az,
hogy potom árért görnyedjenek az
amúgy is agyonfoglalt idejű bölcsészhallgatók. A tanításigénylést be kell
jelenteni a kari vezetőnél, aki eljár a
gimnáziumok tanárainál, és így mindenki megfelelő díjat kaphat, mert
azon alúl, amit kérünk, senki nem
mehet instruálni.
TAGJAINKRÓL sok szó esett a
napilapok hasábjain. Megnyugtatjuk
őket: mi ismét pápábl)ak_yolUink a
pápánál: szigorúbbak a zsidótörvénynél a fölvételi jelentkezések elbírálásában.
Nafii) örömmel hallottuk, hogy
Markó Árpácl, a kitűnő hadtörténész felemelte szavát az „alázatosan jelentem és kérem"
kifejezés ellen. Mi. egyetemi ifjak,
akik szintén tagjai vagyunk a levente mozgalomnak és mindnyájan
katonák
is
leszünk,
szeretnénk
ha
a
régi
K. U. K. kifejezés
(különben is
rossz) fordítása és az
„alázatosa n" helyett a
tisztelettel szót használhatnánk,
mint
ez pl. a cserkészeknél van.
Az egyetemről és munkahelyeinkről későbbi pozíciónkból mindenütt ki akarjuk irtani az alázatoskodó szellemet, s ennek a bizánci életformának
eiikettbeli
megnyilvánulásait,
az alázatos
szolgája és alázatos
tisztelettel
köszönéseket, kérvény aláír ásókat.
De hogy tegyük ezt, ha a legfontosabb nemzeti tényezők
egyikében, a honvédelmi
nevelésben
kell „alázatosan kérnünk"? Most,
amikor örömmel látjuk az egész
magyar lepentemozgalom
megújulását, magyarosodását, amikor
végre az ocsmány műdalok és indulók helyett magyar népdalt dalol az ország menetelő
fiatalsága, minden bizonnyal
keresztülvihető lesz, hogy a magyar
észjárásnak megfelelően
tisztelettel
és ne ahízattal nézzünk feljebbvalóinkra. Az alázat gyalázat és
csak szolganépnek szokása, ezért
a magyar sohasem volt alázatos,
hanem tisztelte
a hadsereget,
tiszt elt e vezetőit,
tiszt
elte a fegyelmet.

Morzsolok.
Mert éhesek a kiscsibék. —
Hány ember éhes meleg szóra
s nincs, aki morzsolja szivét!
Kiss Ottó

Miklós
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JuUás<z

Qyuta

összes

»Dalolni, dalolni!
Hatalmas vágy ragad,
Álmok országában
Révedezve járni
Tündéri tájakat!«
Ezekre a tündéri tájakra vezetnek
az ő versei.
Szegednek az ő lelkén átszűrt tájaira.
A Szegedi Híd örömmel ajánlja az
olvasóinak ezt a könyvet!

vessex

második része most jelenik meg a
könyvnapon. Az első kötetben, amely
tavaly jelent meg, Juhász Gyula
könyvekben kiadott versei voltak. Ebben a hírlapokban közöltek és a kéziratban maradtak vannak. Ezek összegyűjtése és sajtó alá rendezése Paku
Imre munkája. Nagy és szép munka
volt ez, de érdemes munka:
Megismerhetjük ennek a Szeged
tcrnyai közül kimagasodó embertoronynak, Juhász Gyulának többszáz,
előlünk eddig re jtett versét. Föl-föl zsongó élménnyel, zenehallgató örömmel olvassuk őket. Egy újabb tégla
ez a könyv a Szegedi Művészet dómjában. Tégla, amelynek a homokszemeit eddig szanaszéjjel vitte a szél.
Egyik e kötetbeli
versében írja
Juhász Gyula eztt az öt sort:

fézsefi

*

Elveszett életem négy legszebb éve a
boncteremben. Megtaláló illő jutalomban
részesül.

>
.
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A t t i l a

A SzcISzT választmánya a Belügyminisztérium 10000—1941. esz. rendeletének
engedélyével Ophélia nevét a szerep betöltése körüli kolozsvári dáridó iniatt
l jphéliára változtatta.
*

Az angolok az éhségblokádot a menzára is kiterjesztették.
*

Ki adna kölcsön egy teherautót a
Bruckner tanár úr áltál félév alatt leadott jegyzeteim hazaszállítására?
*
Személyi hír: Nagyrabecsült alelnökünknek az a kényszer-képzete támadt,
hogy még e tavaszon nekimegy esedékes
vizsgáinak. Repülőgépet szerzett, s bement a bizottság elé. Kirepülését minden percben várják.

:

aiaU.

Íny yet*

autéUállás.

Márkás órák, divatos ékszerek, ezüst
evőeszközök nagy választékban

Tóth

órás, aranyműves, feronyórakészitő.
Kész toronyórák állandó raktára.

C s a t a

Aítandá

iá

treue.

Alpine, Eterna, Longines,
svájci órák, karórák egyed*
árusítása

Csúri Ferenc
S z e g e d , Kárász-utca

József

Szeged,

16.

Kárász-utca

C s a t a

13.

szám.

Bútorszállítás

Iroda és telep: S z e g e d , Zrinyi-u. 4-6.
Telefon 28*02.

Iroda : S z e g e d , Zrinyi-u. 4-6.
Telefon 28*02.

fedett

kocsikban.
^¡¡|

Fényképezőgépek, orvosi műszerek és laboratóriumi felszerelések nagy választékban

Kárász^utca

14. D e Uk a

LAJOS

Az

o

á

u

t

(Püspökbazár)

Nemzeti Takarékosság kiszolgáló tagja.

y

mértékutáni

uri

szabóság.

Kollokvium után bárkit eltemet a
SzEISzT Temetkezési Vállalat. Megtekinthető a Hamlet IV. felv. 3 színén. Udvarhölgyek és gladiátorok megjelenéséért külön felárat számítunk. — Hamletnek és Laertesnek a sírban való viaskodása az árban bennfoglaltatik.

Könyv,

Írószer

papir és Írószer
beszerzési helye

liëhtty.e№ch.

Dobay

olcsó

K O R D A R.--T. fiókja

13. szám.

Szeged, A p o n y i * u l c a

S á n d o r

mefyty

20.

B i t a

i á i s í í / e

Legnagyobb raktár szépirodalmi, orvosi, jogi,
technikai etb. könyvekben, magyar és idegen
nyelven uj és ódon állapotban.

$<zztyed,

tanluás

¡Ute(r¿n-utta

„ÓVJ,Iii A"

11.

sz&nüve<fáet.

Sándor

divatházában szerezheti be.

Szeged,

Széchenyi-tér

14. s z á m .

Nemzeti Takarékosság kiszolgáló tagja.

M t á ü ó H

l i a n a

Szeded,

<
UezimunUa

üzlete

(fi<zella-téb

A

P H L O G I S T O N T?
SEGESVÁRY
PROGERIA
SZEGED, KÁRÁSZ UTCA 6.

VIDAKOVICH
LÁSZLÓ
rádió* és villamossági szaküzlete

szeged, Karász-utca is.

TatacilcUeU

J l u U ú á u U u v z ,

Alföld legnagyobb kész férfi, gyermekruha szaküzlete. Úgyszintén női* és
lcánykabátok, bundák nagy raktára.
Külön

Társulat

VEGYÉSZ V A G Y ?
O L V A S T A D ÉS VETTED-E

L.--KÖRUT

A ^ c a U i ^ d e i í s

S z e g e d , K ö l c s e y - u . 1. Telefon 11*74.

mellett.

Szeged és a Délvidék legnagyobb textil*
és szövet*, selyem* és divatáru r a k t á r a

S

Kárász-utca

Később: egy hölgy sírva mondja: Kollégáim, én reggel 8-tól este 7-ig órán
vagyok, s utána estétől hajnalig, reggel
nyolcig tanulok, sőt aztán is. — Mit csináljak? Egy megértő professzori hang;
részvéttel: Tanuljon egy órával többet.
A
gyűlés azzal oszlik el, hogy
senkinek sincs ideje. Főleg a tanulásra
nincs.

Kerestetik az a hölgy, aki
urat május hóban órán látta.

Kézimunka anyagok, fonalak
Magyaros ruha hímzések, tervezések
Függöny anyagok legolcsóbb beszerzése

O P T I K A

Baross Szövetség tagja.

Tandíjmentesség! kollokviumra csak
az jelentkezhessek, akinek az
ii'ető
tárgyból legalább 4 és fél kg jegyzete
van!

Kurucsev

Felvételeit legszebben dolgozza ki az

TISZA

A professzorok katalógust csak előre
megbeszélt dátumokkor tarthassanak

A vita tárgya: van-e ideje a hallgatónak, vagy nincs?
Egy elsőéves hallgató: (hangosan, elcsukló, mutáló hangon): Mi azért jöttünk
az egyetemre, hogy tanuljunk, (hangos
derültség mindkét oldalon) — ezért keil,.
hogy időnk legyen r á . . . (az illetőt kidobják.)
Utána egy pelyhes szakállú végzett illető. (Ilogy került a gyűlésre? Később a
teremőrök kivezetik, de addig így beszél): »Kérem, én nem akarok hencegni
a múltammal, de én minden tárlatot 'áttam. (Emelt hangon): Kérem, én reggel
7-től. este 9-ig az egyetemen dolgoztam.«
(Egy hang felülről: S utána a tárlatra
ment! Az ellenzék feláll s tomboló ünneplésbe kezd.

Ruhakelméket, selymet, női* és férfiszövetet és mosóárut a l e g j o b b a n

V e z s a

a pécsi kőszén, brikett és
k o k s z szegedi egyedárusitója.

SZEGED,

A biologusok kérésére: hogyha egy
évfolyamon 1 hallgató van, arra 8 professzornál több jusson, s számára bővítsék ki az egyetemet, s egyébkén' az
egyetemet ezentúl is csak azokon a karokon fejlesszék, ahol nincs hallgató.

és tudományos antiquárium

B U T O R S Z Á L L I T Ó

KETTING

A hallgatók kérésére tandíj ezentúl
se legyen csökkenthető, mert »olcsó húsnak híg a leve«.

S Z Ű K Í T S-köny vesbolt

M Á V . órás és ékszerész

D é z s a

Szeged,

A kaiítyatólc kéúlc

Szeged,

*

Vottyáú

Őt keresem, őt kutatom.
Hogy hogy híoják azt se tudom.
Sose láttam, nem találtam.
Nem kerestem sose bálban,
Kerestem a tanyák között,
De az Isten odébb bökött:
Azt mondta, hogy én még várjak,
Hogy én még ne tátsak szájat,
Várjak szépen a soromra,
Majd elküldi udvaromra.

Swqeí lefy&nM teh-éu., a SzéckeM^L télen. Szent István
7¿l¡ei cüm^aKt, i^múÓKewüzeti., dúmeht ¡ó
könyv, zenemű,
kóHyba.

J -

——
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egyik versét közli a Szegedi Híd. Ez He j, de soká ér még ide !
a vers mosit jelenik meg először nyom
Azt se tudja még a szíve,
tatásban. Lapunk egyik szerkesztője Hogy én várom, mindig várom,
hozta elő ismeretlen fiókokban szunyKiskapumat sarkig tárom,
nyadó álmából. Szeretettel adjuk az Hogy az minden reménységem
olvasóink elé: a volt szegedi egyetemi j Meglelem a feleségem.
hallgató, József Attila csengő szavát j
hallgassák szívesen.
ISTVÁNFY
MIKLÓS.

hcvessiUiU !
Havid. Uiieíc
Az új nomenclatura az egyetemi elnevezésekről következőkép intézkedik: a
hallgató változatlanul egyetemi poigár
Megszólitása: állítólag »halló boy«. Ha a
hallgató poigár, akkor a tanár legalábbis egyetemi császár. Nyilvános tanárok
azok, ahol órára később is be lehet menni, mert az óra alatt az ajtót nyitva
hagyják.
Rendkívüli tanárok azok, akik érthetően adnak elő.

Pilúuiatlcéfi efyy. Siíl-c^uülíiKcA

Feleségkereső nóta

oTo

SZEGED

Széchenyi-tér 5.

Sze-tnííitefyeU.

Valamennyi hirdetésünk keresztény cégé!

9

SZEGEDI HÍD
R

n é h a i

M s a n i a n i |

á i i a m a i n a k
d i i v e n d s x e

t a n v e

CSEHSZLOVÁKIA.
A volt i sehszlovák állam tandíjrendszerének alapja a felvett tananyag
órákszerinti fizetése volt. Egy szemeszter érvényességéhez hetenként öszszesen 16 óra volt kötelező. Egy óra
ára 8 cseh korona; átszámítva 1.14 P.
volt- í g y egy 16 óra minimumot számítva a teljes tandíj egy szemeszterre 118 cseh korona, vagyis 18—20 P
volt. Ehhez járult 35 cseh korona (5.—
P.) beíratási-, pót- és mellékdíj (soprtkör, biztosítás, könyvtárilleték, kórházi ápolást stb-). Tehát a 16 órát felvevő. teljes tandíjat fizető diák 25— P-t
fizetett félévenkint tan-, pót-, mellék
és mindenféle elképzelhető címen. Iktatás az első szemeszterben 4,— P,
amiben az okmánybélyeg ára is benne
volt.
Tandíjmentességhez 10 óra kollokvium volt szükséges. Tíz óra jeles kollokvium két szemeszterre egész mentességet; sikeres szigorlat, ha jeles
ugyanezt, ha elégséges, egy szemeszterre fél mentességet eredményezett.
(„Jó"
jelzés az osztályokban
nem
volt.)
A Vagyoni helyzet csak kis mértékben befolyásolta a vizsgaeredmények
alapján kiérdemelt kedvezményeket. A
tandíjmentességek száma emiatt igen
nagy volt; majdnem mindenki kollokvált és tandíjat igen kevesen fizettek.
Az adatok a prágai német egyetemről valók, de a viszonyok, mivel a vezetés a kultuszminisztérium keretén
belül egységes volt, ugyanilyenek voltak a többi egyetemeken is.
Egy felvidéki.
KOMANIA.
A megszállás ideje alatt Kolozsvárt
»zékelö román egyetemein a mi rendszerünktől eltérően nem egyetemi félév hanem egyetemi év szolgált időegységül.
A tandijrendszer a következő volt.
Tulajdonképpen kétféle dijat fizettünk.
Az egyik az úgynevezett beíratási díj
(1500 lei = 50 P). melyet ősszel az egyetemi év kezdetén kellett befizetni. Ebhez
járult az úgynevezett »laboratóriumi dij».,
mely karonként változott 1500—2500 leiig
=: 50—83 P), valamint a különböző pótdíjak (200 lei = 6.66 P). Tehát az egyetemi év összes költségei kh. 3.600-4.000
leire — 120—140 P-re rúgtak
A tandíjmentességet, illetőleg tandijkedvezményt egyrészt szegénységi alapon
(vagvontalansági
bizonyítvány),
másrészt tanulmányi alapon (éwégi átlagos
»jó« kollokviumi, vagy szigorlati jegyek
után) lehetett igényelni. Az ösztöndijat
ugyancsak ilyen alapon szükség szerint
természetben (bennlakás, menza) illetőleg készpénzben (havi 1500 lei - 50 P)
kérhették. Mind a tandíjkedvezmények,
mind az ösztöndijak egy évr° szóllak,
•de az ösztöndíjasok kötelesek voltak legalább »jó«-ra kollokválni illetőleg szigorlatozni minden felvett tárgyból ösztöndíjuk megőrzése végett.
Egy erdélyi-

NEM EMBER, CSAK SZAKEMBER!
Mire jó ez a SzEI — mondta valaki a kávéházban
— csak elvonja az egyetemi ifjúságot a tanulástól.
Szakemberképzés,
az az egyetem! Tessék a szaktudományokkal törődni, nem Hamletet játszani, meg gyűlésezni, meg az Otthonban flörtölni! — így ő. S mi a
legnagyobb örömmel csatlakozunk a mögöttünk szóló
kijelentéséhez. Igen: tessék csak szakembereket
nevelni!
a magyar nyelvész tanárjelölt érje be egészen
azzal, hogy megtanulja, hogyan lett a XVI. században
a hosszú, nyílt, illabiailis e-ből hosszú zárt illabialis é.
És, hogy az alany meghatározását az ó-kortól kezdve
hogyan próbálta nagy igyekezettel a tudósok összesége
és tanuljon folyton csak hasonló Szakkérdéseket: legyen
csak kiváló szakember! Legyen így mindenütt az egyetemen!
I öltse az egyetemi hallgató minden idejét azzal,
hogy szakkérdéseket tanul. Minden perc, amelyet mással tölt: kárba vész. Egyáltalán ne pihenjen! Az csak
liberális, destruktív, korszerű tl!ens stb. felfogás, hogy
pihenni is kell. Csak úgy lesznek kiváló szakemberek,
ha sose pihennek. Néha egyet sétálni: esetleg még egy
egész délutánra kimenni egyedül csatangolni a határban, a legszörnyűbb időlopás! Természetet bámulni :
szentimentalizmus! Játszani meg: üdítő
társasjátékot
játszani, az nevetséges: játszani csak az elemiben szoktak! Már a gimnáziumban is elénk tálalták naponként
a nagy jelszót: „Fiam, ne legyen másra időd, mint a
holnapi leckére!" Az egyetemen természetesen ezt még
jobban kell hangsúlyozni! Szakkérdések!
Szakkérdések ! — Nem tekinthető szakkérdések
tanulmányozásának az sem. ha a SzEl-Otthonban fiúk és lányok társalognak egymással. Majd ha állásuk lesz, akkor házasodjanak. Addig felesleges flörtölni; az időt tölteni.

ahhoz képest, ami
tavaly volt, az idén alig van sportolás! Ezen a téren
győz a csak szakemberaképzést hirdető felfogás. Csak
ne sikerüljön annak a rektornak az egyetemi sportcsarnokot megvalósítani, mert akkor a SzEI még megmaradt erejével ráveti magát a sportra is !
Hanem épen most, kollokviumok előtt még lapot is
szerkesztenek! fis egyetlenegy szakkérdésről sincs benne szó ! Gondolkozó emberek is akarnak lenni? Ez már
minden képzeletet fölülmúl!
Hogy megértse mindenki a csak szakemberképző
felfogásunk lényegét, röviden összefoglaljuk.
Irodalommal, egyáltalán olvasással foglalkozzanak
az irodalomtörténész k: zenével, énekkel a cigányok és
a zenetanárok, sporttal a tornatanárok, a cirkuszi akrobaták és erőművészek; gyülésezésekkel a hivatásos
diákvezérek; lapszerkesztéssel az újságírók: játékokkal
az elemisták; kirándulással, sétával, a természatrajz és
földrajzszakosok; középiskolások nevelésével a fizetett
tanárok, magyar inasgyerekek nevelésével senki
se,
munkások vezetésében való segítéssel a szociáldemokraták; otthon-berendezéssel és gondozással a lakberendező vállalatok; értelmes beszélgetéssel, egyáltalán gondolkozással a filozófusok: falujárással a végrehajtók
és választási agitátorok; emberi (lelki, erkölcsi) kérdésekkel a papok; magyar kérdésekkel a pártpolitikusok; egyetemi kérdésekkel a professzorok és az egyetemi altisztek és szakkérdésekkel az egyetemi hallgatók !

Vagy hát kérem: vitaesteket rendezni, vitatkozni
az egyetemi oktatásról, hallatlan és haszontalan!
Az
egyetemi oktatás a professzorok gondja! Diáknak saját munkáját illető gondolata
nem lehet! — nem illetékes rá ! — Diáknak egyáltalán gondolata se lehet! Hiszen olyan nagy igyekezettel tömik sokan a fejét magolnivalóoal, hogy sem energiája, sem ideje nem marad az agysejtjeinek
önálló gondolatokat
termelni!
Hogy az helyes-e? Igen! Megírtak már előttünk mindent: tessék azt megtanulni. Azon gondolkodni, hogy
jobban is lehetne az életpályánkra felkészülni, mint
ahogyan most felkészültünk: Tilos! Egyáltalán gyűlésezni! Gyűléseken szavalni, nótázni: az egyetemi nívón
alóli dolog. Nem a szakemberképzést szolgálja! Az sem,
h o g y á SzEI hangversenyjegyeket
szerzett, mert így
Ne legyen ember, csak szakember! Aztán ha méazok is elmehettek hangversenyre, akiket eddig a sze- gis akad egy-két ember is, akkor ezentúl
szomorúan,
génységünk visszatartott tőle és a laboratóriumban töl- nem pedig örömmel kell rámutatni: „Ember az embertötték azt az idejüket is. Zene? — Minek az egy szak- telenségben!" . . .
emberjelöltnek? Különösen olyan mértékben, ahogyan
Nem kell ember! Gép kell csak, szakember! Éljen
a SzEI énekkara műveli. Hát még amit a SzEI Ham- az embertelenség !
let-előadása jelentett: az veszélyeztette csak igazán a
NY1 KOS
ISTVÁN.
.»¡HKaMiB
- '• • '••' ^r'.f, 1 .• 1 • _ .
BBHHBH9
ha az egyenesadó 300 P-től 500 P ig, akkor iskolaadóít 20 P-t fizetett.
Az egyetemeken fizettek még laboratóriumi díjat, mely Belgrádban 3—
5 P körül, Zágrábban pedig 10—20 P
körül forgott, de a legdrágább vegyész
évben, a III. félévben sem érte el a
70 pengőt.
Harmadikfajta dij volt az egészségügyi adó, mely a fizetett iskolaadóval állott egyenes arányban.
Tehát egy közepes tehetségű 'család fia, kinek szülei évi 300 P-től 500
P-ig terjedő egyenes adót fizettek,
félévenkint 20 P iskolaadóít, 40 P (Zágrábban) lagoratóriumi dijat és 10 P
egészségügyi és egyéb díjakat fizetett,
akkor, ha "egészfizető volt.

líiss

:

Lényeg!

A rózsában letéped,
a fájdalomban fájod,
önlényegedben másod,
másodban lényeged,
Lélek, Mozgó Csira.
Rá kell hajolnia
szavamnak és szivemnek.
Eecldig magamtól távol hittem
s örök szín ö a percnyi színben.
Szembogaramban fénylik Arca,
topogó lábamban a ha jsza,
ami Felé hajt szüntelen:
magamtól el nem küldhetem.

Az itteniekhez hasonló
általános
tandíj nem volt Jugoszlávia egyetemein- Volt:

Csak széinézek s már megtalálombimbó az elfagyott virágon,
letartott bokrokon a hajtás,
halottak mellett a virrasztás,
az élők mellett vidám öröm.
a bűneimre gyors vízözön ...

Az emberek szeretik megpiszkálni 1
azokat az embereket, akik híresek, j
mert ígv magukat is nagyoknak tün- |
tethetik fel azáltal, hogy egy elismert
nagy emberről olyanokat tételeznek,
illetve tételeztetiiek föl, amiket
ck
jobban tudnak.

Kiss Ottii Mikló.,.

Hftikíés

Ó, Egyedüli

Egy délvidéki.

Az élet fordulóinál a legkisebb jelekbe a jövőre nagyon fontos utalásokat, az át nem látott gondolatokba biztos értelmet magyarázunk bele.
Ezzel véljük megtalálni a sikert.

ÚM

JiW

JUGOSZLÁVIA

Iskolaadó, melyei az egyenes adó
szerint róttak ki. Ezt az iskolaadót fizették a középiskolában is. csak míg
az egyetemen félévre szóltak a befizetések, a középiskolákban ugyanazt az
összeget egy évre fizették. Ha több
gyermek járt iskolába akkor az első
"vermek után egész. a második után
fél. a harmadik után pedig negyed
dijat fizetett. A fizetendő isfcolaadó az
egyenes adó szerint igv oszlott .meg:
ha az egvenesadó 0 P-től 75 P-ig,
akkor iskolaadót nem fizetett.
ha az egyenesadó 75 P-től 100-i»,
akkor iskolaadót 10 P-t fizetett,
ha az egvenesadó 100 P-től 300 Pakkor iskolaadót 15 P-t fizetett.

szakemberképzést. Majdhogy föl nem borult az egész
egyetem miatta! Ez a rektor, ez a rektor ! . . . Romlásba dönti az ifjúságot! Van elég színészünk: foglalkozzanak ők a megjelenítő-művészettel. Egytiltalán
hogyan jutnak egyetemi hallgatók ahhoz, hogy művészettel foglalkozzanak? A művészettel csak azoknak lehet
foglalkozni, akiket megfizetnék érte. Szép iránti lelkesedésből? Nem !
A SzEI cserkésztiszti csapata is maga a megtestesült lehűtés! Hogy ők falut járnak, meg munkás-gyűléseken szólnak a munkáshoz, meg diákgverekekef,
inasgyerekeket nevelnek? Nem marad idejük a szaktudományra! Ha még azt is hozzávesszük, liogv jövőre a
SzEI a főiskolásokkal együtt az egyetemi és főiskolai
hallgatókból álló három vallási munkaközösség (Máriakongregáció, Bethlen Gábor Kör, Egyetemi Luther Szövetség) hóna aiá akar nyúlni és nem győzi majd a tagjait kérni, hogy vegyenek részt lélekkel azok munkájában. ne elégedjenek meg az egyéni vallási kepzésük-

Mindenben viütozó lehetőség,
tettem tettei megelőzték,
álmom álmai előbb látták:
Örök-Egy és folytonos
Másság...
S'mert él az írott, holt szavakban •
Elérhető s megfoghatatlan!
SS^ÜXtr.mmg
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SZEGEDI HID

2. Tima (Sz) 9.5
egész lapot. — Kákán csomót keresni: annak, akinek fizet3. Almási (Sz) 9.7
nek érte, nem nehéz foglalkozás. Pl. Egy ásványtani kollok4. Csejtei (P) 9.8
viumra elkészülni sokkal nehezebb. — Szóval, csak buzgó
Női
magasugrás:
lapozás, akad támadnivaló, kigúnyolnivaló!
1. Páhány (Sz) 130
Példaképen megemlítjük azt, hogy két cikkünknek la2. Szabó (Sz) 125
tin a címe és több latin idézet van a soraink közt. Szépen
3. Várgonyai (P) 120
harsogna egy ezzel kapcsolatos támadás: „A való, véres élet4. Biró II. (P)
től idegen, kancsalul festett egekbe néző, álhumanista, neoFérfi c800 m. sikfutás:
klasszicizáló, országsírjátásó bárnemzedlékről" Ez minden1. Poppe (P) 2.10'5
azoknak, akiknek szálka vagyunk a szemében,
kinek nagyon tetszene2. Rehn (P) 2.107
mert n e m emeljük őket a vallunkra:
Vagy pL csak abból is nagy cikket lehetne kerekíteni:
3. Bodor (P) 2.12'5
,,Ami a Szegedi Hídból kimaradt!". Föl lehet hangos zok4. Tarjányi (Sz) 2.13
Jelszó: .,Rágalmazz nyugodtan, valami csak marad!"
szóval róni, hogy például az evangéliumból alig van benne Női díszkoszdobás:
egy-két idézet, ez is kimaradt, az is. Vagy, hogy az a sok
1. Kovács-Bunáné (Sz) 32.52
Vegyük elő pl. a „Szegedi Hid" c. cikkünket:
magyar tanítás, amit Zrínyi és Pázmány, Széchenyi és Kos2. Börcsök (Sz) 30.88
Könnyűszerrel bele lehet abba kötni, hogy a hídról azt suth, Ady Endre és Szabó Dezső és a többi nagy magyar
3. Várgonyai (P) 27.35
írjuk, hogy népeket is összeköt: azt lehet hazudni rólunk, tanító összeírt, nincs mind benne. Vagy azt, hogy egy pa4. Bíró II. (P) 19.81
hogy ez szabadkőműves eszme: hogy mi a haza ellenségei
rasztember se írt bele, munkás se: „lám, elzárkóznak nagy
Férfi távolugrás:
vei akarunk puszipajtáskodni. Azt nem kell megírni, hogy osztálygőgbe burkolódzva": ilyet lehet írni. Azt a mellékes
1. Almási (Sz) 6.78
mint az emberek, úgy az országok is maguk válogatják meg kis szempontot, hogy ebbe szegedi egyetemi hallgatók ír2. Tima (Sz) 6.42
a barátaikat és hogy a szerint, hogy vájjon a tűzhelyeiket ják a saját mondanivalójukat, legjobb egészen figyelmen
3. Karácsony (P) 6.36
bombázzák és éhségzárat kovácsolnak-e ellenük, vagy pedig kívül hagyni.
4. Sík (P) 6.05
mellettük állnak hűséggel. —
De aki igazán előkelő módon akar a SzEI-be belerúg- Férfi diszkoszdobás:
1. Biacsi (Sz) 43.19
Persze a legnagyobb sikere annak a hazugságnak vol- ni, az azt írhatja egyszerűen és nagyszerűen: ,,Ez a hang,
2. Sík (P) 41.41
na, hogy a SzEI bizonyára hidat akar verni a keresztény és nem az igazi magyar ifjúság, hangja!" — Arról nem kell
3. Pál (P) 40.08
zsidó felekezetek közt is. De azért ez mégis a legátlátszóbb írni, hogy melyik hang az igazié. Úgyis mindenki a saját4. Dervaderics (Sz) 33.37
hazugság volna, mert a SzEI nemcsak, hogy zsidó vall4* jára gondol majd és nagyon meg lesz magával elégedve.
Női
távolugrás:
súakat nem vett föl a tagjai közé, hanem zsidó származáNos, rajta uraim, bátran! A SzEI nem egyéb, mint a
1. Tóth (Sz) 445
súakat se. Ezt Szegeden mindenki tudja. De másutt az or- megszervezett szegedi egyetemi ifjúság: nyugodtan bele le2. Honéczv (Sz) 431
szágban lesznek sokan, akik elhiszik!
het rúgni. Csak tessék, tessék! — Ha a mi kedves „napközi
3. Bíró (P) 408
Mivel szent Kristófról is szó van, égre emelt szemmel menzánkat", a falatozónkat, ezt a szociális intézményt meg
4. Sipták (P) 406
el lehet szörnyedni azon, hogy a fogadalmi templom tövé- lehetett tenni bárnak és ha a háromlábú székeinkből nemFérfi 1500 méteres síkfutás:
ben rettenetes felekezetieskedés van készülőben és neokato- zetközi, destruktív, liberális szellemre lehetett következtetni,
1. Rehn (Sz) 4.41'5
likus túltengés tapasztalható az egész SzEI-ben.
majd csak mennek, ezek a kis támadások is! — Nem kell
2. Füredi (P) 4.42'4
Fájdalmasan föl lehet hörrenni azon is, hogy a Sze- sokat mérlegelni!
3. Krisztián (Sz) 4.45
gedi Egyetemi Ifjúság nem akar senkinek szekeréhez köCsak arra nem kell gondolni, hogy az, az ugyanazzal
4. Csejtei (P) 4.46
tött lova lenni. Ki lehet ebből a mondatból sütni, hogy „ki- a tollal a világból kiátkozott zsidókat erősíti, ha a magyar
Férfi gerelydobás:
rínak a nemzet testéből és az öncélúságokat hirdetik." Azt a magyar haját tépi.
1. Sodró (P) 49.39
el kell hallgatni, hogy itt alighanem arról van szó, hogy
És azt kell gondosan elhallgatni, hogy az ilyen táma2. Csejtei (P) 49.26
pártoknak, különböző érdekeltségeknek, egyes professzorok- dásban nem azt mérik, hogy az, amit támadnak J ó-, vag y
3. Dervaderics (Sz) 47.67
nak, vezérönjelölteknek és egyéb egyes emberekvek
nem rossz,
hogy a magyar ifjúságot különbbé, boldogabbá te4. Kovács (D) 47.49
akar az ajtónyitogatója lenni.
szi-e, hanem azt mérik nagy hozzáértéssel, hogy: „Az Én 4X200 m váltófutás:
Vagy mélyen lehet azon sóhajtozni, hogy a trianoni magosrajutásomat mennyiben szolgáljál!", vagy enyhébb fo1. Szeged 1.372 (Székely, MolMagyarországot „trianoni rom>"-nak mondja a Szegedi kon azt, hogy „Én csináltam-e, vagy nemf" (T. ?'., ha én •¡csinár, Tima, Mogyoróssi).
Hid. Erre ilyet lehet írni: „Igen, ők arról a trianoni Ma- náltam, akkor jó, ha nem, akkor konkurr encía, tehát rossz!!)
2. Pécs 1.39'2 (Bodor, Koltai,
gyarországról, amelyet 20 éven át annyi munkával erősített — Nem győzzük ajánlani, hogy ezt mennyire el kell titkolni.
a magyarság, nem átallják azt mondani, hogy rom!" Ki leSzóval uraim, sorszámért fizetnek, ez se utolsó szemhet azt így szépen forgatni! Csak az a lényeg, hogy a fél- pont, rajta!: aprítsuk a Szegedi Hidat és az egész Szegedi
P i n g - p o n g
remagyarázási szándék megingathatatlanul meglegyen az Egyetemi Ifjúsúágot. És — mondom — ne gomtoljünk arra,
emberbena
SzRB'ben
hogy: Inter dúos litigantes tertius gaudet! Mert akkor hátSok ilyen jó ötlet kínálkozik ebben az egyetlen kis cikk- ha megszólal a lelkiismeretünk
Karácsony, Pöppe).
szava. Ki t u d j a ? . . .
Május 24.-én rendezte a SzEI eliő
ben is. Hát még, ha az ember figyelmesen végiglapozza az Hátha? . • .
ping-pong versenyét, melyen már a viszr
tm
szatért Délvidék egyetemi ifjúsága isrésztvett. A versenyen várakozáson felüli erős mezőny indult, ugy, hogy a
verseny a tervezett időn túl nyúlt.
Négy csoportból — körmérkőzés alapján — az első két helyezett került a döntőbe. A döntő lapzártakor még tart. Eddigi eredmény:
Holtversenyben első Dans, Fáry, Milánkovics.
A toválbibi sorrend: Lórencz, Stochó,
Simon, Kulunics.
Hölgyek közül első: Tóth Manyi.
Egységben az erő, márpedig nekünk
most erős egyetemi ifjúságra van
szükségünk, hogy a Jövő nehéz feladatait meg tudjuk oldani«.
— ami —
Áldozócsütörtökön tartották meg a j ren levő sportpályát és az'épité«i munA verseny eredményei:
hagyományos Pécs—Szeged egyetem- | kálatokat már a jövő héten megkezMindég arra vagyunk
büszkék,
60 in. férfi síkfutás:
közti atlétikai versenyt. Nagy megledik. így aztán megvan minden reamire
büszkék
lehetnénk.
1.
Tima
(Sz)
7.1
petésre a szegediek nyertek 59:39
mény arra, hogy a SzEAC továbbra is
*
2. Völgyi (P) 7.4
arányban. Ez alkalommal kérdést inmegtarthassa az őt megillető helyét a
Az
emberek
csak
azért hallgatják
3. Kolta (P) 7.5
téztünk a SzEAC titkárához, aki kész- sport minden ágában és nemcsak a
meg
mások
véleményét,
hogy a maguk
4. Balogh (Sz) 7.6
ségesen állott rendelkezésünkre.
vidéki, hanem a fővárosi egyesületekigazát
elmondhassák.
Valóban meglepetés volt — kezd te nek méltó ellenfele lehessen.
Férfi súlylökés:
*
— a győzelmünk. Ez azonban nem je1. Biacsi (Sz) 13.65
Végül — fejezte be nyilatkozatát
Felejteni annyi, mint a multat
lenti azt. hogy a pécsiek gyengébbek — kérjük a tekintetes Egyetemi T a 2. Pál (P) 13.21
pótolni
a jövővel.
lettek volna, mint • máskor, hanem, nácsot, hogy minket továbbra is tá3. Sík (P) 13.14
hogy a visszatért Délvidék egyetemi
4. Tóth (Sz) 11.43
mogasson és megígérjük, hogy méltók
Művész jelene a jövő. A polgár jöifjúság kitűnő, friss erőit küzdelembe
60 m. női síkfutás:
is leszünk rá«.
vője
pedig a jelen.
tudtuk állítani. A szegedi egyetem if1. Börcsök (Sz) 9.1
Este tánccal egybekötött banketten
júsága ez alkalommal indult először
2. Bíró II. (P) 9.3
beszélgetést folytattunk a pécsi atléatlétikai versenyen SzEAC • elnevezés tákkal, akik a következőképpen nyiA véletlenben csak azok hisznek,
3. Honéczy (Sz) 9.4
alatt. Ez azonban nem jelenti
azt, latkoztak a versenyről és a SzEI-ről:
akiknek ninesen már
4. Papp (P) 9.5
* reményük.
hogy új egyesületről van szó, hanem,
400 m. férfi síkfutás:
»Mikor Szegedre jöttünk, azt hithogy a székhelyére visszatért kolozs1. Mogyoróssi (Sz) 55
A boldogság az egyedüli
komoly
tük, hogy — ha nem is könnyen, d?
vári
egyetemi egyesület jogutóda. —győzni fogunk. A szegediek azonban
2. Kálmán (Sz) 55.1
töke, amely
százszázalékosan kaUgyanis a múlt év őszén az egyesület
3. Koltai (P) 55.1
matozik.
jobban felkészültek, nálunk pedig hi*
elnöksége az Egyetemi Tanács hozzá4. Urbán (P) 55.3
ányzott a csapatból két elsővonalbeli
járulásával a »Kitartás« szót Szeged
Csak az ábrándozzon, aki sohase
atlétánk. Ez azonban nem von le semFérfi magasugrás:
város nevével cserélte fel úgyhogy a
érhet el semmit. Aki pedig hisz a temit sem. a szegediek érdemeiből. Kü1. Tima (Sz) 170
jogfolytonosság megmaradt.
hetségében: cselekedjék.
lönösen Rehm 1500-as futása és Bia2. Almási c(Sz) 160
*
A SzEAC igyek^z.k a tradíciókhoz csi, meg Tima teljesítménye érdemei
3. örményi (P) 150
mérten a most már megnagyobbodott
figyelmet«.
A legjobb vitatkozó alany, aki nem
4. Rédei (P)
Délvidék sportközpontja lenni Ehhez
»Sehogyan sem értjük — mondothisz komolyan semmiben, mert azt
Női súlylökés:
azonban szükséges, hegy megfelelő
ták —, hogy lehetett egy olyan inmeg lehet győzni mindenről.
1." Várgonvai (P) 9.80
sportpálya álljon a rn-delkczésére. tézményt, mint a SzEI, oly valótlan
*
2. Börcsök (Sz) 9.08
Előreláthatóan őszre ez a kérdés is
vádakkal illetni. Mi is meg fogjuk
Kinevetni komolyságában a gye3. Biró I. (P) 8.37
megoldódik, mivel pár nappal ezelőtt
Pécset valósítani az egységet, de meg
rekeket, annyi, mint halálraítélni
4.
Kassai
(Sz)
7.46
a kultuszminisztérium által kiküldött kell azt a többi egyetemi városban is
ártatlanokat.
60 cm. férfi gátfutás:
illetékesek átvették a Szukováthy té- tenni, mert igaz az a régi közmondás:
Kiss Ottó Miklós.
1. Karácsony (P) 9.3

A következő
förmedvénytémákat
ajánljuk
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Á délvidéki
egyetemi hallgatók sorsa
Most, hogy a Délvidék visszakerült Magyarországhoz, sok délvidéki
magyar hallgatót kapott az egyetemünk. Ugy gondoljuk, hogy minden •
"kit érdekel, milyen sorsa volt a délvidéki hallgatóknak a megszállás alatt.
Megkérdeztünk egy volt zágrábi és
«gy belgrádi hallgatót, hogy ők hogyan látták a jugoszláviai magyar kisebbség helyzetét.

Magyar egyetemi hallgatók a volt
Jugoszláviában.

vidéki magyarságot felölelő Magyar
Közművelődési Szövetség- Megalakulásáig az egyes magyar etnikai és kultúrális központokban (Szabadka, Újvidék, Becskerek, Zombor, stb.) alakult közművelődési egyesületek árasztottak maguk körül magyar kultúrát
és fejtettek ki nagyfokú szociális tevékenységet. Ezek és a többi hasonló
egyesületek számos magyar középiskolást segélyeztek. Egyes vezető magyar közéleti férfiak bejárták a magyar falukat es összegyűjtötték a tehetséges magyar parasztfiúkat, hogy a'
magyarság támogatása révén a szabadkai magyar tagozatra iratkozhassanak. Szabadkán két internátus is
működött, melyekben a fizetendő díj
magasságát kizárólag a felvett növendék tehetősége döntötte el. Sokak számára ingyenes megélhetést biztosítottak. í g y igyekezett a délvidéki magyarság,
keserves
ízzadság-csepjei
árán, művelt vezetőréteget termelni ki
magának.

A szürke cím drámai feszültségtői
'terhes emlékeket idéz azok számát a,
akik részesei voltak a jugoszláviai magyar sorsnak.
A délvidéki magyar egyetemi hallgatók a legridegebb valóság mészkőormait járták, s úgyszólván valamennyieknek az élettörténetet kellene megírni, hogy sorsukról tiszta képet nyerhessünk.
III.
Ezúttal életüknek csak madártávlatból való hézagos képét óhajtom felTöbb mint tíz esztendőnek kellett
vázolni; csak néhány, de annál jellem- eltelnie, amíg a délvidéki magyar iffőbb adat közlésére szorítkozomjak gyülekezni kezdtek a délszláv egyetemeken és a szervezkedés munkájáI.
hoz ott is hozzáláthattak. A mozgalom
Zágrábban indult meg. Kezdetben egy
Arníg a délvidéki magyar ifjú a
terebélyes tölgyfa volt a magyar if»délszláv egyetemekre juthatott, hosszú,
jak találkozóhelye. A legendás „Nagy
göröngyös útat kellett megjárnia. Ma
Fa" elhagyatottságuknak és szegénygyarsága terhes, kiközösített sors hor
ségüknek a szimbóluma lett; innen indozását' és vállalását jelentette számádult el az a mozgalom, amely később
ra, és ennek súlya már az elemi iskokét virágzó egyesületet teremtett a
lában vállaira nehezedett. Az államsemmiből: a Zágrábi Magyar
Egyetetalom minden eszközt felhasznált arra,
mi Hallgatóság Irodalmi és önsegély"hogy idegen lelkiséggel töltse meg a
ző Egyesülete és a belgrádi magyar
magyar ifjúságot. E cél előmozdítása
egyetemi hallgatók „Bolyai
Farkas"
érdekében kisajátított minden egyházi
művelődési egyesületét. Mindkét egyeiskolát, magyar tanerők nagyrészét
sület magyar nemzeti művelődési és
Délszerbiába helyeztette, s a legmaegymást segítő küldetést töltött be.
gyarabb falukba is magyarul nem értő
Pótolta az egyetemi hallgatók egy rétanítókat helyezett. Mindez természeteszének nemzeti szempontból hiányos
sen a nép műveltségszínvonalának a
műveltségét, a rászorulóknak lakásseCsökkenését vonta maga után. Számogélyt, sőt tanulmányi segélyt is biztosan csak ciril betűkkel tudtak magyar
sított, évről-évre nagyvonalú kulturálevelet írni. A névelemzés magyarlis programot valósított meg, stb- Száanyanyelvű tanulók ezreit akadályozmos tehetséges egyetemi hallgatónak
ta meg, hogy magyar művelődésben is
ezek az egyesületek biztosították a
részesedhessenek.
megélhetését és az előhaladását a délHasonló volt a helyzet a középisko- szláv egyetemeken és mindnyájuk szálákban is. A magyar középiskolákat mára az otthont a meleg testvéri kösorban bezárták. Végül csak a szabad- zösséget jelentették.
kai reálgimnáziumban hagytak meg
egy magyar tagozatot. Az oda való beiratkozás alkalmával is szigorú feltételekkel vizsgákkal selejtezték ki mindazokat, akiknek addig nem volt alkalmuk az államnyelv hiánytalan elsajátítására. A magyarságot kizsákmányoló idegen hatalom odajuttatta a magyar tömegeket hogy még azt az egy
tagozatot is alig láthatta el tanulókkal. A határmenti magyar Szabadka
középiskolái is kedvezményeket élvező,
idegen és idegenből származó tanulókkal teltek meg. A szabadkai reálgimnázium magyar tagozatán évenként
csak mintegy tíz-húsz tanuló érettségizett- Az egész szerbektől megszállt
magyar terület többi gimnáziumában
(szerb gimnáziumokban!) talán harminc-negyven magyar tanuló tett érettségit. Tehát a több mint fél milliós
-délvidéki magyarságnak
mindössze
ötven-hatvan magyar középiskolai nevelést nyert fia léphetett az egyetemekre.
II
A magyarság a létét fenyegető veszélyekkel szemben, természetesen nem
maradt tétlenül. Azonban legjogosabb
és legszerényebb igényei sem találtak
megértésre sohasem.
A magyarság egységes megszerveződését egész a legutóbbi időkig megakadályozta az államhatalom. Csak az
elmúlt év novemberében alakulhatott
meg Újvidék székhellyel az egész dél-

ugyanis először a cirilbetűvetésre tanitolták a gyermekeket; latin írást so
kan sohse tanultak meg. A szegény
dolgozó magyar munkás és földműves
nem sokat foglalkozhatott azzal, hogy
a fia tud-e magyarul írni vagy sem,
mert a mindennapi kenyeréért folytatott küzdelem kötötte le. így történhetett ineg, hogy mivel magyar elemi
iskola csak itt-ott akadt, főleg a városokban, a legtöbb kisebbségi magyar
gyerek csak a cirilbetűt ismerte meg.
A középosztály sem küzdhetett eredményesen jogaiért ezen a téren, mert
mindig újabb és újabb törvények állták útját a magyar gyerekeknek a még
meglévő magyar iskolák felé. A községi és. felekezeti iskolákat államosították. Csak magyar nevű szülők
gyerekei járhatlak a magyar tagozatra, így tehát a német és szláv nevűek
nem. Sőt az állami
alkalmazásban
levő kevés számú magyarok gyerekei
sem járhattak magyar iskolába, mert
ez maga után vonta állásuk elvesztését. Már az ovodától kezdve szerb volt
a tanítási nyelv még a magyar elfrni
iskolákban is. Színtiszta magyar községijen is szerb tanitó volt. Magyar tanító csak itt-ott akadt és egyre f o gyott a számuk. Utánpótlás, a tanítóképzés hiányában nem volt. Végre
bosszú harc után 1936-ban megnyílt a
magyar tanítóképző Belgrádban, meszsze a magyarlakta vidékektől. Csak
újabb gátat, újabb anyagi áldozatot
állítottak azok elé, akik tanulni akartak. Az első végzettek 1940-ben kerültek ki, állást azonban csak nagyon kis
részük kapott. Magyar polgári, kereskedelmi, felsőipari vagy mezőgazdasági iskola nem volt. Az egyetlen magyar gimnázium Szabadkán volt és
egy négy alsó osztályos gimnázium
Zentán. Tehát a több. mint félmilliós
magyarságnak
másfél középiskolája
volt! És hogy ez mennyire volt ma gvar, azt bizonyítja az, hogy az utóbbi években már csak két magyar tanár
működött Szabadkán, mert véletlenül
macedóniába helyezték a fiatal magyar tanárokat. Tehát a magyar tagozaton a legtöbb tantárgyat szerbül adták elő.

A gimnáziumba való beiratkozást
felvételi vizsga nehezítette meg, amelyszerb nyelvből állott. Ha ezen az első
számú rostán át is jutott a magyar
diák, akkor ott volt a második számú,
az úgynevezett kisérettségi a negyedik
osztály után. így fogyott a magyar di
ákok száma a magyar és a szerb tagozaton is. És végül jött a legnagyobb
losta, az érettségi. A magyar fiúktól
megkövetelték nemcsak a szerb nyelv
tökéletes tudását, hanem a kifogástalan kiejtését is. Azonfelül a rengeteg
szerb »hősi« eposz, monda és népdal
tudása elengedhetetlen volt. Mivel naIV.
pirenden
volt a tanárok áthelyezése,
Most. a felszabadulás boldog ideezek lelkiismeretftirdalás nélkül bukjében, mi délvidéki magyar egyetemi
tattak, sőt felülről jövő rendelet szehallgatók önérzettel és boldog öntudatrint cselekedtek, mert a jelszó az volt:
I tal gondolunk vissza a délszláv elnyoMinél kevesebb magyar diák érettsé| más éveire: arra, hogy a valóság mészgizzen! Százakra tehető azok száma,
kőórmait mindig sikerült megmász- akik a hatodik, hetedik és nyolcadik
nunk. Ez az ifjúság a realitások ifjú- osztályban kénytelenek voltak abbasága. Mégis mindig őriztünk egy hitet: hagyni a tanulást, csak azért, mert
azt, hogy vissza fogunk kerülni a nagy magyarok.
Magyarországhoz. íme: ez a hitünk is
A másik oldalon pedig százakra,
valóságnak bizonyult. Jóllehet a megsőt
ezrekre tehető azoknak a dobro •
változott körülményk új neiézséget
voljá«-ivtadékoknak
a száma, akik
fognak jelenteni számunkra. Számominden
segélyben
részesültek
és akiklunk ezzel is és boldogan vállaljuk
nek minden bizonyítványuk előre bizazokat azon a földön és azért a földtosított volt. Ezek után nem csoda,
ért, amelyen „élnünk, halnunk kell."
ha évente átlag csak tíz magyar érettLENKEI BÉLA
ségizett a szabadkai magyar gimnázivolt belgrádi egyetemi hallgató. umban és kb. ötven szerb megszállt
terület szerb gimnáziumaiban. Tehát
a több, mint félmillió magyarra csak
hatvan érettségiző esett évente.

A kisebbségi magyar
diák helyzete.

A délvidéki magyar társadalomnak
legfájóbb pontja huszonkét éven keresztül a magyar diák kétségbeejtő
helyzete volt. A magyarságra az iskoláztatás terén mérték a legsúlyosabb
csapást.
Magyar anyák sírtak, amikor katona fiaik Montenegróból ciril betűkkel magyar nyelven irt leveleit olvasták. Szomorú, de igaz, hogy a falusi
magyarság nagy része csak a cirilbetúvetést ismeri. Az elemi iskolában

Mindezek után csakis a szabad pályák között választhatott az éretségizett magyar diák. Orvosi, állatorvosi
jogi, esetleg papi pályára mehetett.
Természetesen csak a vagyonosak tanulhattak tovább, a szegény diákok
többnyire másutt helyezkedtek el.
így volt ez a kisebbségi életünk
kezdetén. Később azonban megindult
egy mozgalom, a Zágrábban tanuló magyar diákság között: lehetővé tenni a
szegénysorsú magyar diákoknak is a
továbbtanulást.
Egyesület
alakult
amely 1932-ben végre hivatalos engedélyt is kapott és amely a felszabadulásig a magyar egyetemi ifjúság irá -

nyitója maradt testvéregyesületével, a
Belgrádban később megalakult »Bolyai
Farkas«-sal együtt. Az otthoniak látták az ifjúság törekvésének helyessé
gét és az egyesület pártolótagjainak
száma egyre nőtt, úgyhogy 1940-ben
elérte az ezret. A tagsági díjakból, a
nyáron folytatott gyűjtésből és az
egyesületi menza nyereségéből kaptak
segélyt a szegényebbek. Ebben a dologban is, mint annyi másban, csakis
önmagára volt utalva a kisebbségi
magyarság és nem számíthatott semmiféle segélyre, ösztöndíjra, engedményre azoktól, akik nap-nap után
megfizettettek vele minden darab kenyeret, amely tulajdonképpen sajátjuk
volt.
A magyar egyetemisták azonban v
állták a harcot erkölcsi és anyagi téren is. Nyáron megszervezték a falukutatást és felkeresték a magyar pap
és tanítónélküli, teljesen magárahagyott szlavóniai magyar falukat. Ma gyar könyveket vittek nekik, előadássokat tartottak, magyar népdalra tanították őket, hogy elejét vegyék az
elszlávosodásuknak.
Mindkét egyesületben a legeredményesebb magyar önképző munka folyt.
A szerb gimnáziumot végzett elsőévesek magyar irodalmat, történelmet tanultak az idősebbek irányítása mellett. Előadásokat rendeztek és nemsokára Zágrábban is, Belgrádban is egységbe gyűjtötték az odaszakadt magyarságot, akiknek száma egyre nőtt.
A felszabadulás pillanatában kb. 5—
6000 magyar élt Zágrábban és 30—40000
Belgrádban; nagyobbrészt munkás és
iparos.
így tehát fokozott munkában érte
a felszabadulás a délvidéki
magyar
egyetemi if júságot, amelynek közös
célja: minél több magyar erőt mente
ni meg és adni át a megnagyobbodott
hazának, valóra vált.
Egy volt zágrábi magyar
egyetemi hallgató.

UítetíeH

Txunísak,

akik még mindig bárfiúnak gondolnak bennünket, olvassák el jól a Szegedi Hidat és ha van bennük egy
csöpp becsületérzés, vallják meg, hogy
templomban és magyar otthonokban,
iskolákban, katonai gyakorlótereken,,
stílusosabb, helyénvalóbb a
Szegedi
Eid, mint valami bárban! Csak a
SzEI „bárjában" azaz falatozójában
stílusos, mert az éppúgy élettermő,
egészséges, napsugaras hely, mint valami igazi magyar otthon.

CólUdqi,
uapt

uacjjj.

StuithlcHUcUn,
diákoüUoH?

Volt, aki a SzEI Otthonát az angol
fcollegde-ok termeihez hasonlította- Attól eltekintve, hogy az angoloknak
azok a collogde-aik, nem a rossz, hanem a helyes intézményeik közé tartoznak, fölvetjük a kérdést: miért éppen az angol collegde-okhoz kellett hasonlítani, mért nem például a német
Studentenheimekhez? Akár a heidelbergire, akár a wiirzburgira, vagy
hamburgira, vagy bécsire gondolunk,
azt látjuk, hogy nagy a hasonlóság a
miénkhez- (Csakhogy sokkal
gazdagabb, hogy az ifjúságot jól szolgálhassa.) Vagy miért nem lehetett az
olaszországi, vagy a finnországi, vagy
svédországi egyetemi hallgatók hasonló otthonaival összevetni?
Vagy miért kellett egyáltalán öszszehasonlítani? Vájjon azért, mert az
angol colledge-ok könyvtáraiban magos könyvespolcok vannak, angolosnak kell tekintenünk azokat a magyar
könyvtárakat is, ahol szintén magasak a polook? Ha a szék és az asztal
magasságából ilyen
következtetésre
lehet jutni, miért ne folytassuk ezt a
láncot? Vagy talán ne feszegessük tovább és mondjuk ki szépen:
A SzEI otthona semmi egyéb, mint
magyar diákotthon.
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SzElSzl-képek
Kolozsvárt
is betiltották legújabban a tejszín kiszolgálást. Állítólag ugyanis a SzEISzt néhány
napig Kolozsváron tartózkodott és
az egész évi tejszínkészletet
felemésztette. Szemtanúk közlése szerint legnagyobb
pusztítást
Barta
Bébi pégzett. Még arról is tudunk,
hogy a fentnevezett
kolléga
egy
szép napon két ebédet, utána ? darab süteményt egy cukrászdában,
és végül 4 vacsorát fogyasztott el,
s azután már csak azért nem evett
többet, mert nem volt mit.

Míg a SzEISzt Kolozsváron tartózkodott több nevezetes esemény
történt. Itt meg kell emlékeznünk
egyik tehetséges művészünk bódításairól.
Annvira megbolondította
a kolozsvári lányok szívét, hogy
azok már nem is tudták szóban kifejezni iránta érzett hódolatukat,
hanem levélíráshoz
folyamodtak.
Hogy mit lehet ezekben a levelekben olvasni, azt titoktatásunk nem
engedi közöLni, csak annvt snghatunk meg, hogy „ez nem az a bizonyos első szerelem, hanem ez örök."
•
Akadt néhány
kellemetlenség
is
Kolozsváron. Ha valaki például a színházban, vagy egyéb
kultúrúhelyeken
kényelmesen elhelyezkedett egy plüsfoteles páholyülésben (a kényelemhez
az is hozzájárult, hogy „potya" volt)
és az idegenek leereszkedő mosolyával
akart körültekinteni, mindjárt a mellette lévő páholyban SzEISzT tekintettel találkozott,
akik persze
tudták,
hogy potya a páholyjegy és így abba
Jcellett hagyni a leereszkedő
mosolyt.
Anyagilag is akadt néhány kellemetlenség. Már az első napokban
mindenki tartozott mindenkinek s
olyan bonyolult lett volna az elszámolás, hogy inkább mindenki lemondott adósságai rendezésből és azok
behajtásáról. Hogy ki járt jól, azt
nem tudom, de mindenesetre legroszszabbul Dombovári ur, ugyanis a
SzEI falatozójában meglehetősen megcsappant a forgalom (miután mindenki tartozik mindenkinek). Néha öt
ember ad össze egy virslire valót,
hogy azután ki eszi meg, az már az
élelmességtől függ.
*

A z Éhség írónusánál
(Menzaszonett)
Korgással, hogyha megelégszel,
Korogtam úgy is már elégszer
Fogadd el. Éhség-szülte ékszer.
Ó, zordon Éhség! Trónusodhoz jöttem.
Bús éheződ, kí koldulna szegény,
Szemem sarkából fázva, összetörten,
Vágyó homállyal villanik a fény.
Jóllakó-álmok korogtatnak sírva,
Én: trónusodnál búsan sáppadok,
S bús sóvárgással bámulok a sírra,
Mert ott a férgek java jóllakott.
Búsan sétálok, behorpadó hassal
S feléd sóhajtok: Éh.ség, mért gyötörsz,
Mért nincs számomra dúsanrakott asztal?
— Amíg a szakács unottan morog
Bús verseimre jórafeddő szóval; —
Komor gyomrom a legjobban korog
-0O0M1KOR TANUL AZ EGYETEMI
HALLGATÓ?
Ritkán mindig, hébe-hóba sokszor, olykor gyakran,
többnyire néha, leginkább alig, legtöbbször sohase.
*

Az orvoskar hivatalos jelentése diihöngő járványról számol be. Felismerhető jegyei: sóhajtozások, reszfcetések és fogadozások. Kezdeti stádiumában lelkiismeretfurdalásnak nevezik, teljes kifejlődésében egyes helyeken kollokvium, a jobban megfertőzött helyeken vizsga a neve.

»HÍREK«
Az egyetem elhatározta, hogy a jövőben is alkalmazza ezévben tökéletesen
bevált módszerét, mely szerint 2 iskolanap után, legalább 3 hét szünetet ad.
örömmel tudatjuk, hogy megalakult a
SzEI, azaz Szinészcsemeték Ernyedetlen
Inspirálója.
A Hamlet előadás elmarad, mert StaOho Claudius a fenyegető bosszu elől a
többi király után Angliába távozott. Utolsó
kiáltványában a hallgatóságot a professzorok elleni további harcra buzdítja.
örömmel jelentjük, hogy a szerb légitámadásnak Szegeden bombasikere volt
Saját készítésű repeszdarabok Vajdánál,
ki mérsékelt díjazásért mutogatja. Levelezőlap hívásra házhoz jön. Élményeinek
elmondását mérsékelt óradíjért vállalja.
Az SaEI örömmel tudatja, hogy bombabiztos díványokat vett az állomásfőnöktől az Otthon számára.
Sajnálattat közöljük, hogy at SzEI elköltözik eddigi helyéről. Ugyanis a közeljövőiben megindulnak Szegeden egy
felhőkarcoló építkezései, s mivel a Tanácsnak az a felfogása, hogy minnél magasabb helyen legyen, így a helyiségek
itt is a legfelső, azaz 50. emeleten lesznek.

Hogy régebbi eseményekre
térjek,
a közelmúltban kedves vendégünk volt.
Egy csángó ifjú, aki sok érdekes és
hasznos felvilágosítást nyújtott
keleten élő testvéreinkről. Többek
között
azt is megjegyezte, hogy náluk nem
legény az. aki nem tudja jól a verbunkost táncolni. Egy kollegánk annyira
leikére vette a dolgot, és
úgylátszik
A SzEI-diákegység legutóbbi tanácsolyan jól begyakorolta a fent említett üléséről a következő diákkétség szűrőtáncot, hogy hamarosan
főlegénnyé
dött ki: Az egyetemi hallgatóság memo-*
fog előlépni (nem tévesztendő össze a randummal fordul az Egyetemi Tanácshoz, melyben a következőket kéri:
vőlegénnyel).
K. KISS ILON.-1.
Iktatáskor a 10 p-t ne a 2. és 3., hanem 4. és 5. újj közé lehessen tenni.
Wigyészek köelező óraszámát 50-rő!
Húsvéti levél egy egyetemi hallgatótól;
Kérem tudatni, hogy a bombatámadás
után az egyetem romokban van-e? Ha
nincs — a vezetőség mit tud felhozni
mentségére ?
*

Ki korán kel, nem egyetemi hallgató.
*
Aki másnak vermet ás — lépjen fel
a Hamlet V. felvonásában.

MENNI,

:

Vaida

VAGY

NEM

MENNI?

Matematikai kollokvium. — A hallgató verejtékezve próbálja a nagy táblánál a példát megoldani. Megakad és élénken dadog. — Elszántan továbbír és továbbdadog. Megint megakad.
A Professzori Sáigor mögül kidugja fejét a Professzori Jóindulat és megszólal: .,Na, megy, vagy nem

?cc

•"-BJ •
— ..Megyek, Professzor úr kérem", sóhajtotta és
megindul a hallgatóság szintén remegő sorai felé.
«
SZÍNKÉPELEMZÉS.
A kémiai laboratóriumban. — Az elsőévesek pepecselnek sok buzgalommal, locs-poccsal és üvegtörés-zörejjel.
Az egyik gólya különösen kiválóan buzog és öntözi a folyadékot nyakra-főre, főképpen pedig az asztalra. De valamennyi a próbacsőbe is jut.
A Professzor Ur markáns alakja megjelenik a színen. Arca érdeklődést sugároz a gólya felé és elébe állítja a kérdést: „Milyen színű csapadékot kap, ha sikerül a locsolkodási művelet?"
— „Kanárisárgát" szól a megszólítással kitüntetett.
— „Vigyázzon csak! Mire van ez a kifejezés fönntartva?" — igazítaná jobb irányba a professzor.
„A kanárimadárnak!" — mondja ő boldog mosolylyal
*

Egy gólya kollokvál (még a régi egyetemen).
Jogtörténeti prof: Mondja meg nekem kérem, merről jöttek be a magyarok?
Hallgató: (félénken) Balról.
if
Prof: Nos?
Hallgató: (félénkes) Balról.
Prof: (élénken) Elég! Megbukott!
Hallgató: Bocsánat Méltóságos Uram, jobbról.

100-ra emeljék, hogy éjtszaka ne kelljen
lefeküdniük.
Beszámolóra és kollokviumra csak
végrendelettel legyen szabad menni.
Laboratóriumi jegyzőkönyvet ne naponta, hanem hetenkint 7-szer ellenőrizzék?
Ezentúl 50 emberre ne 2 mérölombik
essék, hanem legalább 2 és fél.
A bölcsészeti karon a kollokválok legyenek kötelesek a kollokvium előtt 24
órával a jegyzeteket megvásárolni.
öngyilkos jelöltek figyelmébe: figyelem! Aki kollokviumán okos dolgot mond.
azt spirituszba teszik.
Mint kiszivárgott, a rectori hivatal a
Következő rendeleteket szándékszik kiadni:
Óra végén a hallgatók katalógust tartanak, t. i. amelyik prof. az idő letelte
után még 2 perccel a teremben tartózkodik, prezenciát kap, s az ilyen professzorok leckekönyvének láttamozását a hallgatók a félév végén megtagadhatják. Az
ilyen prof. a következő félévben még
hallgatónak sem vehető fel!
A rektor úr rendelkezése értelmében
az egyetemen kétféle előadás lesz: gyakorlati és tudományos. A gyakorlatiak
érthetőek, a tudományosak ezentúl is érthetetlenek lesznek. (A bölcsészettudományi karon sürgősen keresnek
olyan
prof-t, aki »gyakorlatilag ad elő.)
Az a professzor, aki a h a l l g a t ó k b a n
előismereteket és szorgalmat tételez fel,
köteleztessék a logika ú j r a h a l l g a t á s á r a
Érthetetlen kollégiumok kollokviumain legyen szabad érthetetlenül felelni.
A bölcsészeti, valamint a matematika-természettudományi
karon a férfi
hallgatók száma a nő-hallgatók számának legalább egytizedét elérje.

Szerkeszti:
SZABOLCSI GÁBOR és IFJ. KRISTÓ-NAGY ISTVÁN
Szer kesztőbizottsájg
tagjai:
Xvikos István, Vajda Ernő, Szász Károly, Kiss Ottó Miklós, Szendery Attila,
K. Kis? Ilona, Szentmártonv Lajos, Jankó Géza, F-öllős Zoltán, Dömötör László
Minden cikkért írója felel.
Felelős kiadó: ifj. Greguss Pál.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Központi Egyetem.
Ara:
SzEl-tagoknak: 20 fill., prtrfesszoroknak: 1.—P, mindenki másnak: 40 *'ll.
Nyomta: ABLAKA GYÖRGY könyvnyomdája. Szeged, 1941

A kémiai és fizikai intézetekben hirdessék ki, hogy azon hallgatókat, kik
csalás nélkül helyes eredményeket kappak, kitömik és mérsékelt belépődíjért
mutogatják.
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Újra Szegeden! — Csak néhány napig
Európa egyetlen Egyetemi Vándorcirkusza!
Itt látható ! ! ! :
A közönség, mely mindent kibir!

A kísértet, mely »Atyja szelleme«. A
hölgy, kit elásnak, s a díszvacsorán újra
előjön.
A méregkeverő kígyó, mely atyját halálra marta. A nyakától a talpáig 5 méter, a talpótói a nyakáig Stachó Claudius,
a nyakán felül pedig csak a korona van
a haján, összesen az előadás előtt 2 cm.,
az előadás sikere után 28 méter. — Elő
adás előtt mikroszkóp, előadás után távcsőigénylés.
Itt hallható a sugó, kinek szavát
5
km-ről hallani, ha halkan beszél.
Ha
súg, úgy már Alsóközponton hallható.

Tudatjuk a nagyérdemű közönséggel,
hogy a színészeknek nyilt színen krumplival és hagymával való éltetése szigorúan
tilos.
Rács mögött látható, Al Rasiel az indiai emberevő rendező, távevő és portyázó
Ingerlése tilos s csak saját felelősségre!
Továbbá spirituszban látható Naszády,
a csodazongorista, ki mindent lejátszik
elölről hátra, hátulról előre, s spirálisan. Csak a Uját szerepét nem tudja.
Itt látható a 3 testőr, mert a 4 csak
a cigaretta-szüneteken
rusnya képét csekély

van jelen,

ennek

díjazásért jobb ideg-

zetűeknek megmutatják.
Pazar pompa, fények, lépcsők _ dobpergés, harsonaszó! Vészkijárat állandóan nyitva5 Szünetekben idegpsillapítók!
Előadás után saját költségére mindenkit díjmentesen hazaszállítunk.

*
Jó pénzért ajánlkozom eszmék kigönvolására. Ajánlólevélként a SzEI e l l e n
Irt cikkeim használom.
EKry mis boldogulásán keserű-

