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Széchenyi

HÍDON

dübörögve rohant át a oáros augusztusi éjszakájában egy katonai
gépkocsioszlop. Ahogy a sok kisebb-nagyobb kocsi mind messze
előre zúdította a fényét: valamenynyi egybekapcsolódott a fényontó
lápmája sugarával. Olyan volt,
mintha egyetlen félelmetesen nagy,
fényzuhat aggal körülvett emberszállító gép száguldana a végtelenbe a liidon át.
Mindegyik kocsi egyetlen nagy
fény-akarattal nézett előre és egygyé tette magát az Oszloppal.
Irányát mindnek az előlfuió
gép adta meg. S báj- meg-megmoccant mindegyikben a Rossz, hol
jobbra, hol balra húzva kifelé a
Sorból, a kocsimozgató Ész és Akarat vállalta az Irányt.
A Sebességét: a Munkáját nekiadta mind az Oszlopnak. Nem maradt le egy se, de nem is ugrott neki egyik sem ereje-fitogtntni, többit lehagyni a másiknak.
A Fényét mindegyik az Oszlopra vetette. A legfényesebb fény a
hozzá legközelebb
állókat érte,
de messze előre, Mindre szórta,
hogy mindet széppé, fényessé ragyogja.
Az Egy Kocsi az Irányt vállalva, a Munkáját adva Fénnyel szolgálta a Kocsik Nagy Közösségét.
Az Ember ott állt lenn a parton.
Körülötte fojtogató
sötétség terpeszkedett, csak onnan, föntről látott Fényt: a száguldó gépkocsioszlopét.
Agyába villant: Mi lenne, ha ez
a sok kocsi a szerteszét röpködő
lepkék után futna szórakozni, vagy
mi lenne, hu csak egy is megtorpanna ? ...
A
maga haladását
semmisítené az meg, s az Oszlop
Haladása ellen törnél . . .
És mi lenne, ha csak egy is hiú,
önző mozdulattal visszafordítaná a
fényszóróját és a niagacsillogtatá«
sára ontaná a Fényt? .
— Megvakítaná az magát (nem
látná többé az Oszlopot és az Utat)
és nem világítaná meg a többieknek sem az Oszlopot és az Utat...
Megszakadna ott az Oszlopl...
De ez az őrült kép csak az Ember agyában villant meg.
Az Oszlop dübörögve, fényesen
haladt fönn a hidon.
A'i Ember nézte, nézte lenn a
partról. Aztán az Emberek Oszlopára gondolt, megszédült és elkapta
onnan a szemét:
Nagyon, nagyon magosán maga fölött érezte azt a sok kocsiból
eggyévált, messze magyar célok felé száguldó Oszlopot . . .
Majdnem olyan magasan, mint
az ég.
Ny íkos / stv á hj

a m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem
ezidei Rektora, köszöntjük az Ifjúságot!
Útravalóul az uj tanév elején néhány kérelem és tanács!
Egyetlen pillanatra se feledjétek, hogy annak az egyetemnak lettetek hallgatói, mely
Kormányzó Urunk nevét viseli. Ez a tény kötelez.
He feledjétek, ¡hogy Szegedre jöttetek, a Nap Városába, mely jelképezi a
magyar akarást. Ez adjon
erőt a nemes munkára.
Gondoljatok s z ü n t e l e n
arra, hogy az ázsiai bolsevizmus vörös hordáival hadakozva testvéreitek piros
vére hull odakünn a harcmezőn. Ez késztessen Benneteket idehaza f o k o z o t t
igyekvésre.
Mikor az egyetem küszöbét átléptétek, a magyar
tudományi legfelsőbb csarnokába jutottatok. Nem mindenkinek adatik osztályrészül, hogy e kapuk feltáruljanak előtte. Kiváltság
ez, melyet meg kell becsülni.

dort, hivő hivatástudatot, elsősorban pedig keresztény és nemzeti gondolkodásmódot várunk
el minden szegedi egyetemi polgártól.
Irtsatok ki körötökből az Egyetem falán
belül és kivül minden nyegleséget, minden közömbösséget. Iparkodjatok, hogy
e város polgárai, akik annyi
áldozatot hoztak azért, hogy
itt egyetem legyen, az egyetemi ifjúság minden megnyilatkozásában az ifjú magyar lélek kibontakozását
láthassák. Aranyozza be az
egyetemért rajongó várost
a fiatalság napsugaras derűje, visszhangozzék a jövőért folyó s z o r g a l m a s
munka üteme.

Katonás fegyelmet, kötelességtudó komolyságot, ifjúi szerénységet, rátarti büszkeséget

H i g mi öregek, profeszszoraitok, azon fáradozunk,
hogy a Horthy Miklós Tudományegyetemet az alföldi magyarság jellegzetes, vezető tudományos intézményévé fejlesszük, ha
Ti a vázolt uton haladtok,
ígérjük, mindenkor szeietettel készek vagyunk
törekvéseiteket támogatni.

ahol az helyén való, bajtársi és lovagias mo-

Isten hozott Benneteket, Isten áldja munkátokat
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A M. tiir. Horthy Miklós Tudományegyetem szeptember hó 22-én hétfőn
tartotta az 1911—12. tanévet
megnyitó
ünnepélyét. Az ünnepséget
megelőző
istentiszteleteken, talán a SzEI felhívása eredményeképpen, az eddigi évek
résztvevőinél lényegesen nagyobb számban jelent meg az egyetemi ifjúság, s
az Egyetem aulájában is
rengetegen
hallgatták végig Szent-Györgyi
Albert
dr. lelépő rektor beszámolóját, melyben
külön kiemelte a SzEI megalakulását
és eddig végzett munkáját.
Kogutowicz Károly e. i. retor
székfoglalójában a modern földrajztudomány
néhány rendkívül érdekes problémáját
ismertette és fontos
elvi
kérdéseket tisztázott. Előadása különösen a
SzEI magyarságismereti
munkaközössége számára jelent útmutatást. Az ünnepség végén elsőízben énekelt a Szegedi Egyetemi Énekkar
vegyeskara,
mely az idén alakult meg. A vegyeskar
új lehetőségeket,
szélesebb
művészi
távlatokat nyit meg az énekelnivágyó
ifjúság előtt.
*

A Színjátszó Társaság az idei
tanévre Kopasz Márta egyetemi
rajzlektornőt
kérte meg.
hogy
vállal ja el a díszlettervezői
tisztet. A lektornő, aki a SzEI-nek
már számos tervet készített —
többek
között a szép hirdetőtáblákat és lapunk fejlécét is ő tervezte — örömmel teljesítette a Színűi/szók kérését és már meg is
kezdte a tervek elkészítését. Ez a
tisztség az idén különösen sokmunkát jelent, hiszen a Színjátszó Társaság a Magyar drámatörténeti
kollégium
előadásain
sokszor fog közreműködni, és így
meglehetősen sok gondot zúdít a
lektornő nyakába, akinek önzetlen munkájáért e helyen is köszönetet mondunk.

Egymás közt
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Az elsőéves, amikor feljön az
egyetemre, lenéz
mindenkit,
aki
nem egyetemista, a felsőéves pedig
bizonyps unott, fontoskodó, atyáskodó mosollyal kezel mindenkit,
aki nem felsőéves. Az elsőéves, amikor már egyszer végiglátogatta az
összes felvett előadásait úgy beszél
professzorairól, mintha 10 éve ismerné őket, maliciózus
mosollyal
tárgyalja le előadásbeli jellegzetességeit, unott és fölényes mosollyal
oktatja ki kollégáit, lioary bizonyos
professzoroknál mit kell és mit nem
kell tudni, mit kérdez és mit nem
kérdez kollokviumon. A felsőéves
mindenhez unottan és titokzatosan mosolyog.
Pedig az elsőéves nem tudja,
hogy mi lesz kollokviumon, a felsőéves pedig tudja, hogy sohasem
lehet tudni.
Miért bolondítják hát egvmast és
önmagukat? Mert divat. Divat fölényesnek és mindentudónak
látszani. Divat mindent lenézni és
minden fölött átnézni. Divat a tekintélyt nem tisztelni.
Nem érezzük-e néha, hogy megcsaltuk magunkat? Hogy hiánvzik
valami az életünkből, hogy valami
lassan, de biztosan eltűnik az életünkből: az őszinteség?
Nem érezzük néha, hogy milyen jól esik. ha
egyszer-kétszer
őszintén megvalljuk, hogy nem tudunk valamit? Szerezzük meg magunknak ezt a jóérzést minél többször s akkor lassan visszatér az életünkbe az őszinteség. Ezzel együtt
a fölényes mosoly átalakul egészséges mosollyá. Könnyebb lesz a
lelkünk, ha egyensen bele tudunk
nézni társaink szemébe. Könnyebb
lesz a kollokvium is, mert megtanuljuk azt is. amit „nem fog kérdezni" a professzor úr.
Mi kelí mindehhez? Egy kis
őszinteség.
Sze — ry.

mondjci

Tövisek és virágok
az egység körűi
„Mai
világban kiki átlátja,
hogy egy magányos ember semmi, s csak egyesületnek van hoszszú élet s igazi súlya."

„Hány szép feltétel s jóakarat
némul el s némult el már, mely
egyesüléssel s egyetértéssel
vajmi szépet és nagyot alkotna s alkotott volna!"
(Széchenyi:
KÉTSÉG

AZ

EGYSÉG

(Széchenyi:
KÖVEK

Hitel)

Ahol tíz egyesület van, ott tíz elnök is.
Ha ott netán győz az egvetakarás cs nagyotakarás, attól fogva
egy egyesület lesz és egy elnök. A
többi kilencnek csak annyi marad
az elnök-ségből, hogy azt mondhatja, ..Mi az elnökséget nem irigyelnök." (Pedig irigy, csak nem elnök ,sőt éppen arra irigy.)
De az emberek annyira jók, hogy
ha lehet, se irigykedni, se hazudni
nem akarnak.
Ezért a legtöbb helyen tíz egyesület van és tíz elnök. Sőt: még tíz
díszelnök.

A piramis pedig magasra emelkedik a homokból, nagv távlatok
vannak előtte térben és időben, s a
mélyén kincseket rejt.

„Ő AZ O K A . .

Ebből is látható, hogy helyesebb,
ha tíz egyesület van, mint ha egy,
mert az a rendes viláff. ahol mindennek megvan az oka. —
Persze:
másban...
„KÜLÖNB

NÁLA

Az
egyetlen
egyesület
magát
csak a legfőbb jóhoz, a tökéleteshez mérheti. (Attól pedig mindig
messze lesz, mert emberek a tagjai, nem angyalok). — Ha aztán
nagyon messze jár a tökéletességtől, akkor jobb magát nem hozzámérni, mert az eredmény nagyon
csúnya volna . . .
Mérhetné még magát a régebbi
önmagához is, de akkor annál minBíg különbbé kell válnia, szóval
fejlődnie kell. hogy a mérés eredménye szép lehessen. Az pedig nehéz.
Sokai könnyebb, olcsqbb hát akkor a mérés, ha tíz egyesület vara
és mindegyik azzal ámíthatja magát és a jámbor lelkeket, hogy a
többinél, de legalábbis „annál a másiknál" különb.
JOBB A TIZ VERÉB, MINT AZ
EGY T Ú Z O K . "
Ezzel csitítják lelkiismeretüket
az egyesületesdi status quo-jának
a hívei. Szóval azok, akik tíz felé
fogják az egy-egy verebet, de mind
úgy, ahogy épnep nekik tetszik, no
meg azok, akik a
verébpecsenyétől híznak.
Túzokfogáshoz a tíz verébfogónak egy akarattal kellene egy túzok után futni, és a verébevőknek
azzal kellene beérni, hogy nekik is
meg kell a többiekkel az egy túzokon osztozkodni, míg a verebet egymaguk ették meg. A többieknek is
jutó túzokból meg senkinek sem
jut egy verébnyi.
Pedig a világ úgy szép, ha néhány embernek egész veréb jut, a
többinek meg az, hogy nézheti. No
meg az, hoigy meg is foghatja a verébevők számára.

PIRAMIS.

Amíg sok
csip-csup
egyesület
van. egyetlen nagy közösség helyett, addig csak kisebb-nagyobb
kőrakások állnak ki a sivatag homokjából. Egyik-másikban értékesek is vannak, de azok, amelyeknek a piramis az álmuk, jórészben
csak egymagukban küzdenek a ho
mokkái, mert undorodnak a véletlenek-összehozta, szétforgácsolterejű,
egymásra acsarkodó kőrakásoktól.
De ha aztán egyszer úgy meg0
borzadnak a homoktól a kövek,
hogy az eget keresve piramist akarnak magukból építeni és lesznek
kövek, amelyek vállalják is a súlyt,
amely majd rájuk
nehezedik és
odaadják masnikat alapnak,
fölépül a piramis és minden kő a helyére kerül.

KÖRÜL.

Ha tíz egyesület van egy helyen,
akkor mindegyik azt
mondhatja,
hogy azért nem tud semmit sem produkálni, mert a többi, vagy legalábbis „az a másik"
megakadályozza azzal, hogy
elszippantja
előle a tagokat, hogy átveszi a
programmját, stb.. de ha egyébbel
nem, hát azzal, hogy nem hajlandó vele együttdolgozni.

HELYETT

Hitel)

A LEGFŐBB
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PARANCSOLAT.

Ha az életnek egy helyén száz
ember él együtt és a száz nem közömbösen bámul a semmibe, mint
a kirakatbábuk a kirakatban, sem
nem forgácsolódik marakodó klikkekre, mint a politikusok a liberális parlamentekben, hanem közösséggé, egymásért dolgozó, összetartozó száz emberré válik, mint a
katonák a harctéren, akkor mindegyikük az otthonának érezheti azt
a helyet. Magát meg olyan nagynak és erősnek, mint mindannyian
együtt: hiszen ott kiki azonos a
többivel. Ahol meg százan azonosak, ott egy: száz van, nem pedig
száz: egy!
Igen. így nőhet meg az ember
otthona és így nőhet meg az ember:
a szeretetben.
MINDEN RÉSZÉBEN ÉP

EGÉSZ.

Ha a száz munkás nem tízfelé.
hanem egviitt dolgozik, akkor lesznek köztük, akikből mérnökök válnak és a terveket teremtik meg,
lesznek akik az alapot rakják úgy,
hogy a tíz ujj ukból csurog a vér,
lesznek, akik az ajtókat-ablakokat
vágják, hogy az emberek egymáshoz közel legyenek, s hogy a nanfény az arcukra zuhogjon, lesznek,
akik a bútorokat hozzák a szobákba. hosry a bennüklakók otthonabb
otthonává váljék.
így
lesz minden
egésszé.

részében

ép

A Magyar Város, amelynek a házai magyar emberekből
épülnek,
csak ilyenekből állhat!
KÉT M A G Y A R PÉLDA.
A hét vezér egy kehelybe csurgatta a vérét s a nemzet testében ez
az egy egy kehelybe csurgatott vér
volt mindig az életet adó.
Horthy Miklós Szegeden egy táborba. szólította a százfelé szakadt
magyar erőt és ezt az erőt olyan
hatalommá tette, amely óriási mozdulatokkal teszi újból eggyé a széjjelszakadt országot.
Ez a két példa az eddigi magyar
történelem legrégibb és legújabb
nagy tette.
Az egyik az eddigi magyar történelem alfája, a másik az omeffája.
, . - - ..

Kérve és kéretlenül sokat szóltak
már a SzEI-ről. Az eddisri hozzászólások
azonban kívülállók szólása volt. Olyanoké. akik már nem voltak egyetemi
hallgatók.
Megkérdeztünk
most
egy kolozsvári diákot, hogy Kolozsvárott hogyan látják a mi mozgalmunkat.
Mióta; ismered a SzEI munkáját? A
kolozsvári magyar diákélet kereteinek
megszervezésénél természetesen min^
den hasonló törekvést próbáltunk megismerni. í g y figyeltünk fel a SzEI
munkájára is. Egészen a megindulástól fogva figyelemmel kísértem a munkátokat.
Mi az
általános benyomásod a
SzEI-ről? Igen komoly elszánásokat
látok és örömmel látom azt is, hogy
ezek nem hányódnak el, hanem meg is
valósítják őket. Azt hiszem, a SzEI
Célkitűzései magukban foglalják mindazt, amit a mai, komolyan gondolkodó
fiatalság magáénak vall.
Mi a véleményed a SzEI körüli vitákró'.f Legelőszöris le kell szögeznem
azt, hogy véleményt csak az mondhat,
aki ismeri is a helyzetet. Szerencsére
szívességetekből alkalmam volt megismerni s nyugodtan mondhatom, hogy
a támadások — amiből pedig egészen
szép csokorkát gyűjthettetek össze, —
csak felületes szemléletből, a helyzet
nemismeréséből, vagy irigységből származhatnak. Aki közelebbről megnézi,
mint magam is, örömmel állapíthatja
meg, hogy a diákélet és sajnos az egész
társadalmi élet régi hibáját sikerült
kiküszöbölnötök, így azt, hogy az egyesületet lépcsőnek használják fel egyesek, hogy kivénültek keztiben legyen
a vezetés és hogy az ifjúság a középiskolából közvetlenül a kíméletlen napi
politika világába kerüljön. Azt hiszem,
hogy az általatok adott világnézeti nevelés előfeltétele annak, hogy valalri
kiléphessen a porondra. Sajnos régebben igen sokszor láttuk, hogy a „gólyákat" — felhasználva tapasztalatlanságukat és lendületüket, — alapos előkészítés és kialakult eszmekor nélkül
„ugratták be" s ha az akció sikerült,
akkor az eredményt a háttérben működő és óvatosan meghúzódó
öregek
könyvelték el s ha nem sikerült, mindenki megtagadta a beügratottakat.
Hogyan látod a SzEI jövőjét? Hiszem, hogy minden új hallgató megérti törekvéseiteket és minden szegedi
deák segíteni fog azok megvalósításában. Ha pedig látni fogják a többi
egyetemeken is azt az egységes és komoly munkát, ami a szegedi és kolozsvári egyetemen folyik, azt hiszem, nem
sok idő kell és az egész magyar főiskolás ifjúság egységesen fog ugyanezeken dolgozni.
Milyen kapcsolatot képzelsz el a szegedi és kolozsvári deákság között? A
kapcsolatok már régen megvannak és
a célkitűzések, de a módszerek is anynyira hasonlóak, hogy már ez maga
biztosíték a további közeledésre és
együttműködésre. Nagyon örülnék, ha
ennek a két egyetemnek az ifjúsága
minél hamarabb és minél közvetlenebbül összefogna és minél többet találkoznának megbeszélni a további terveket s az elért eredményeket.
Ismered a Szegedi Hid-at? Olvastam. Nagyon szerencsésnek találom,
hogy megfelelően komoly cikkek mellett a diákos vidámságnak is meg van
a maga helye. A kiállítás és a tartalom egyaránt elsőrangú. Általában nálatok ezt látom a legfontosabbnak,
hogy igen nagy súlyt fektettek a szépnek a művelésére. Már Kolozsváron
megdöbbentünk azon, hogy mily e u m a "
gos művészi ízléssel csináltátok meg a
Hamlet-előadást és a Szegedi Híd is
bizonyítéka a művészi céljaitoknak és
egyesek elhivatottságánakNagyon egészségesnek találom azt,
hogy egyesek itt megtalálják tehetségeik érvényesülési lehetőségeit. így
fejlődhet ki az ő példájuk nyomán egy,
alkotásra képes hivatástudó új ifjúsági vezetőréteg.
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KOCH SÁNDOR egy. nyilv. r. tanár:

FIATAL
Baráti szívvel üdvözlöm a Szegedi Egyetemi Ifjúságot és őszintén
köszönöm a személyem irányában
előlegezett
bizalmat. Soha
nem
vágytam közszereplése, nem is vállaltam eddig semmiféle formában.
A fiatalság iránt érzett szeretetem
és az, hogy akarásokkal azonosítom
magamat, magyarázza álláspontom
megváltoztatását. Hogy egymásban
ne csalódjunk, Isten adja.
Tanáa elnökségben elődömet,
az
ifjúság őszinte,
nagy
barátját,
Szent-Györgyi
Albert
prorector
urat illese most a hála szava. Bokros rektori és professzori teendői
mellett első feladatának ismerte,
hogy a fiatalságot visszaadja önmagának. A mának százfelé húzó világában megteremtette az Egységet
az Egyetem falain belől, ö-szefogva
Szervezetünkben
a
keresztény,
nemzeti érzésű fiatalságot. Neki köszönhetjük a napi munka közben
és utána a pihenés, szórakozás, művelődés lehetőségeit nyújtó Otthonunkat. Neki és Sík Sándor professzor úrnak Szervezetünk első jelentős
kultúrinegmozdulásait,
az
Egység keretén belől alakult Színjátszó Társaság rendezte szavalóestnek, a Városunk határain túl is
őszinte elismeréssel fogadott Hamlett előadásnak sikerét, a Szervezet hivatalos lapjának, a Szegedi
Hídnak megindulását.
Hálás köszönetet vezetésükért, tanácsaikért, de elsősorban mindég
segíteni kész igaz, meleg barátságukért. Kérjük támogassanak minket tudásukkal, szeretetükkel továbbra is az úton, melyen elindítottak.
Nem könnyű a tovább-út, mert
felfelé kell, hogy vezessen. Ma, mikor a nyugati kultúra omladozó
bástyáin világnézetek vívják jövőt
döntő szörnyű csatáikat, mikor
nem csak a fegyverekkel vívott
harcok terén, de az itthon megvívandókban is céltudatosan küzdő,
kemény magyarokra van szükség,
sok az, amit az idők mindannyiónktól és még több, amit az életbe lépőktől követelnek. Minden népnél
árvábban állunk az apokaliptikus
vérzivatarban. Jövőnk nem szűk
látókörű, már
pelyhedző
állal
nyugdíj felé kacsintgató diplomásokat, hanem keresztény és nemzeti
érzéseiben szilárd, maga választotta hivatását fanatikus szeretettel
vállaló fiatalságot követel.
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BARÁTAIM!

gyarapszik a közlendő anyag, nő a
hallgatóság száma. Az egyetem oktat, tanít, de a zsúfolt tantermek és
egyre szűkebb laboratóriumok collégiumokkal 'túlterhelt ifjúságának
nevelésére mind nehezebben vállalkozhat. Az élet kényszere, hogy
mindenki, aki egyetemre jön, pályára késziil. A négy-öt esztendő
alatt, melyet itt tölt, elsősorban
szakismereteket igyekszik szerezni.
De egyetlen magyar ifjúnak sincs
ma joga ahhoz, hogy Jl tantermeken kívül csigaként a maga szűk,
szürke kis világába húzódjon viszsza, hogy süket legyen a magyarság, főként a magyar fiatalság
nagy problémáival szemben.
önmagáért létező nincsen a nagy
természetben. Minden lény kisebb
és nagyobb közösségeknek tagja.
Az ember családtag, fia nemzetének: csak ezeken a közösségeken
belől nyert egyénisége igazi tartalmat.
A tantermeken kívül többé-kevésbbé magára hagyott fiatalság
nevelésének munkájában részt kell,
hogy vállaljon közösségén belől maga az ifjúság is. Társai között forogva válik sima gömbölyűvé a
szögletes kavics is. A jegyzetek, a
mikroszkóp, a loiríhik mellett tanár
szól a hallgatóhoz, kolléga a kollégához, a problémakör általában
egy-egy szaktárgy anyagára szorítkozik. Csak a közösségen belől kerülhetünk közel kollégáinkban az
emberhez s szakkérdéseken túl valamennyiünket érdeklő közös, nagy
kérdéseinkhez.
Megkérdezhetném, hányan meritek vállalni, hogy ismeritek Egyetemünket, melynek hallgatói, mun-

kásai vagytok, a Néktek otthont
nyújtó Várost, ennek történetét,
kultúráját, lakóit, kikhez úgyszólván csak a vegetatív élet gyenge
szálai fűznek; a tanyák világát,
népünk örömét, bánatát, művészi
megnyilatkozásait: életét.
Miért oly áldozatos
munkása
földjének a magyar gazda?
Mert
szereti. Szereti, mert ismeri
minden bokrát, fáját, barázdáját, rögét. Csak azért vagyunk áldozatokra képesek, amit szeretünk és csak
azt szerethetjük, amit ismerünk.
Lelkiismeretes segítő, tanácsadója, vezetője akarsz lenni népednek?
Céltudatos, önfeláldozó munkása az
új magyar életnek? Segítsünk, hogy
megismerhessed társaidat, kikkel
együtt fogsz majdan dolgozni, a
Várost, a népet: fajtádat. A kultúra roppant mezejéből csak kis parcella az, amit a szakképzés nyújthat. Vágyakozzál szélesebb horizontok felé!
Munkaközösségeink
vállalják a feladatot, hogy vezetnek az emberi, a nemzeti kultúra
örök értékei között. Mentől szélesebb körhöz kötnek a megismerés
szálai, annál kevésbbé fenyeget a
veszély, hogy idegen és nem mindég megbízható szemüvegre lesz
szükséged, ha látni akarsz, ha látnod kell az életben.
Fiatal barátom! Fiatalos elszántsággal, magyaros öntudattal, keresztényi türelemmel vállald munkából a Reád eső részt jövőd, jövőnk érdekében.
Munkához nagyon tisztelt Professzor társaim szíves támogatását
a dolgozni akaró fiatalság minden
barátjának meg igaz jóindulatát
kérjük.
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másik?

Ma már szörnyülködünk azon, hogv
valaha volt magyar ember előtt olyan
kérdés, hogy Kossuth vagy Széchenyi
s a nem politizáló if júság előtt fájdalmas volt mindig ez a kérdés is, hogy
'í eleki, vagy Inirédv.
És a magistra vitae-re most se
hitllgí>fu:ik Tisztas/ándékú emberek is
sokkor rámutatnak valaki két értékes
emberünkre és fölvetik a kérdést, hogy
a kettő közül az egyik, ^ g v a másik
az értékes.
A SzEI nem írók, nem is irodalmi
szakemberek
munkaközössége, még
kevésbbé politikusoké.
Tehát egészen más hangon: a minden magyar értékből minél többet menteni akaró ifjúság hangján szól hozzá ezekhez a vitákhoz.
Azt mondja:
Hogy az egyiktől többet tanultunk,
mint a másiktól, az nem ok arra, hogy
a másikat semmivé kisebbítsük. Nem
\ agyunk olyan gazdagok, hogy válogathatnánk az ériékekben. Nincs annyi
Magyar Tanítónk, hogy egyikkel a
másik ellen harcolhassunk.
Ez csak öncsonkító játék.
Ha az egyikük kétszerese is a másik értékének, még mindig szükségünk
van a másikra is.
Annak eldöntése pedig igazán nem
elsőrangú fontosságú, hogy melyikük
és mennyivel nagyobb.
Mi, az ifjúság azt kérjük azoktól
az értékektől is, akiket ilyen viták során meghurcolnak, hogy szóljanak tovább is hozzánk, amilyen jól és szépen
csak tudnak.
Hallgatjuk őket, ha van lélekből
.'.ölt magyar mondanivalójuk.
Hallgatjuk mindannyiukat.

Olvassa a Szegedi Hidat!

Á HÍDON dübörögve rohant át a város augusztusi éjszakájában
[egy"katonai gépkocsioszlop.

Vállalhatja-e az Egyetem,
hogy
tanító, nevelő munkájával mindenben megfelel ezeknek az igényeknek? Nem.
Az eredetileg az önmagáért való
tudomány művelésére, az igazság
keresésére alapított egyetemek a
tudomány önzetlen munkásait, az
igazság áhítatos tisztelőit nevelték.
A tudományok, de különösen a természettudományok mérföldes csizmákkal való haladása és társadalmi berendezkedésünknek ezzel kapcsolatos teljes átalakulása a hallgatóság túlnyomó százalékára nézve
diplomát nyújtó szakiskolává kényszerítette az egyetemet. Évről-évre
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Egyetem és színház
A mai magyar közönség nagy rétege előtt talán különösnek tűnik,
ha ezt a két fogalmat egyre gyakrabban hallja és látja együtt. Mi
köze a kettőnek egymáshoz?
Az
egyetem az ifjúság tudományos
képzését szolgáló intézmény, a színház pedig a nagy tömeg szemében
nem jelent egyebet szórakozásnál.
Tehát más az egyik és más a másik
Egyetem/ és színház, tudomány és
szórakozás, a kettő mindenképpen
más.
Azon kellene kezdenünk, ami a
színház születésével
kapcsolatban
már közhely is, hogy az első színpad a templom szentélye, a színjáték kezdetét az egyház szertartásában kell keresnünk. Az ókeresztény
egyház
istentisztelete liturgikus
drámaként szerepel a hivők előtt.
Az úrvacsora tényéhez fokozatosan
hozzáfűzték és megjelenítették előzményeit is, a teremtést és az ember
bukását. Ilyenképpen a szertartás
az embert bukásától kezdve a megváltásig mutatta be. természetesen
egyelőre csak az istentisztelet keretén belül. A jelképes megjelenítések azonban lassan öncélúvá váltak, úgyannyira, hogy mozgalmasságuk, majd később hangjuk nem is
bírta el a templom kereteit, kiszorultak a templom elé. Témáikat
már szabadabban választották, bőséges anyagot a szentek élete és
szenvedései szolgáltattak.
Ez az a pont, ahol az iskola, az
ifjúság tudományos kénzését szolgáló intézmény, a színház történetébe bekapcsolódik. A diákok pártfogó szentje a gyermekbarát Miklós
volt, természetes tehát, a szentek
megjelenített kultuszából az ifjúság
is ki akarta venni a maga részét,
hogy pártfogójának ezzel hódoljon.
Már а XII. században találunk Mikulás játékokat. Ezek közül legkedveltebb: három vándorló papnövendék betér egy házaspárhoz, a gonosz
emberek meggyilkolják az alvó kispapokat, szent Mikulás azonban arrajártában újra életre támasztja
őket. Az első iskolai színjátékot
1110 táján a francia Godofréd rendezte.
Láthatjuk tehát, ho"'v az ifiúság
nevelése és a színjáték elég korán
összetalálkozott a keresztény kultúrában.
A magyar világi színjátszás természetesen ugyanezt az útat tette
meg kialakulásáig. Mindez azonban
a középiskolai nevelés vonalán halad, noha az iskolai színielőadások
sem szorítkoztak a szorosan vett
középiskolai ifjúságra, színészeik
között
gyakran
jelen voltak az
egyetemek és akadémiák fiatal művészei is. Érdekes azonban, hogv a
magyar világi színház történetében
már nem kap oly jelentős hangsúlyt, hogy ennek közvetlen megszületésénél mily nagy jelentőségű
szerepet játszott az egyetem.
A
XVIII. sz. végén, a nemzeti újjáébredés nagy korszakában, midőn az
1790-iki országgyűlés Budán öszszegyűlt. Révay Miklós, az Akadémia ügyének nagy alakja, maga
osztotta ki a rendek közt Bessenyei
röpiratát: , E g y magyar Társaság
iránt való jámbor
szándék"-ot.
Ugyanezen az országgyűlésen fölvetődött a gondolat, hogy az Akadémián kívül egy felállítandó „játékszín" nyilván még eredményesebben szolgálná a nyelv ügyét, miként a többi művelt nemzetek példáján ez be is bizonyosodott.
A
rendek ilyenirányú
állásfoglalása
elég volt ahhoz, hogy néhány lelkes ifjú, Soós Márton, Horváth János, Pethő Ádám, Bárányi Balázs
azonnal hozzálássanak az első játékszín megszervezéséhez. És ezek a
lelkes ifjak egyetemi hallgatók vol-

tak! Hogy ez az első. jobbára egyetemi hallgatókból álló játékszíni
társaság maradandóbb
nyomokat
nem hagyott a színészet történetében, mellékes
szempont. Fontos
meglátnunk azt, hogy a
művelt
egyetemi hallgatóság lelkesedése jelentkezett már a magyar világi
színjáték kezdetén, felismervén a
színházban a lélek fejlesztő erőforrását és a nemzeti önismeretrenevelés nagy lehetőségét. Kísérletük kivitelezője végül Kelemen László,
aki Ráday és Kazinczy segédletével megszervezhette az első magyar
színtársulatot. E társulat tagjai
ügyvédek, mérnökök, papok mellett egyetemi hallgatók, mint Kelemen maga is. a piarista iskolai színjátszás emlékeivel és gyakorlatával
léptek a játszók közé. Számunkra,
a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem számára, nem lehet
közömbös az sem, hogy e játékszíni társaság célja egyenesen Kazinczv Hamlet fordításának előadása
volt. Végül ugyan Simay Igazházijával kezdték meg előadásaikat, a
Hamlet előadásának eredeti tervét
azonban nyilván már Kelemenék is
művészi erőpróbának látták.
Kelemen a társaság szétbomlása
után még kísérletezett ugyan, végül
azonban belefáradván.
másfajta
nemzetnevelésre
szánta el magát,
tanító lett Makón és Csanádpalotán. A példa azonban Kolozsváron
követésre talált. A következő kísérletet itt Fehér János szervezte meg
s nyilván nem véletlen, hogy a
társíilat tagjai itt is a magasabb iskola diákjaiból kerültek ki. a nagyenyedi kollégium válogatott tagjai
közül. Ezek már megcsinálták azt
az erőpróbát, ami Kelemenéknek
nem sikerült, többek között előadták a Hamletet, Kotsi Patkó Jánossal a címszerepben.
Egyetem és színház tehát a multbau sem volt egymástól oly távolélő két terület. Az egyetem, mint
szellemi javakkal tudatosan felszerelt erősebb intézmény, már a születésénél segédkezett a reászoruló,
éppen napvilágra került világi színháznak.
Erősen
elgondolkoztathat
bennünket. vájjon miért van, hogy az
egyetem és színház kapcsolatában
manapság Amerika vezet legerősebben az egyetemi színielőadások tekintetében. Nyilván két szempontot
kell elsősorban figyelembe vennünk. Az első az, hogy az Újvilág
készen kapta Európától a keresztény kultúrát, nem kellett megküzdenie az Ó-világ eredményeiért,
egyszerűen átvette azokat. Az amerikai lélek frissebb és éppen ezért
nyersebb is, mint az európai, szokták mondani. A helyzet azonban az,
hogy Amerika szégyenli ezt a frisseséget s be akarja járni azokat az
utakat, amelyeket az európai lélek megjárt. Amerika a színház mai
formáját is készen kapta a keresztény kultúrától, éppen ezért, utólag
igyekszik megjárni azt az útat. amit
a keresztény rendiiskolák a XII.
századtól kezdve tettek meg a világi színház kialakításának
érdekében. Az itt felvethető másik szempont pedig magyarázatát adja annak is. hogy Magyarországon miért
szükséges az egyetem és színház
kapcsolatát minél erősebbé
kovácsolni. Amerika mindent egyszerre
igyekszik megélni: a múltat és a jelent egyaránt. Ez a vágy természetesen nagyon is összetett, hajszás,
sőt zavaros életformát eredményez.
Amerikában legújabban
találunk
nagyon is mélyen megélt művészeteket, azonban a hajszolt életforma
rendszerint csak a felszínről merít, a művészetekben, így a színházban megnyilvánuló sekélyesség jó-

val a nemesszándékú, kereső, megismerésre törekvő színház feje fölé csap. Az amerikai egyetemek tehát nyilván tudják, miért tanítanak a katedráról színháztudományt
és miért játszatnak hallgatóikkal
színházat. A színház mindig a
templomi áhítat, és az útszéliség
között ingadozott, hol váltakozva,
hol pedig egyazon időben, hogy ne
is hivatkozzunk másra, mint Aischylos és Aristophanes klasszikus példájára. De ez az ellentét sohasem
volt oly szélsőséges, mint a X X . században, mikor a színházakban egymás mellett feltalálhatjuk a legmagasabbrendű irodalmiságot és a legalacsoin abbrendű színpadi
tákolmányokat. Az sem kétséges, hogy
mindinkább rosszabbá válik a helyzet és az alacsonyrendűség halad
az élen. Az egyetemre vár tehát a
feladat, hogy segítsen megkeresni
a színháznak az önmaga nemesebbik feléhez vezető útat, hiszen a
x x . század színházának helyzete
problematikusabb mint Periklés Athénjében. Erzsébet királvné Londonjában. vagy XIV. Lajos. Párisában volt.
Száznégy esztendővel ezelőtt a
Nemzeti Színházat a magyar nyelv
fennmaradásáért vívott nagy harc
hívta életre. A színház ekkor a nemzeti nyelv ápolását érezte hivatásának. A következő korszakban hivatása már több volt ennél: a nemzet színházának színpada új magyar írók új műveink megszólaltatója legyen, a világirodalom értékeit pedig ültesse át magyarra!
Mint tudjuk a magyar színház, e
második korszakának hivatását is
betöltötte: új magyar írók ú j műveit hozta színpadra, a világirodalom értékeit pedig magyarra ültetve alkalmazta színpadára.
Mi a hivatása a színháznak e
mostani,
legújabb korszakában ?
Németh Anitái, a Nemzeti Színház
száz éves jubileuma
alkalmából
mondott beszédében, úgy fogalmazta meg a mai magyar színház
hivatását, hogy a színháznak túllépve az öncélú teatralitást, igyekeznie kell a magyarság számára
az önmagáratalálás útjait megvilágítani. Meg kell mutatnia a magyarságnak önmagát, fel kell tárnia a magyar lélek legrejtettebb rugóit. de figyelmét nem szabad elfordítania idegen földeknek magyar lelket megtermékenyítő szépségeiről sem.
A mai magyar színház tehát akkor tölti be hivatását, ha szószékké
és katedrává válik. Mert a színház
éppenúgy képes alakítani a kor
szellemét, mint ahogy mindig saját
korának tükrözője. Á színházat a
korszellem alakítja, a korszellem
azonban bizonyos fokig mindig
a színház műve. Sajnos a mai szíház nagyon könnyen belenyugszik
abba a tévhitbe, hogy a korszellem
ma nem szeret mélyre nézmi. jobban érzi magát a fölszínen. Nagyon,
könnyű tehát meghatározni, hogy
e két fogalom, egyetem és színház,
ina milyen kapcsolatban vannak
egymással: az egyetemi nevelésnek
kötelessége megmenteni a színházat.
Segítségére kell sietnie, ahogyan a
megelőző korszakokban is segítségére sietett a nehéz helyzetben lévő színháznak, öntudatos színházlátogatókat kell nevelnie, akik határozottan tudják, mit kell a színháztól várniok s mit kell a jó színháznak nyújtania.
Természetesen
e célból legeredményesebb a színháztudományi tanszékek
felállítása (ezeket már minden európai államban megtaláljuk), ezek híján
azonban az egyetem úgy segít magán, ahogy tud. Egyik '.c^ciedményesebb mód, ha maga rendez színházat. Az egyetemi színjáték leg-
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jobban úgy tölti be hivatását,
ahogyan hivatásos színházainknak
be kellene tölteniök, vagyis, ha a
színtiszta irodalmat szolgálja. Mert
lehet, hogy színházat nehéz vezetni, — különösen annak, akinek
semmi más képzettsége nincs hozzá. minthogy valamikor színész
volt, vagy annak hitte magát. — de
egy biztos, a színházat mindig jól
vezeti az, aki tiszta irodalmat ad a
közönségnek, illetve meg tudja választani, hogy az irodalomból anyagi ráfizetés nélkül mit kell adnia.
Az igazi irodalom ugyanis sohasem lehet öncélú theatralitás, mert
akár egyetemesen emberi, akár sajátosan nemzeti szempontokat képvisel, mindig a megismeréshez vezeti el a reábízott tömegeket.

Mélyen tisztelt
и Illetékes" tényezők
Mi, bölcsészhallgatók, akik
tanári
pályára készülünk, egy életben
átlag
egyszer átmegyünk a Szakvizsga borzalmain. Sanyarú sorsunkban bizony
alig-alig lelünk olyan megértő szívre,
amely támogatást is mellékelne szíves
megértése mellé. Különösen kevés ez
a támogatás a különböző
hatóságok
részéről, pedig olykor-olykor
minden
tiszteletünk
és
tolakodásúndorunk
mellett is kénytelenek vagyunk a közhivatalokhoz fordulni, hogy a szakvizsgáinkhoz szükséges adatokat előteremthessük. Nagyon kínos ilyenkor az
elutasítás.
Főleg az olyan
ártatlan
szakvizsgázandó hallgatónak, aki nemcsak a tanári pályán óhajt
elévülhetetlen érdemeket gyűjteni, hanem holmi tudományos
kutatásokra
akarja
élete nagyobbik felét a tudomány gyarapításának szolgálatában
pazarolni,
— de olykor mégis megesikVelem is ilyen kínos esel
történt
meg.
Szakdolgozatom tárgya
Szülőfalum
történetével
foglalkozik.
Sok
olyan
adatra van tehát szükségem,
melyek
csak anyakönyvekben
találhatók meg.
Elmentem tehát az Illetékes
Tényezőhöz és megkértem, hogy az adatgyűjtésben legyen segítségemre;
bocsássa
rendelkezésemre az
anyakönyveket.
Fagyos és kerek elutasítás lett osztályrészem.
/
Miért?
Ürügyek voltak ezrével. TJgy teremtek, mint a gomba a langy
tavaszi
esőben. Hátha
„politikai
célzattal"
óhajtom
a letelepülők
nemzetiségét
kutatni; nincs számomra hely, ahol
dolgozhatnék; nem tud számomra időt
szakítani; törvényellenes,
hogy 1700ból való anyakönyvekben
kutakodjak;
stb . . . síb.!
Érthetetlen ez a közönyösség és elutasítás a szakvizsgát letenni
akaró
hallgatókkal
szemben.
Értehetejfien
egyrészt azért, mert az Illetékes tényezők legtöbbször egyetemet, vagy főiskolát. végeztek,
másrészt
viszont
minden kutató egyetemi
hallgató
a
szükséges igazolványokkal
felszerelkezve indul el szakvizsgakészítő
útjára.
Ha adatmegtagadást
tapasztalunk
a magasabb iskolákat nem járt népnél,
mely bizalmatlan az „úr"
kérdéseivel
szemben, ez érthető. De: hogy legtöbbször egyetemet végzett, vezető állásban
lévő emberek magatartása
ilyen
közömbös, az egyenesen bámulatba ejtő.
Hiszen nemscak
szívességet
tesz
az adatmegadással az Illetékes
Tényező, hanem egy icipici
kötelességet
is teljesít,
mert az egész
nemzetnek
érdeke, hogy a tudomány előrehaladjon, a tudomány pedig ezeken a „féltett" tényeken épül fel.
Előzékenyebb és főleg
támogatásdúsabb bánásmódot kér az összes eddig
szakvizsgázott és ezután
szakvizsgázandó tanár- és tudósjelölt nevében.
Az Illetékes Tényezők iránti teljes
tisztelettel:
ÉLIÁS ROZÁLIA.

Optika filmmel fényképezz í

SZEGEDI
jSzendery Attila :

Kún-Molnár Sándor

E R D É L Y I
Legtöbbször úgy gondolok rá,
mint fullasztó hőségben viharfelhőket szimatoló pásztorlegényre, akiről sohasem tudhatni: dalol, vagy
káromkodik.
Szelíd tekintetében
mindig van egy kis keserűség s mosolyában csipetnyi
felháborodás
Mint ember: a mezők fölött ívelő
magasság sugaras-viharos
titkait
sejteti; mint költő: a mezők virágos-tüskés világát tükrözi, összekúszált, bonyolult korunkban meglepően egyszerű, de önmagában és
saját világában szemlélve roppant
összetett.
Helyét és jelentőségét megindulása óta számontartja és figyeli az
irodalomtörténet. Korszaknyitó költőnek tartják, akinek igazi jelentősége önmagában föl nem mérhető,
mert neve és költészete önmagán
túlra mutat. Ha magának a költőnek kellene meghatározni a saját
irodalomtörténeti kalodáját, Erdélyi
odagyömöszölné magát a néhai jó
„iskola-költők" közé. Itt érzi magát leginkább idehaza, s kamaszos
mogorván fészkelődik a kénytelenkelletlen beilleszkedés zsákutcájában. Valószínűleg maga is érzi a
korai „beskatulyázás"
nyomasztó
súlyát,
mert
ezzel
elveszti
hatóerejének frissességét, ami élő
költő számára minden irodalmi elismerés ellenére is, cseppet sem vigasztaló. Hála Istennek: ez a „nyomasztó súly" inkább jellemzi az
Erdélyi-irodalom
nagyképűségeit1,
mint a költő írásait.
Erdélyi Józsefről a legegyeteniesebb s legelfogadhatóbb irodalomtörténeti megállapodás, hogy népi
(nem népies!) költő. Legegyetemesebb, mert mindenki, aki egyetlen
hanggal is, de beleszólt az Adyutáni líra meghatározásába, Erdélyit népi költőnek titulálta, s a legelfogadhatóbb, mert leginkább kifejezi Erdélyi emberi és költői arcát. Népi költő: a magyarság ősi
magvát hordozó bihari szállások
pásztorai-cselédei
közül indul, s
kultúrájának minden idegszálával
ebben a világban tapogatózik. Érintésére megelevenedik gyermekkora,
ez a nála szinte ős-emlékezésű viszszahajlás, melyből mint férfi és
költő egyszerű következetességgel
vetíti önmaga elé az emberi és művészi feladatokat. Eszmélése egy
nemzet felocsúdását jelenthetné, ha
nem állana elszigetelten közvetlenül a háború után! Ha nem is lett
egyetemes nekibuzdulás a költő
jámbor szándékaiból, hatása ma
már mindenütt érezhető. Utána a
népi költőknek egész raja tör be a
magyar lírába, akik Erdélyi szelídbátor csapása nyomán merik vállalni a népi magyar líra folytatását.
Visszahajlók és őstehetségek, becsületes népi költők és szemfényvesztő
népieskedők mind köréje báránykoanak: ilyen értelemben „iskolaköltő" Erdélyi József. Egészséges
ösztönével megtalálta a magyar lí*a eredendő ösvényét, mely volt
„minden út előtt": a népköltészetet.
Egyszerre menti meg a magyarságot az Ady-sallangosok gennyes dekadenciájától, s egyszerre jelent új
lehetőségeket. Gyermekkori emlékein át fölfejti a magyarság elsikkasztott rétegét, a magyar falut. Ez
a faluszemlélet azonban nem alkalmazkodik a múlt század hagyományaihoz, nem kirándulás a nép egyszerűbb világába, hanem az elemek
és társadalmi palánkok világában
sorvadó hús-vér ember meglátása.
Erdélyi verseiben a falu örökös
mozgás, harc: lehetőség és lehetetlenség, ahol az esetlegesen megmutatkozó ősi érték is eltűnik, elvész
az élet mindennapi küzdelmeiben.
Itt, a faluban, a magyar életnek
sajpó sebeiben, ebben a „tengermélységben" valóban óriásnak keli
lenni ahhoz, hogy valaki deréfcif
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kiemelkedhessék. Erdélyi ilyen kis
óriásnak érzi magát;
„Ilyen kedélyes szörnyetegnek
kit magából küldött a nép,
a mély, a titkos, ismeretlen,
mesés, csodás tengerfenék.
S hír, név, dicsőség, vagyon, minden,
mit nyerhetek, édeskevés. —
Meg sem moccan a mély a tenger,
a tenger vágy és szenvedés..."
•»¿fc*;

Erdélyi Józsefről megállapítja az
irodalomtörténet azt, hogy népi,
hogy korszaknyitó költő, mondhatjuk azt is, hogy az Ady után kibomló népi magyar líra megindítója, iskolaköltője, de ez nem jelentheti azt, hogy a megkezdett irány
vele és követőivel bezárul. Erdélyi
költészete nem lehet pusztán egy
bizonyos ideig tartó jelenség a magyar líra fejlődésében, hanem kell,
hogy ezután fokozatosan mélyülő
öneszmélés,
magunkratalálás
legyen, a lírának, ennek az ősi megnyilatkozásnak a segítségével. Ássuk bele magunkat a népköltészet
és az ebből kiépülő népi líra egyre
mélyebb rétegeibe, ereszkedjünk a
falu, a magyarság legmélyebb párkányaira, ahol a mitosz és az ősemlékezésű babonák világában
egy
igazabb, ősibb önmagunkra bukkanunk. A mai magyar népi líra még
csak a megindulás határozatta usá;át mutatja, s ha a kezdeményezést
evett kalappal üdvözöltük, lobogtassuk meg kendőnket az ígéretek
hordozóinak is.
És lássuk be: — a népiség, tehát
a magyarság értékjelző fogalom is,
nemzeti kultúránk lényegmeghatározója. Nem véletlen az, hogy abban vagyunk a legkülönbek, amiben leginkább, lényegileg magyarok

f

vagyunk: a népzenében és annak
páratlanul művészi
feldolgozásaiban. A magyar kultúra minőségének bármilyen új európai rendszerben nem lehet más értékjelzője,
mint az önmagához hű művészi
megnyilatkozás!
*

Mit jelent számunkra Erdélyi József megértő közeledése?
A költő részéről jelenthet mérhetetlen sóvárgást a, magyar ifjúság
egységes megszervezésének
látása
után. S miért nem hinné, hogy Szegedről, az Alföld szívéből
indul
meg az ifjúság egységesítő
mozgalma?

Széchenyire
Nem lelki, testi s országbeli javaink dicsérete emelheti fel hazánkat,
hanem hátramaradásaink s hibáink nagylelkű elismerése s azoknak
férfias orvoslása.
Százötven évvel ezelőtt született.
Azóta hány megemlékezést írtak
róla, hány
gyönyörű
beszédet
mondtak el róla, hány százezer frázist puffogtattak el róla. Azt hiszem
sem a beszédek, sem a frázisok nem
I tetszettek volna' neki, ha hallgatta
volna őket. ő a gyakorlati, a reális magyar ember volt, olyan magyar, amilyenből sok ezerre lett
volna szükség és amilyenből csak
jegy akadt. Talán ezért hívjuk
a
legnagyobb magyarnak, mert egyejdüli volt. Talán ha az álomlátók és
ideálok után törtetők helyett Szé¡chenyiek irányították volna az ország sorsát, nem lennénk ott, ahol
most vagyunk.

Közeledése számunkra elsősorban
kötelességet jelent: — El kell fogaiinunk Erdélyi Józsefet a maga emberi és költői teljességében. Vállalni kell a népi Magyarország és népi
magyar kultúra eszményét, s az
irodalompolitikus Erdélyi mögött
sorfalat kell államink, az eszme
gyakorlati megvalósítása érdekében.
Nem vezéravatás ez, hisz ő maga
mond ja, hogy „testvéreim, ha egy a
cél, olyan mindegy: ki a v e z é r . . . "
Valóban: az egy céltudatban összemelegedők számára olyan mindegy.
Nehéz és súlyos gondolatok ezek
Csak a cél legyen egészséges^a szavak teljes értékében mély-magyar, a százötvenéves évfordulón.
Az
s az idő jelenlegi nagy rostálásában örökké siető ifjúság megáll egy pilnélkülözhetetlenül,
kisemmizhetetlanatra, és bizonyos keserűséggel
leniil európai. A közös cél mögött
számonkéri
a múltat. Van-e joga
felsorakozók: illeszkedjünk össze
távoli célok felé törő darvak mód- számonkérni a múltat? Talán nincs.
jára teret hasító ékké, hogy betelje- Törődik-e egyáltalán az ifjúság kosedjék rólunk a költő jóslata:
'molyabban ezekkel a kérdésekkel?
Talán keveset, talán csak egy pil„A sok daru egy sort helyez,
lanatot, mfert lwtjtfa a í étet, de ez
és egyesült szárnnyal evez,
kevés, ez a pillahat mindig fájdal|mas.
s repül az ék, halad, mint egydalú,
Időzzünk egy kicsit tovább ennél
egethasító, óriás daru..
az évfordulónál és kérdezzük meg,
hogy a beszédeken és frázisokon
kívül tettek-e valamit az elmúlt évtizedek Széchenyi szellemében. Ezt
a kérdést ne bolygassuk. A multat
felásni nem az ifjúság dolga. Ta>|lán mindannyian tudjuk, de keverésünknek jut eszünkbe, hogy annak
az embernek, akit legnagyobb maA Szegedi
Hídnak
gyarnak nevezünk, — összesen —
alig pár szobra van szerte az országban. Furcsa ez nagyon. A legnagyobb magyarnak a legkevesebb
szobra. Mintha az egész SzéchenyiFalu végén, árok szélén,
kultusz sorsa benne lenne ebben a
csipkefa virágzott,
tényben. Beszéltek róla, dicsőítették, az írásmű minden fajával, veralatta egy szőke kislány
sekben, regényekben, elbeszélésekrongybabával játszott.
ben, szónoklatokban, de még ércből
Rongybabáját csicsisgatta,
sem állítottak neki emléket eleget.

CSIPKEFA ÁRNYÉKA

altalgatta szépen,
meghalatta s eltemette,
csipkefa tövében . . .

Mi, szegedi egyetemi ifjúság, ne
menjünk el az évforduló mellett
egy egyszerű újságcikkel, egy egyszerű megemlékezéssel. Mi tenni is
akarunk valamit. Nagvot és sokat
nem tudunk tenni, de megtesszük
azt, ami erőnktől telik.

Száké kislányt eltemették,
eladá-korában.
Jobb lett volna eltemetni
gyermeklány-korában,
rongybabáját mellétenni:
hadd legyen játéka,
s álmaira hadd boruljon
csipkefa árnyéka . . .

Ezévi munkánkat, a munkaközösségek egész, nagylátókörű, „kiművelt emberfőket teremtő", munkáját az ő szellemében kezdjük és
az ő szellemében akarjuk véghezvinni.

/
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Hisszük, hogy ezzel többet tettünk, mint ha kilós könyveket írtunk volna, szobrokat emeltünk
volna vagy
hosszú
beszédeket
mondtunk volna. Hisszük ezt azért,
mert Széchenyi is hidat épített, folyót szabályozott és hatvanezer forintot adományozott beszéd helyett.
Hisszük, hogy a legnagyobb
magyar emlékének ennél többet nem
tudtunk volna áldozni.

1©

SZEGEDI HID

A V8SSZHANG
Hit írnak rólunk?
Mikor hosszú hónapok

munkája után a SzEI első

nagygyűlését megtartottuk, majd a tervezgetések misztikus ködéből kilépve erős tettekkel hoztuk

közelebb

egymáshoz az egyetem ifjóságát, sok vihart kellett kiállanunk. A mindig és mindenáron önzők ezernyi csapata
hangos ovációit, vagy kicsinyes és hazug rágalmait alig
győztük hallgatni. Mi nem vettünk részt ebben a vitában, de a vihar folyt. Az érdekféltésnek, a magamféltésben gyűlölködő rágalmazásnak és a kegyes vállonveregetésnek ebben az orgiájában csak egy dolog

tartotta

bennünk a hitet: hogy ú j és tiszta életet lehet teremteni
itt, a szörnyű zavarok beteg

áramlásában. Az, hogy

azok, akiknek ítélete, a szervezet élete felett is dönthet, várt. Munkát vártak a céltudatos építő munka eredményét, és csak azután ítéltek, „...nem szabad azt hinnünk, hogy a SzEI eggyel több mozgalmat jelent. Öszszefogja a meglevő egyesületeket, s azokat, melyek eddig sem fejtettek ki komoly munkát, meg
Nagy jelentősége, hogy egységes egyetemi

is

szünteti.

szellemiség

kialakulását teszi lehetővé, s érvényre juttatja az egyetemi Monroe elvet: az egyetem az egyetemi hallgatóké.
Mivel tagjai csak a szegedi egyetem polgárai lehetnek,
lehetetlen, hogy ezentúl az egyetemen kívül álló lelkiismeretlen akarnokok saját érdekeik és vezérkedési vágyaik szolgálatára használják fel az egyetemi ifjúságot."
(Híd 1941 január 10.)
Egészben kellene itt ismertetni Féja Géza cikkét,
aki nevetségessé zúzta a ránk pörlekedő, Hamlet előadásunktól magyar életünket féltő örökbölcseket. Vagy
Németh László cikkét, aki a magyar színpadi élet megújhodásának forradalmát látja a színjátszóink megmozdulásában 'ét így ír rólunk: „ . . . kísérletnek sem
utolsó, hogy kik .viszik a színjátszásban végre is többre:
akik magas szellemi munkával s élettel eltelten, mint
műkedvelők, az ifjúság színjátszó képességeit szolgálatukba állítják, vagy a profik, akik éjjel-nappal színházban játszanak, de csak ritkán színdarabokat." És
valószínűleg nem a lekicsinylés és a honféltő tudákosság íratja vele azt, hogy: „Minthogy szerzőt keresve
egyikük az én nevemet is kimondja: alig állhatom meg,
hogy ne jelentkezzem." (Híd 1941 május 6.)
„öntudatos magyar diáknemzedék van kialakulóban, amelynek elve nem színészeket és művészeket nevelni, de társadalmunknak olyan vezetőket, akik elsőrendű szükségletnek tekintik a színház és művészet ápolását is. Az ifjúság joga. hogy megismerkedjék a legfőbb széppel is és vájjon megismerheti-e jobban, mintha maga éli meg és mások élményévé teszi?" (Ellenzék
1941 május 7.)
„Szándékosan hangsúlyozzuk a vállalkozás művészi értékét, ami ugyan merőben szokatlan és merész
megjelölésnek tűnhet fel műkedvelő produkcióval kapcsolatban, azonban függetlenül a részletelemzést»! az
egész előadás összhatását és egységes benyomását tekintve még a legszigorúbb kritika alapján is művészi
értékűnek kell elfogadnunk. (Szegedi Napló 1941. márc.
31.)
„ . . . kétszeresen jóleső öröm látni a diák Hamlet-et,
amely a legújabb rendezői elgondolásokkal, remekül
pergő előadásokban kifogástalan külsőségek között került elénk. Az előadás mindenben méltó a célkitűzésekhez és a legnagyobb dicséretet érdemli." (Szegedi Ujnemzedék 1941 április 2.)
*

„A szegedi egyetemről kiindult diákegység mozgalom a S z E I . . . újabb megnyilatkozással folytatta
mozgalmát. A diákotthon megvalósítását a különböző
előadások, viták rendezése és a Hamlet előadása után
most „Szegedi Híd" címmel diáklappal léptek a nyilvánosság elé. A „Szegedi Híd" tartalomban, kiállításban
és célkitűzésben méltóan reprezentálja a szegedi diákmozgalmat és ebben is hű eddigi megnyilatkozásaihoz."
(Délmagyarország, 1941 május 30.)
„Öröm látni, hogy a mostani időkben, mikor az ifjúság figyelmét annyira lekötik a múló dolgok a szegedi
egyetem diákjainak egy válogatott csoportjában buzgó
érdeklődés ébredt az örök dolgok iránt. A Hamlet előadása, melyet Kolozsvárott is alkalmunk volt gyönyö-

rűséggel látni, igen jelentős kezdeményezés. Emlekedett
ízlés, hosszú hónapok fegyelmezett munkája, szerény,
de öntudatos magatartás teszi rokonszenvessé a szegedi
diákegyüttes első jelentkezését, mely remélhetőleg nem
marad egyedülálló kísérlet.
A kiadott ismertető füzet igazolja, hogy a szegediek
elméleti felkészültséggel és erőik gondos számbavételével határozták el magukat a nehéz vállalkozásra...
. . . A szegedi diákok Hamlet előadását legjobban dicséri, hogy nem adták vérszegény mását valamely hivatásos színház Hamlet produkciójának, de messze felette
jártak a megszokott műkedvelő színvonalnak. (Erdélyi
Helikon 1941 június.)
„Ha Debrecent a maradandóság városának nevezte
Ady, Szegedet a megújuló fiatalság városának kell méltán elkeresztelnünk... Szeged mai fiataljai eredetiségben, ötletességben, tehetségben és buzgóságban, mindenképen méltók az előző nemzedékhez." (Jelenkor. 1941
augusztus 1.)
„Most, újabb nemzedék kopogtatott szellemi élei n k ajtaján. Ezúttal a legfiatalabb. Első sajtóterméküket tartjuk magunk előtt. Szegedi Híd a címe és az
újjászervezett szegedi egyetemi ifjúság eszméinek hordozója. Volt alkalmunk megismerkedni velük ittartózkodásuk idején. Komolyak és törekvők... Németh Lószlóék talaján érzik megvetve szemüket. Tamási Áron látja el őket időszerű tanítással, melynek következménye
nem lehet más, csak a m u n k a . . . Üvözletünkben szeretnénk bátorítást sugallni a legifjabb nemzedéknek,
amelyik már nem új megoldásokon töri a fejét, hanem
a megkezdett úton dolgozni és tisztogatni akar." Ellenzék 1941 június 5.)
„ . . . Köszönjük a szegedi ifjúságnak, hogy tőlük
függetlenül és önállóan, de mégis ugyanazt a szellemet
indította útnak új lapjában, melyet mi írók is szolgálunk. És, — hogy az ő szavukkal éljünk, ha ezt a nagy
hivatását be tudja tartani, akkor ez a szerepe a múltból a jövőbe ívelő magyar híddá teszi." (Híd 1941. június 16.)
,
.
„Célkitűzését jelképesen fejezi ki a címe: emberek,
érdekek, közösségek között akar öszekötő híd lenni.
Szellemét pedig csatakiáltásszerű jelmondata érzékelteti. Tartalma változatos, eleven." (Vezetők Lapja, 1941
július.)
„ . . . ez az előadás nem műkedvelő, szórakozást kereső, ünnepi ötletből fakadt. A
Szegedi
Egyetemi
Ifjúság
irodalmi
hódolatának
akart
kifejezést adni és nem egyszerűen néma rajongással, hanem aktív cselekedettel: a nagy mű elemeinek legrészletesebb elemzésével.
— Most az i f j ú vállalkozók egy ország előtt hitet
tettek a színházi műfajok pangása idején a magasrendű színház hivatása mellett egyéni próbálkozással, de
füzetük minden sorából kicsengő hősi tisztasággal és keménységgel." (Diárium, 1941. május.)
— or |—

BÚCSWzáuí
Te azt hiszed, hogy engemet gyalázol,
mikor hulló sziromként pazarlód magad;
a csodálatos régi viruláshól
szétszórva azt, ami még megmaradt.
Te azt hiszed, hogy másra hulló szirmod
csak engem foszt, szegényít és rabol,
és Ujjonghatsz, mert ma még nem kell sírnod,
ha bódító szirmod fölé új vágy hajol.
Szállongó színes szirmok örök vágya:
feledni s megtagadni azt a gyökeret,
amely híven kapaszkodott belém, mikor még ágad
az ég felé dísz és virág nélkül meredt.

Aftbá
ntúHcLaMuaíálc
A Szegedi Híd a Szegedi Hídról
A Szegedi Hidat a Szegedi Egyetemi Ifjúság (SzEI) tagjai írják és a
szerkesztés és a kiadás munkája is a
tagok munkája. A deákírók írásain
kívül azonban minden számban meghallgatjuk egy professzornak és egy
országos mondanivalójú magyar embernek a szavát. Múlt számunkban Halasy-Nagy József professzor úr szólt,
most pedig Koch Sándor professzor úr
szól hozzánk. Az országos mondanivalojú magyar emberek közül múlt számunkban Tamási Áron, a mostaniban pedig P. Varga László cikkét és
Erdélyi József versét közöljük.
A szerkesztés ós a kiadás munkája
kizárólag a mienk, hiszen hivatásrendi alapon állunk, és ez megköveteli azt, hogy ami munkát csak el
tudunk végezni, deáktársadalmunkban
magunk
végezzük
el.
Ugyanez a hivatásrendi
alap
határozza meg a cikkek tárgyát is. Mi elsősorban szegedi egyetemi, azután egyetemi, harmadszor szegedi és csak negyedszer akarunk nagy_j»rszágos, á l talános kérdésekkel foglalkozni. Azért
tesszük ezt, mert az országnak sok kitűnő folyóirata van, amely az ország
kérdéseit tárgyalja, magyarázza, és
mi úgy, olyan jól úgysem tudnók azokat a nagy kérdéseket megmagyarázni, viszont az egyetem
és főleg a
szegedi egyetem ifjúságának sorskérdéseivel csak mi tudhatunk kellő alapossággal, és úgy foglalkozni, hogy
minden dleák saját ügyének tekintse a közös egyetemi ügyet. A nagy folyóiratok hasábjain elkallódnának ezek
a »kis» ügyek, de így életet tudnak
formálni, teremteni.
Mikor jelenik meg a Szegedi Híd?
Nem vagyunk folyóirat, mely hetenkint, vagy kéthetenkint, vagy eset •
leg havonként jelenik" meg. Nem, mert
nem akarjuk azt, hogy határidőre,
kényszerből kelljen "mondanivalókat
kitermelni, amik éppen azért, mert
kényszerből születtek, csak álmondanivalók lehetnek. Csak akkor jelenik
meg a Szegedi Híd, ha a kellő értékes,
eleven cikkanyag összegyűlt. Ha nem
többször, csak évenként egyszer, de
az az egy szám jó és igaz mondanivalójú legyen, ne szükségből összetákolt
valami.
Hogyan Írhatunk a Szegedi Hídba?
Aki SzEI-tag esetleg még nem tudná: a megírt cikket borítékba zárva,
_ esetleg jeligével a SzEI gondnokának, vagy a SzEI irodájába adja le.
Az írások sorsáról a szerkesztőség
dönt.

GONDOLATOK
A lélek olyan, mint a ház, Ha jó
az alapja, megáll. Akkor tölti be
hivatását, ha sokan megférnek benne. S akkor szép, ha az ég felé tör.
*
A vers olyan, mint víz a sziklán.
Apró cseppek termővé enyhítik a
kőkemény lelket. *
A költő szerepe ugyanaz, ami ceruzájáé. Legértékesebb belső tartalmát adja oda, hogy nyomot hagyjon a fehér papíron.
*

Az öregek bátorsága a megfontoSorsod virágsors; hullás és hűtlenség;
sorsom tagadnám meg, ha sorsod megkísérteném,
a föld, a rög keserves végzete: a hűség
s emlékezés fájdalma lett enyém.
A rög hűsége, amely néma kínnal állja
szégyenét, míg virágba szökkent álma másra hull
s be tudja várni az időt, mikor majd ága
új szirmot bont, vagy visszahull rá virágtalanul.
PETNEHÁZY

FERENC.

lás, fiatalok megfontolása a bátorság.

^

A gótika a legmberibb lélek szobra. Ég felé tör és kővémered a gyönyörűségtől.
*

Vannak akik gyakran változtatják véleményüket. Saját lelkűkkel
sakkoznak ezek, és félniök kell,
hogy egyszer nem Ijpz több lépésük . . .

1© S Z E G E D I H I D

A Phlogistonról

P. VARGA LÁSZLÓ:

N Y I L A T K O Z O T T
A szociális gondolat hirdetőit is megszólaltatjuk lapunk hasábjain. Elsőnek P.V a rg a Lászlót,
a Szociális Népmozgalom és
a Katolikus Legényegylet, és aEMSzO
vezéregyéniséget kértük meg, ismertessen meg
bennünket a Quadragesimo Anno és Rernm
Nooarum diktálta szociális élet útjávál.

maguknak. Azért a szociálizmu/s nem is képes legyőzni
a kapitalizmust. Győztes csak az a kereszténység lehet,
amely mindkettővel szöges ellentétben áll és a társadalom isteni jogrendjét állítja helyre.

A két pápai körlevélben nem az a nagy
újság,
hogy megsemmisítő bírálatot mond a kapitalizmusról és
szociálizmusról, hanem az a vád és parancs, amely a
keresztényeknek szól. A szeretet emeli ezt a vádat azért
is meg nem fellebbezhető. Határozottan mondja: hogy
Nehéz sorsa van az igazságnak az emberek között.
sok keresztény az evangéliumot spanyolfalnak használAzért is fordul az élet az emberek ellen, mert az élet
ta az uzsorarendszer bűneinek palástolására; számos
nem lehet meg igazság nélkül, amelyet cselekednünk
pap hitvány viselkedésével rossz hírbe hozta és gyűlökellene szeretetben. A római két nagy szociális körlevél
letessé tette a vallást; a katolikusok nem ismerik feleaz igazság szava volt, az igazságtalan gazdagokhoz és
lőségüket amellyel Istennek tartoznak, a ránk zúdult
lázadó szegényekhez, akik jobban gyűlölik az embert,
bajokért; nem ismerik az egyház tanítását, nem tudják
mint a bűnt az emberben. A szocializmus nem egyéb,
mi a kereszténység veleje ós mit kell tenni a világformint a tömeglelkekben uralkodó kapitalista szellem forradalommal szemben; jobban olvassák bármelyik párt
radalma a polgári osztály kapitalizmusa ellen. A forraprogrammját mint az egyházét és ezért nem tudnak
dalom győzelme után, a rendszer nfem is változott meg.
sem magukon sem másokon segíteni. Igen, ez most a
mert csak annyi történt, hogy a nagytőkének a helyét
legfőbb baj: a probléma kulcsa a tények száma. Náaz állam foglalta el, mint egyetlen vállalkozó, tulajdolunk a helyzet talán még súlyosabb, mint bárhol mános és munkaadó.
sutt, mert aki nem zsidó, mind kereszténynek vallja
A Vatikán javaslata egyelőre nem kellett sem a
magát, becsapják magukat és megtévesztik a közvéleRockefellereknek, sem a proletároknak. A z lett a sorsa,
ményt. Időpazarlás lenme bővebben jellemezni ezt a tömint az Evangéliumé: a világosságot nem fogadta be az
meges képmutatást. A bűn csak másban gyűlölik, de
emberi sötétség. Pedig a legfőbb erkölcsi tekintély bizmagukban nem; őszinteséget és igazságot csak másoktól
tos fennsőbségével mutatta meg a tulajdon szükségessékövetelnek, de maguktól nem; kegyelem és lelki élet
gét és jogosságát, de mivel annak kötelezettségeit is megnem kell nekik és fogalmuk sincs a szeretetről, az Ishirdette, nem kellett a birtokosoknak. Jóllehet oly páten Országát épp úgy nem keresik, mint a vérbeli komratlan igazságossággal és tiszta szeretettel nem bizonyímunisták, de azért keresztényeknek mondják magukat.
totta s védelmezte a munkásság életjogait mint a VatiPedig a kereszténység igazsága ma is olyan ép és egyetkán, a proletárok mégsem álltak melléje, mert elítélte
len, életereje ma is olyan bőséges és termékeny, mint
a bosszúállás véres forradalmát és a szociálisták új p cibármelyik században volt, de egy erkölcsileg súlyosan
gányságát, amelyet a kapitalistákban is kárhoztatott.
beteg, sőt végzetesen legyengült társadalomból még a
Mi pedig ma már kézzelfoghatólag látjuk, hogy
hajlamosság is hiányzik, hogy a tiszta keresztény kulegész ragyogó kultúránk, minden büszke alkotásunk
túra nagyságát megkívánja. Az újáépítést új nemzedék
homokra épített palota volt, mert a rohanó haladásban
fogja végrehajtani, amely a fertőzött környezet rontó
az ember kultúrája ugyancsak rohamosan visszafejlőhatása alól kivonta magát, mert iszonyodik az álkedött. Közösséget és társadalmi rendet nem lehet létrereszténység szégyenletes nyomorától épp úgy, mint a
hozni se tudománnyal, se technikával, se gazdagsággal
szociálista pogányság sivárságától. A magyar ifjúságse forradalommal, ahhoz mérhetetlenül több kell. Ahnak egy tekintélyes kisebbsége már megérti a megválhoz a közösséget akaró és azt szolgálni tudó emberek
tás nagy szükségét és Krisztussal szövetségben vállalja
kellenek. Ez az a felsőbbrendű emberfajta, amely ma a küldetést az egész magyarság .megváltására.
Európában a látszat szerint kiveszőben van, pedig most
van rájuk igazán szükség. Szociálista van itt bőven,
Programok nem jelentenek semmit a világban, de
mert az akárki lehet, de szociális ember, csak az tud
kevesek erős hite újjá teremtheti a föld színét, akár az
lenni, aki Istenből született. Az, aki megtalálja az elIsten, akár a sátán képére. Az istentagadó is erős hitrejtett kincset, aki megszerezte magának, a minden vaből él, hisz abban amit bizonyítani nem tud. Hiszi, hogy
gyonnál nagyobb isteni vagyonát az életnek. Az akit
nincs Isten és a vallás minden haladás legfőbb akadámegragadott és felgyújtott a pünkösdi vihar; akinek érlya és a társadalom nyomorát csak akkor lehet megtelme és látása a hit birtokában végtelenre tágult és akiszüntetni, ha előbb eltűnik a kereszténység. A z értelem
nek szíve megtelt a krisztusi öröm erős boréval. A szívöngyilkossága ez a hit, de megdönteni csak azok fogből és emberségből kifogytak az igazi nyomorgók a kolják, akik az értelem parancsára hisznek Istennek és
dúsok és proletárok. Rajtuk csak azok segíthetnek, akik
Krisztus erejének fegyverzetébe öltözve szállnak harcjóságban és igazságosságban milliomosok. Emberfeletti j ba a világgal. Ez az egyetlen igazi háború, amelyben
emberek, akikben Istenből sugárzó erők feszülnek s ' nem a kenyér és a hatalom a tét, néni is a test, hanem
az élet teljességét meghódították maguknak.
Bensőséaz egész ember és az egész üdvösség.
ges közösségben vannak Krisztussal, akiben az Istenség
A keresztény feladat ma sokkal nehezebb, mint soteljessége lakozik s azért tudnak közösséget teremteni
kan gondolják. Most már nem az áltudomány köntöséaz emberek között, mert azon nem keresni akarnak,
be hetvenkedő szabadgondolattal állnak szemben; azt a
hanem a saját bőségüket viszik bele, hogy mindenkinek
komoly tudomány birtokában könnyű leverni és elnémímindene legyen, amint Pál apostol meghatározta a szotani. A hivalkodó kétely ártalmatlan szellemi nátha ahciális embert. De most olyan rendkívüli emberek kellehoz a lélekállapothoz képest, amely a mai istentagadást
nek, akik csak magukat áldozzák fel a többiekért, mert
jellemzi. Ez már megszállottság, sátáni misztika, vatudják, hogy nekik az áldozat a legfőbb nyereség, ő k
lami őrület és közveszélyes bomlottság, amelynek egyettudják, hogy a vagyon démoni varázsát csak az igazsálen kielégülése a féktelen rombolás, vele szemben a langosság hatalmával lehet megtörni, de rémuralommal és
gyos polgári hitbuzgalom, az inaszakadt kegyesség, az
véres erőszakkal soha. Igaz, maga az erkölcs és közjó
ünnepekre szánt áhítat és hagyományból vállalt hithűköveteli, hogy a gonosztevőket kivégezzék, de a bálványség teljesen elégtelen. Az ilyen keresztények jobban teimádókat nem szabad kivégezni, azokat meg kell téríszik, ha kitérnek az ütközet elől és ha lehet olyan helyteni. Már pedig a mai társadalom nagy része gazdag és
re menekülnek, ahol a vihar nem teszi póbára gyengeszegény egyaránt a tőke bálványának szenvedélyes híségüket. Péter apostol a sátámt éhségtől ordító oroszve. Nem valami amerikai milliárdos vagy kartelvezér,
lánnak mondja, tehát csak az álljon útjába, aki előtt a
hanem szociálista forradalmár író jelentette ki milliók
ragaszkodó fenevad is megjuhászkodni kénytelen.
nevébe: á jövő vallása, tehát a mi vallásunk a technika.
A vakhit rontó hatalmát csak a fölvilágosult hit
Ez világos beszéd, ebből értheti aki akarja, hogy a szotörheti meg, az a hit, amelyik mérhetetlenül több viláciális kérdés lényegében és végső fokon vallási kérdés
gosságot ad az értelemnek, mint bármekkora természeMind a kapitalista, mind a szocialista egy bálványt,
tes tudás. Az ahit, amely megmutatja az etnber isteni
imád, azt, amelyet az igazság Istene helyett faragtak
értékét, méltóságát és nagyságát; megvilágítja az állam

Szombaton a MAGYAR SZÓ

A SiEl munkájának egyik jelentős állomása a Szegedi Híd testvérlapjának, a Phlogistonnak megjelenése. Az előkelő, művészi kiállításban megjelent vegyészlap a Szegedi Egyetemi Ifjúság sokoldalú figyelmétől és munkásságáról tanúskodik.
A lap bevezető sorait dr. SzentGyörgyi Albert írta a természettudományi oktatásról és ezzel a mai
civilizációnak legégetőbb kérdését
tárgyalta. Ma, amikor az emberi
élet lehetősége éppen a nyersanyagok körül fordul meg; életet jelent
a nyersanyagot utánpótló társadalmi osztály, a természettudós minél
alaposabb nevelése és kiképzése. Ez
a nevelés nem szorítkozhatik csupán természettudományokra, hanem
szükséges, hogy az emberi élet minden síkját áttekintő, magasabb világnézeti pontokról kapja irányítását.
A következő cikk foglalkozik a
matematikai karon végző vegyészdoktorok sorsával. Megdöbbenve állapítja meg, hogy ez a gyakorlati
és elméleti szempontból oly jelentős réteg pusztán helytelen referenciák és a mérnöki kar anyagi érdekein alakuló hírverés miatt teljességgel háttérbe szorul. Ezen akar
segíteni a cikk írója által megindított mozgalom, aki a kémiából,
mint főtárgyból doktorált, tudományegyetemen végzett
vegyészeket érdekközösségbe óhajtja tömöríteni. Ennek a mozgalomnak
a
megindítása egyébként az elmúlt
SzEI munkaév egyik kiemelkedő
eseménye is.
Dr. Hegedűs István fejtegeti a
következő cikkben a vegyészkamara nyújtotta lehetőséget és párhuzamba állítja őket az előző cikk
célkitűzéseivel.
Dr. Bános Gizella a mai ember
világnézeti alapjait rendszerezi a
„Fizika világképe" című cikkében.
Magyarázza a matematikailag és
természettudományilag nem képzett laikus számára is a világmindenség nagy egységét és rendszerezettségét. Az egész lap két legaktuálisabb és talán mindenkit
leginkább érdeklő cikke Dr. Csókán Páltól a „Háború hatása a magyar
gyáriparra" és Dr. Börcsök Emil
cikke a mű- éá pótanyagokról. Rávilágítanak ezek a cikkek azokra a
lehetőségekre és valószínűségekre,
melyek a háború befejezése után
Európa népeire várhatnak.
Az emberi haladás szeizmográfja
mindig a világ vas- és széntermelése volt.
Ennek a mindenkinek
életébe
közvetlenül befolyó görbének személyes változásait kíséri figyelemmel Dr. Mezősi József „A világ vasérctermelés" című cikkébe^. _A tudomány egyik legfontosabb eszközéről, a fényképezőgépről, annak
használhatóságáról ír „A fényképezés a tudomány szolgálatában" címen Dr. Gerendás Mihály.
A lapot Mészáros Lajos rovata, a
Pöfögő-Höcölő zárja, melyben egybegyűjti azokat a kicsi, de csillogó
széllemi szikrákat, melyek a laboratórium idegfeszítő munkáját elviselhetővé tészik.
Vissza kell még térnünk a lap
címlapjára, mely egy eltagadhatatlan tehetség, Jankó Géza kifinomult ízléséről és művészi inspirációiról beszél.
A Phlogiston új számát érdeklődéssel és bizalommal várjuk.

Olvasd és add tovább a SZEGEDI
HIDAT. A SzEI nem a lilléreidből
gazdagodni akar, hanem a gondolataival gazdagítani!

DÉLUTÁNJA!
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rendeltetését, a jó politika törvényeit, kultúra és közösség mibenlétét, a közösségszervezés módját és a társadalmi béke feltételeit. A szociális körlevelekben a legfőbb politikai műveltség kézikönyvét kaptuk, olyan tudásvagyon ez, amelynek birtokában verhetetlen fölénynyel tudunk helytállni és irányt mutatni az egész megboldogult világnak. De a mai keresztények legtöbbjének erről a fölényéről halvány sejtelme sincs, a hitből
fakadó politikai tudásuk semmi és ezért nincs szavuk
meg tekintélyük a világ előtt.
Valahányszor eddig nagy válság zúdult az egyházra a Gondviselés rendkívüli küldötteket és új szerzetesrendeket támasztott a bajok leküzdésére. Most ugyan a
kereszténység helyzete félelmetesen súlyos és a rendkívüli beavatkozás mégis késik. Talán azért van ez így,
mert Isten valami századokra szóló átalakulásra akarja
rávezetni, sőt kényszeríteni az egyházat. Aki a mélybe
tud nézni, már is észreveheti ezt a legfelsőbb kezdemé-

nyezést. Egy új hatalmas rend születik napjainkban,
olyan valami, mint annak idején a lovagrendek voltak,
de mégis lényegesem más. Fogadalmak, egyenruha, kolostor nélküli rend van kialakulóban: a világiakból toborzódó apostoli rend. Államférfiak és munkások és
kisgazdák, kereskedők és hivatalnokok, katonák és képviselők, tanárok és kalaúzok lesznek a tagjai. Mindegyik abban a világi hivatásban marad, amelyben kenyerét keresi, egészen a világban élnek, de egészen
Krisztushoz tartoznak. Magányuk az évi lelkigyakorlat
és elmélkedő imádság kolostori fegyelmük az erkölcsi
tisztaság védőfala a Szív körül, szabálykönyvük az
apostoli szeretet törvénye, annak minden részletes parancsával és tudományuk az örök igazságok szerint
megérteni és megoldani a mai ember problémáit.
A mai ifjúságnak ebbe a rendbe kell lépnie, ha úgy
szereti hazáját, amint Isten parancsolja.

Dömötör László:

Sorsok
Problémáikat
kutatni sohasem
volt előkelő dolog. Kénlésekre rámutatni, amik akár egyeseket, akár
csoportokot, osztályokat fájón, vagy
kínosan érintenek ; mindig hálátlan feladat. Mert az „érzékeny" és
..finom" lélek durvának találja a
sebek felszaggatását, bár talán életet mentünk meg ezzel. S ma külösösen áll ez. Mert ina nemcsak autóink áramvonalasak, nemcsak betonút iáink simák, zökkenő nélküliek. hanem életünk Fortuna-szekerét is ilyen lágyan ringó alkalmatosságnak akar juk. Máskor is így
volt, de ma nagyon is.
Hogy mire valók ezek a túlontúl
bölcs megállapítások?
Egyetemi, ifjúsági problémáikról
van szó; sorsokról, amelyek megindulnak s nem közömbös, hogy hogyan és hona. Nem közömbös, mert
nem csak egyéni vonatkozásúak,
hanem nemzedékek társadalmi rétegeit fogják magukkal vinni vagy
— nem vinni — jó vagy rossz irányba !
Mikor az egyetemre jöttem (öt,
hat évvel az érettségi után), többek
között
bizonyos
kíváncsiság is
űzött. Kíváncsiság: hogv milyen is
az a tásaság, amelyikből az úerynevezett „vezető rétegnek" kell kialakulni. Milyen a gondolkodásmódja,
felfogása — egyrészt; másrészt viszont: mik azok a külső, az egyéntől független, s ezért kényszerítő
anyagi erők, amelvek ezt — a nemzet életében tagadhatatlanul legmagasabb hivatású — réteget alakítják és aztán —• nem utolsó sorban
milvenek azok az irányítások, amelyek intézményesen gondoskodnak
e fontos hivatások célszerű kialakításáról, kifejlesztéséről és öntudatosításáról.
Többéves és egész közelről való
megfigyelés alapján szándékosság
nélkül is lehetnének bárkinek is
észrevételei. A szándékosság^ azonban kiszélesíti a megfigyelő látókörét, mélyíti és összefüggések után
kutat. E sorok — szerényen bár,
de mégis meg kell vallani, nem egy
riportírónak hevenyészett s felvillanó meglátásai, hanem hosszú töprengések eredménye.
Tanárokról, a jövő nemzedék tanárairól van szó, a többi hivatásokat csak érintve,, összehasonlításként. És: semmikép sem akarok általánosítani, csak arról beszélek,
ami itt és most van. Hogy aztán
máshol is így van, vagy nem így
van, azt döntsék el mások.
Tehát: egyéni-léfektani adotitsá»goik. külső — anyagi hatóerők én
intézménye« irányítások: ez a három főszempontja e vizsgálódásoknak.
II.
Fiatalosnak, sokszor gyerekesnek
tartjuk azt a versengést, amelylyel egyik kar hallgatói a többieket „lenézik" maguk után valók-

problémák
nak tudják. Pedig nem egészen így
van. Nagyon jól tudjuk a lélektanból s főként saját megfigyeléseinkből, hogy dologról, emberekről, való felfogásunk, nézeteink, velük
szemben való állásfoglalásunk, rokon — vagy ellenszenvünk: mindezek nagvon messzire nyúlnak viszr
sza, sokszor a legmesszebb gyermekkorra. Ezt jelenti a környezet
nevelőhatása. Furcsa lélektan volna az, amelyik éppen csak az egyetemi évek benyomásait akarná kitörölni a későbbi egyéniség-személyiség együttes képéből. A szóbanforgó érzelmi állásfoglalások, kölcsönös értékítéletek pedig, nagyon
is és állandóan végigkísérik azt a
négy-öt-hat egyetemi évet. És tévedés volna azt mondani, hogy ez
csak tréfa! A csomagolás: tréfa, de
van benne egy kis méreg, egy kis
fulánk, mint a csipős élcek mosolygó vissza vájgásaiban: finomabban,
de biztosabban öl, mint a gyilok.
Nem egészen, nem egyszerre, csak
részletekben: lélektani törvények
szerint.
Határozottan körvonalazva
tehát ez a helyzet: Legsúlyosabbnak, legelőkelőbbnek,
tiszteletrebecsiilésre lecrméltóbbnak. társadalmilag leginkább mérlegelendőnek
tudja magát az orvostanhallgató. —
ahol vam: — esetleg a műegyetemi
hallgató, közben vannak a természettudományok hallgatói és a végén vitatkozik a jogász meg a bölcsész. Ez a sorrend a tanulmányi
anyag nehézsége, modernsége, „előkelősége" szerint van, nem felejtve
ki természetesen a kapott oklevéllel elérhető nagyobb anyagi, társadalmi előnyöket sem.
Ez a sorrend, helyesebben: rangrend a nem erdekeit közönség előtt
is általában elfogadott. Ezt többnyire métr az érdekeltek is elismerik, legalábbis annyiban, hogy: ez a
közfelfogás.
Azonban természetes, hogy sem a
jogász, sem a bölcsész nem tud megnyugodni a rangsornak e megállapításában. Azért, mert sem az anyagi és a társadalmi előnyök, sem a
készületi idő különbsége nem döntheti el egy hivatás jellegét, fontosságát. Ezek is belejátszanak, de
nem ezek az egyedüliek. Hát akkor mi? Az, amire legkevésbbé
szoktunk gondolni: egy hipatásnak
a nemzet egészére gyakorolt hatása.
A társadalmi feljebbvalóság. az
anyagi jólét, a fény, az előkelőség
sokkal inkább érzékelhető, kézzelfogható, közvetlenebbül hat: megigéz s sokszor térde kényszerít ;
mint például az, hogy középiskoláink ifjúsága megkapta-e azt, amit
a mai időknék megfelelően meg kellene kapnia; a tárgyi ismereteken
(— decilantio, coniugatio — logaritmus és differenialhányados bonvodalmain —) túl kapott-e valami
mást is, ami nemzeti,
közösségi

probléma érzelmi-lélektani eredetből, hatásokból,
eredményekből
szövődik. Azt azonban nagyon is
érzi az az olcsó ruhákban járó, mavrát^ házitanításokból fenntartó, kenyérkereseti gondok miatt előadásokat elhanyagoló és éjjelező, nyári
szüneteket csépléssel meg más napszámos munkával (amit még csak
munkaszolgálatnak se számítanak
be, mert nem „hivatalosan" dolgozik bár sokszor éppen a bevonult
rérfi-mu,nkaerőt pótolja), „átszórakozó" tanárjelölt, hogy ő e „nagyfiúk" mellett bizony nagyon is
szürke, másodrendű „kis-fiú".
Nagyon tehetséges, eredeti s határozott egyéniségnek kell lennie
annak, aki e külsőségekből fakadó
másodrend űsége ellenére is meg
tudja tartói önérzetét,
hivatásának magasabbrendűségére alapozott
önbizalmát, s távol tudja tartani a
lassanként beléjelopakodni akaró
kisebbértékűség érzését
(„Minderwertigkeitsgefühl"). Mit fog kezdeni az ilyen nyomott hangulatú
szűkkeblű és sokszor bizony korlátolt látókörű ember, mikor majd a
diákjai elé áll, ahol nem elég, hogy
élő lexikon, vagy szakköny legyen, hanem eleven, testből-vérből
való eszményképnek kellene lennie? Mit fog kezdeni azokkal a hetedik-nyolcadik osztályos fiúkkal,
akik előtt kicsinek, kritizáltnak és
kirtizálhatónak érzi magát, mert
azok egyrészében már most is több
a tehetség, az önérzet, az öntudatos
lelkesültség? Hogy áll szembe azzal a gazdagabb „magasabb társadalmi állású" környezetből
kikerült, sokszor meglepően fejlett felfogású, széles látókörű, határozott
egyéniségű,, fiatalemberrel", akivel
szemben csak éveinek száma és hivatalos állása ad neki előnyt ? Kielégítő-e az ilyen esetekben az a
megoldás, hogy makacsul, önérzetünkben sértődötten
elzárkóznak,
vagy ledorongolásokkal, ideges kap
kod ásókkal bevallják gyengeségüket? És hogy fogja lassú, fáradságos munkával fölemelni azokat a
fiúkat, akikben még kevesebb az
önérzet, a bátorság, az öntudat, akik
irányítást várnának, akikben ha
meglátó, kezdeményező erő nincs
is, de fogékonyság mégis csak van
nemesebb, emelkedettebb és a közösség szempontjából hasznosabb,
értékesebb gondolkozásés életmódra, akik kellő irányítás nélkül
vagy elkallódnak, vagy romboló
eszmék hatókörébe jutva maguk is
bomlasztanak ott, ahol építeni kellene és szerencsésebb fejlődésük
esetén tudtak volna is építeni?

szempontból ezeknél többet jelent a
nagy átlagnak, annalk a 7 0 - 8 0 % nak, amelyik nem kerül egyetemre.
De. azt se szoktuk kutatni, hogy
az a tanár ezt a „többet" megadhatja-e, egyáltalán mód jában van-e ez
társadalmi, anyagi súlyánál: előkelőségénél (=tekintélyénél,
ahogy
régen és a szakirodalomban mondani szokták) fogva. Mert ha az ifjúság egymásközti versengését „fiatalosnak", „gyerekesnek"
szeretjük
mondani, legyen szabad a legnagyobb tisztelettel felhívni az „öregek" figyelmét arra, hogy tévedésben vannak, ha netalán azt hiszik,
hogy ma már „sajnos nincs tekintélytisztelet." Mert higgyék meg,
kérem, még ma is van ilyesmi!
Csak nem úgy kell elképzelni, mint
valami szakállas szemüveget, nádpálcával a kezében, mutatóujját figyelmeztetően az ég felé tartva!
Ilyesmi nincs (t. i. tekintély alakjában nincs)! De igenis, lehet tekintély
(micsoda
változatosság!):
egy jól szabott ruha. egy ízléses
nyakkendő (nagyon is egyéni tekintélyek. tagadhatatlan, de azok!);
aztán valamivel magasabb fokon:
jó föllépés, testi-lelki kiegyensúlyozottság, alapos, széleskörű, de nem
bogarászó tárgyi tudás és legmagasabb fokon: öntudatos,
meggyőződéses, magávalragadó egyéniség. Ez
utóbbi mindenkit kielégít, még a
nyakkendő-eszményképűeket is! Az
ív.
ilyeneket még a Doktor
NagybáHa azt keressük, hogy e kérdécsi, a Bankigazgató Papa is befogadja a társaságbal (És majdnem sek, nehézségek megoldására törtéazt mondtam, hogy ez a legnagyobb nik-e valami intézményes gondostekintélyalap! Talán nem is téved- kodás, a válaszadásban ingadozó^s
bizonytalan zavarérzés vesz erőt
tem volna! . . .)
rajtunk. Azért, mert ez már a kritika határát súrolja, ez a tanulmány
III.
viszont csak tények leírására válMost már csak az a kérdés, bir- lalkozott. Mindenesetre: köríil kell
tokában van-e s általában: lehet-e nézni s az eredményekből sok mina tanár a ráhatás, a mai felfogás sze- dent meg lehet állapítani. Hivatarint értelmezett „tekintély" e nél- los intézkedések, kezdeményezések
külözhetetlen eszközeinek. A
vá- vannak. Hogy kielégítő-e: az már
lasz az, hogy: nincs. Az okok na- kérdés. Itt is úgy vagyunk, mint
gyon sokfélék, szétágazók. Az átte- minden más emberi intézménynél:
kinthetőség kedvéért mégis arra a minden attól függ, ki hajtja végre.
három szempontra utalok, amiket Annyit azonban mégis megjegyeze vizsgálódások elején jeleztem. hetünk a félremagyarázkodás veAzonban ezek az okok, szempon- szélye nélkül, hogy az e téren való
tok, csak papíron ilyen világosan intézményes irányításnak igen túlszétválaszthatok, a valóságban na- nyomórészt csak azoknál van gyügyon-nagyon bonyolultak, egymás- mölcse, akik többé-kevésbbé maguktól is rájönnének a dologra. És
ba szövődöttek.
Az okok főgyökere már onnan hát igaz is, hogy végeredményben
ered, hogy a tanárok általában nem mindenkinek magának kell ráesza „magasabb társadalmi állású" mélni bizonyos dolgokra. Azonban
családokból kerülnek ki. Ez magá- e ráeszmélésre való rásegítésről lehet gondolkodni s még — vitatkozban véve még nem is volna baj.
A probléma ott szövődik, hogy
mikor az a szerényebb múltú és
környezetű tanárjelölt az egyetemnek „egyenjogú polgáraként" szembekerül az „előkelőbb fakultások"
„előkelőbb polgáraival', egyáltalán
nem érzi az egyenrangúságot, minden egyenjogúság
ellenére sem.
Hangsúlyozom, hogy: nem érzi,
mert amint kiviláglik, az egész

ni is.

V.
összefoglalva: bármennyire
kicsinyesnek, jelentéktelennek látszanak is az egyetemi ifjúsági élet
egyes jelenségei, valójában nem
azok és nem enyésznek el nyom
nélkül, hanem sorsokat
irányítanak. problémákat szőnek és táplál-
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nak, nemzedékek ferde, vagy találó véleményét viszik ót új nemzedékekre s ezt csak meggyőződéseink, nézeteink, öntudatos átvizsgáláséval, helyesbítésével lehet megakadályozni s irányítani:
Ha egy társadalmi osztály vagy
csoport a másikkal szemben akár
érzelmi, akár szellemi jellegű állást
foglal, ennek az ellentétnek mindig
van oka, szempontja. Kérdés, hogy
helyes-e az ok, a szempont. Az okok
és szempontok helyesebb, igazabb
megválasztása tüntetheti csak el az

Zempléni

értelmetlen és fölösleges ellentéteket
A fenti sorok során előkerült ellentétek és az ezekből problémákként folyó következmények is csak
egymásról való értékítéletünk, állásfoglalásaink szempontjának helyesebb megválasztásával tüntethetők el.
Tehát ne engedje magát az a tanárságra
vállalkozó,
mostohább
anyagi viszonyok közt élő, küzködő fiatalember az önérzetében, hivatásbeli
nagyrahivaíottságában,

Fodor József ;

Tanácsadó vén Szeptember

lelki épségében megcsorbulni, öszszezsugorodni és épp ezáltal alacsonyabbrendűvé válni! önérzet és öntudat nélküli emberek még sohasem alkottak nagyot. Pedig a tanárnak nagyot kell alkotnia: a jövő
nemzetet kialakítani; orvost, mérnököt, természettudóst,
bírót, minisztert nevelni. S legyen meggyőződve, hogy ez van akkora hivatás,
mint a betegek gyógyítása, a peres
ügyek elintézése, hidak és gyárak
építése. Mert hiszen a nemzetet mégiscsak az egészséges emberek al-

kotják. S e helyen felfogott önérzetében. öntudatában először ö becsülje
sajátmagát, s ákkor majd
mások is megbecsülik. Mert hogyan
és miért értékelnének engem mások, ha én magam sem vagyok meggyőződve értékeimről. De ehhez az
kell, hogy legyenek értékeim, sajátos értékeim.
*

Következő számban a sajátos értékek kifejlesztésének az egész emberré válásnak itt lehetséges módosításait.

Kiss S á n d o r

Parasztság és egyetemi
ifjúság

Riasztásra fel nem keltek.
Azon a mosolygó őszön,
Kit nem bántok, belém öklöz,
Mikor félőn, eszelősön
sét. Utána ha valaki szellemből és
Paraszt vagy-e vagy nem ?
S
nem térhetek meg a röghöz,
agyból országot tervezett, semmiképTapogattam, merre menjek,
Az utolsó évek ifjúsági életében pen sem hagyhatta ki a parasztságot.
Melyben fogant bölcsőm fája,
'
Hogy a veszély ne ejtsen meg,
nem
ritkán találkozunk olyan »csodaKétségtelen, hogy hatása nyomán inHogy csak menjek, hogy csak lássak, Testemet sír mtíshol várja.
bogarakkal«, akik magukat »paraszt dul meg a falukutató irodalom is.
Nincs ígéret, nincs örökség,
Hegytetőre kútat ássak,
egyetemistáknak«, paraszt származáMégis ezzel szemben kialakult a
Óra mézet nem adott még,
súaknak vallják, öntudatosan vállalBarlang mélyén napfényt leljek,
parasztromantikának egy másik, veA szép mindig másnak virult, •
ják a nem is oly régen még lenézést, szedelmes és káros formája, aminek
S ne sírjak, csak énekeljek,
súlyos sértést, becsmérlést jelentőszót: alkotó módszerét éppen ő szokta véres
Vámolni
se
tudtam
a
jót.
Tenyerem ne legyen kérges,
paraszt! Lassanként eltűnik az »előgúnnyal kipelengérezni. Ha már nem
Mégse legyek soha éhes,
kelő« származás fitogtatása, a »nemes hallgathatjuk agyon, csináljunk beNinc-* itt más sors, nincs itt remény;
S bár ne várjon száz fényes bolt,
dicsekvésfalvi« és egyéb előnevek haszlőle bálványt, szobrot ós így tegyük a
így jár minden szegénylegény,
nálata és kezd átalakulni a származás hidegre. így válik divattá a parasztMégse legyen ruhámon folt,
Mindegyiknek ez a bére,
értékelése. Az újabb neves történetS ha vetett ágy, puha párna
ság. Egyes politikusok raja, prograinmíróink értékelésében a parasztság legS hogyha nem is hull el vére,
beszédek, írások felelőtlenségében di•öle testem nem is várja,
alább olyan történelmi osztály és nem- csőíti a parasztságot, tömjénez neki,
Várja bánat, űzi kétség,
Végén mégis minden útnak
zetmegtartó elem, mint akár a nemesszaval mellette, mert így kívánja a
Fény nem hull rá, csak sötétség
ség, akár az arisztokrácia.
Boldogan álmodni tudjak,
korszellem,
de egy óra múlva, ugyanFojtogatja; s ha elméje
Ne tudjam, hogy terhet hordok,
Kár volna azonban azt hinni, hogy ezzel a szóval osztogat sértést az alattIdőt. teret átalmérve
minden megváltozott, teljesen átalavalójának. Kétkulacsos, kétlelkű em
Magam csalón, legyek boldog,
Hull a földre, száll az égig,
kult
a
szellem.
Nem
szólva
azokról,
berek,
siserahada, bálványoz és bő Csak mehessek ki a fényre,
Ügy, hogy már csodálva nézik,
akik éretlenül bámulják ezt az egész szen készletet minden becsületes megKárhozatra, üdvösségre,
furcsaságot, s háttérbe vonultak régi oldást.
Egy puha kéz vállára ver,
— Mint szelídarcú vénember,
szemléletmódjukkal, még a középoszS maga is hiszi, hogy ember;
Állott elém a Szeptember,
tályból származó jóakaratúak előtt is
Ember, olyan mint a másik,
kissé különcök az ilyen emberek. ÉrA tiszta látásra
És szólt hozzám, — szavát húzta:
Akire már vakulásig
telmükkel látják a helyességét, elveik,,Ne tétovázz, fel az útra!
kel hozzájuk csapódnak, de ösztöneikömlik a fény, jólét, minden,
miadig nagy szükség volt, de talán
•Csak simogasson két kezed,
ben,
a legbelsőbb megnyilatkozásaiksohasem annyira, mint manapság.
S neki tán falatja sincsen.
S a szívedből a szeretet
ban (belsővonzódás, szeretet, szerelem) Nem szavalásra van szükség, hanem a
ha élő, eleven kapcsolatba kerülnek, helyzet megismerésére. Erre bőven,
Ki ne fogyjon. Veled Isten!
Mondd Szeptember! Mért tagadtad, |
akár csak a középosztályba induló pavan alkalom Veress Péter, Illyés GyuVágjál csapást, hogyha nincsen.
Amikor tanácsod adtad,
lasztokkal is, felülkerekedik a belsőla, Kovács Imre és a népi magyar
Figyelj hátra, nézz előre,
Hogy más is pan, más is lehet?
leg el nem nyomható osztályérzés. Ez írók mindegyike a tisztánlátást kínálVágyad sose legyen döre.
nem is baj, csupán adottság. A lélek, ja. Az általuk megadott alapon indulMeddő minden igyekezet.
¡Hegyre lépj, vagy völgybe térj meg,
szellem, legbelső, ösztönös adottsága, hatunk el. Mindegyikük állítja, hogy
Mondd meg nekem,— hiszen látodamit nem tud eltörölni emberi akarat, a parasztéletforma csődbe jutott és keÁldást fakasszon a lépted.
Hogy szeressem a világot?
csak
trancendens új ént adó isteni resik az új utakat.
Légy hallgatag, lé«v beszédes,
irő.
Szavad, ha kell, legyen édes,
Szeptember, sűrű este lett,
A parasztszármazású egyetemi if Kár lenne emiatt mesterségesen faKorholj, serkents, s hangod akkor,
S én már hányszor kerestelek.
júság feladata éppen az, hogy ezt az
lat húzni a hitben, látásban, jövő feláltala is látott és átélt tiszta szemléMint kanászkürt pitymailatkor,
Kerestelek földön, égen,
építésében egymásratalált fiatalság köletet terjessze és ezen az alapon inMinden alvót riasszon fel,
S ki tudja, hányadszor-kérdem:
zött, akármelyik osztályból jött is. Enduljon el a segítés nagy feladatára.
nek a magatartásnak még is van egy
Minden mély álmot űzzön el.
Merre menjek, hogy csináljam,
Vigyázni kell azonban, hogy keserű
nagy jelentősége. Vissza akarja heörvendezz az örülőkkel,
Hogy a törvényt át ne hágjam,
cinizmussal ne a meddő kritikában
lyezni a szót és vele együtt az egész
A bánatnak felét vedd el.
kössön ki, hanem vállalja az építő
Tanács szerint, szépen, lassan,
osztályt a maga megbecsült, értékelt jemunkát. Látjuk azt a veszedelmet,
.Ne fogjon soha igézet,
Elnyerhessem birodalmam?
lentőségében. A parasztság egy részs
hogy akik éles vonalakban világosan
S ne hidd, hogy a sötét végzet
sem akarja vállalni és vele együtt föllátnak, magyarságuk is mély gyökeliigult, tőle és múltjától idegen, nem
Hol vagy te szelíd vénember,
Mindig ott áll fejed felett,
rekből ered, ösztönösen, is tehetségben
abban gyökerező életforma után fut,
Vén farizeus, Szeptember?
JS nem tudod, hol végez veled.
hordozzák az új magyar szellem, kuljó, ha az értelmiség ifjúsága vezeti
Eltévedtem, merről jöttem?
tura felépítését látásuk állandó hirMenj bátran, ne légy ostoba,
vissza az öntudatos nemzetépítő szedetésében
lassan passzívakká válnak
Köd
utánam,
köd
előttem.
Neved meg ne tagadd soha,
repvállaláshoz.
és
lemaradnak
a régi vágányon törteSzólj, merre vagy, merre jársz most,
Ne feledd, honnan indultál,
tők hadával szemben.
Ilogy új mesebeli Jánost
^
•S akármilyen csúcson állnál,
Á paraszt romantika
Fogjál
kézen,
indíts
útra,
Elmélyülésre és kemény munkaválNézz mindig a maradóra.
lalásra
van tehát szükség. Ha idegen
Üdvösségre, kárhozatra?
.!Adósod lesz minden óra,
Gyökerei visszanyúlnak a századvagy legalább is gyökerében nem maHol jársz? Nyomod sem találom.
végi népszínműves világba. A táncoló,
Mindig juttat egy kis mézet,
gyar szemléletet látunk a szaktudomulató, ünneplőbe öltözött örökké viSzólj,
hogy
higyjem:
nem
vtigy
álom!
Megízlelhetsz minden szépet,
mányok egyes területén, a megoldás
dám, egyszerű, romlatlan, napsugaras
csak egyetlen lehet: A tudomány, a
Minden jóból vehetsz vámot,
parasztélet torz szemléletébe. Ma már
Sürvebb
az
éj,
éjfélre
jár,
szellem minden lehetséges eszközével
Szeretheted a világot."
mind inkább nevetségessé vált így lát •
be is bizonyítani a másik lehetőséget
Talpam
alól
fogy
a
határ,
— Szólt Szeptember, s én boldogan
ni őket, de egy modern formában ma és munkálni is a magyarabb szemléVége itt már a nagy útnak,
is él köztünk, egy romantikus szemléBátyúm vállra akasztottam,
letet.
És megtudom, hová jutnak,
let. Látja a falu elesettsógét, sok baS talpam alá fütyörészve
ját, betegségét, de ezt nem a nép saját
Nem könnyű feladat egyréart szelAkik jönnek kínnal, könnyel,
Elindultam, ki a fényre.
hibájának
tudja,
hanem
idegen
fajták
lemmel
és észszel keresni az igazságot,
Hulló, búsító reménnyel,
rátelepedésében, a közigazgatás bümásrészt szívvel és lélekkel munkálni,
Ujjat húzni sorsai, félve,
És azóta vérzett tüske,
rokratizmusában, külső körülményeképíteni, harcolni azt az országot, amit
Félelmükben
fütyürészve.
ben keresi az okokat. Ennek a romanlelekünkben mint ígéretet hordunk.
Szemem az álom kerülte.
Jönnek, kiket szemed megver
tikának
szabódezsői
formája
történelDe
idő és kor végzetes ellensége most
Másokért hullattam könnyet,
mi jelentőségű is, mert ébresztőként minden megtorpanásnak. Elhull, aki
Vén farizeus, Szeptember,
Nekem nehéz, másnak könnyebb.
hatott. Az ő rendszere csodálatos egymegáll. Feladataink megsokszorozódDe szórja rád mind az átkot:
•Csapás nem volt, magam págtam.
ségében a parasztság a nemaet alapja tak. Tehetetlenek leszünk, ha mi maLégy átkozott!
és szinte kozmikus keretbe állítja be gunk, meg a régiek maradunk. "Em
— Legyél áldott!
Nem volt soha dőre vágyam.
sorsát, föladatát, szerepét ft nemzet berfeletti erőre volna szüksége mindéletébe. Az ulj magyar irodalom minegyikünknek. Az a kérdé*. hol keresÉdes szóért nekem estek,
den vállalása az elesett osztály felé sük. Embernél hiába. Valóban máshol.
valamilyen formában tőle indul ki. ő Ott, ahol kiapadhatatlamrl van és buvolt a lőkőerő, amely felszínrehozta a zog s kaphatjuk in ingyen, kegyelemmagyarság e legfontosabb sorskérdéből: IsíennéL
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A kolozsvári díákegység levele
A velünk egytestvér egyetemen,
a kolozsvári egyetemen is deákeffység van; a K.M.D.Sz. —
Ez a velünk egyazon szellemiségű deákszervezet intézett egy levelet Ambrus Józsefhez, a Titr&l
Szövetség fővezéréhez.
Mivel a Turul Szövetség fővezérétől nem kapott a K.M.D.Sz. rá
semmilyen választ, azzal a kéréssel
fordult
testvérszervezetéhez, a
SzEI-hez, hogy közölje lapjában
ezt. a levelet, hogy az így nyilvános*
ságra kerülve, mindenkinek, akit
illet, a tudomására jusson.
A SzEl természetesen eleget tesz
ennek a kérésnek és szórói-szóra
hűen közli ezt a levelet, megfaffyezve, hogy a rá, a. Turul Szövetség
fővezérétől esetleg érkező választ
is — kérésére — természetsen szintén szívesen közli majd.

Kedves Bajtársam!
A Nemzetőrből értesültünk, hogy
erdélyi felderítő utad és az itteni
diákvezetőkkel folytatott megbeszéléseid nem csekély
eredménnvel
jártak, mert sikerült az ősz folyaman beindítandó szervezkedések-

nek a talaját előkészítened.

Már jóelőre megjegyezzük, hogy
a körúttal és erdélyi látogatásoddal
kapcsolatban semmi
kifogásunk
nincs, sőt hogy egyáltalán sor került rá a legnagyobb örömmel veszs/ük. de néhány általunk fontosnak tartott elvi és gyakorlati szempont parancsolólag követeli, hogy
azokat adott esetekben Nektek is
tudomásotokra hozzuk.
Mindig tudatában voltunk a diákegyesületek feltétlen fontosságának, ember és szellemnevelő jelentőségének és társadalmi súlyának s
ez a felismerés termelte ki és tartotta életben a nehéz kisebbségi időkben is a magyar diákszervezetet a
román államhatalom minden tiltása
és megszüntető intézkedései ellenére s ugyanez a felfogás teremtette
meg a K. M. D. Sz.-t a felszabadulást követő időkben, bár beindulásunk csak félesztendő multán ez év
márciusában történhetett meg a
szervezkedési jog körüli akadályok miatt. Megindulásunk után a
Kolozsváron tartózkodó
magyar
egyetemi hallgatók 95°/o-a belépett
a K. M. D. Sz. tagok közé. Hogy azóta mi történt, nem kívánjuk részletezni, mert munkánkról, ás eredményeinkről
nyomtatott Jelemtélsünkben hivatalosan be fogunk számolni, de közületek is, akik Kolozsvárt jártak, ezekről mindannyian tudomást szereztek. Szövetségünk a fiatal szervezet geészségével,
a húszesztendős diákmult tapasztalataival és az új helyzet kívánalmaival számotvetve megtalálja útjának irányát.

értjük meg tehát, hogy éppen a Túrul fővezérét mért igazolja jobban
az erdélyi diákegység megbontása,
mint az országos Magyar Diákegység megvalósítása s a Turul imperialista törekvései számára miért jelölte ki éppen az erdélyi tájat, amikor még honában is sok elrendezni
valója akadna.
Az „erdélyi ifjúság vezetőivel
való tárgyalásaidat" sem tudjuk
teljesen megérteni. Kolozsvárt a magyar diákság jelenlegi vezetői nem
a „30 éven felüliek" sem a „20 éven
aluliak" között keresendők, hanem
az egyetem tényleges hallgatói közt,
de közülünk
legjobbtudomásunk
szerint egyikkel sem beszéltél és elgondolásaidat sem közölted, pedig
gondoljuk a személyes beszélgetés
munkádat sokban megkönnyítette
volna.
Ne gondold, hogy sorainkat hatalmi féltékenységből eredő félelem
sugallta, mert ez az érzés számunkra idegen, hanem a helyzet ismeretéből származó bölcs belátás.
Befejezésül megemlítjük, hogy
nálunk a iákság irányítását vállalni, vezetésében résztvenni áldozatos munka, önuralmat, sok-sok gon-

dot, utánajárást és vajmi kevés dicsőséget jelent. De vállalják ezt
egyesek a magyar ifjúság iránti
szeretetből, sorsa iránti aggódásból, magyar kötelességérfcetből, minden egyéb törekvéstől mentesen. —
Ezért óvakodunk minden felesleges
külsőségtől és formától s ezért nézzük fokozottabb mértékben a lényeget, a diákjóléti célokat, menekültek ellátását, a diákság érdekvédelmét; munkaközösségeink pedig a
szakoktatás egyodalú túlságbavitelének hiányát társadalmi és más
egyéb kérdések vizsgálatával
pótolják.
Hisszük, hogy sorsainkat megértéssel veszed és jogosnak találsz
minden olyan replikát, amely az
egység védelmében, az erők oktalan szétszóródása ellen születik meg
s Magad is osztozol a jobb jövő re- _
ményében folytatott
küzdelmünk-®
ben. Ha működésed túl borúsan
ítéljük meg, hát „páter peccavi"
bocsánat érte.
Bízva abban, hogy a szebb jövő
az azonos elgondolás és a baráti
együttműködés jegyében
születik
meg, maradunk bajtársi szeretettel,
Kolozsvár, *.94í szeptember 4.
P. H.
kolozsvári magyar diákok nevében :
Kolosi/ Márton s. k.
Av

a K. M. D. Sz. elnöke.
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Tényképe&zÜHk
A fényképezés hatalöias fejlődése
mind jobban terjeszkedik s egyre nagyobb területen érezteti hatását. Ismeretközlő, ízlésfejlesztő szerepe folytán
igen jelentős tényezője az emberi művelődésnek. A fényképezőgép ma már
egyaránt ott található a gyáros és a
munkás szobájában, a tudós laboratóriumában 8 a kirándulók vállán, hogy
megrögzítsen egy-egy soha vissza nem
térő pillanatot. De nemcsak szórakozási eszköz, hanem segítőtárs is. A tudományos életben is óriási szerepe
van, s már Serret 1845-ben, összehasonlító embertani előadásahiz használja fel Thiesson felvételeit. Röntgen
1895-ben állapítja meg a róla elnevezett sugarak hatását s ezzel megindítja a röntgen fényképezés fejlődését
Sok és neves tudós — közöttük első
helyen a magyar Petzal József, ki az
első nagy fényerősségű aroképobjektívet, alkotta meg 1840-ben — hosszú
kísérleteinek eredményeképen, a fényképezés eljárásainak műszaki fejlődése járult hozzá a fényképezés gyors
elterjedéséhez, de ez ugyanakkor háttérbe szorította a művészi törekvést A
«zakfényképénzet üzleti érdekből a tömegek ízléséhez alkalmazkodik, erőszakolt beállításaival a fényképezés
színvonalát süllyeszti. Sajnos a műkedvelő (amateur) fényképészeknek is
csak nagyon kis része törekszik művészi célokra s így nem is tudnak képeikkel gyönyörködtetni. Nem is keresnek alkalmat szép felvételek készítésére, 8 csak az a fontos, hogy a gépbe
szorult 16 vagy 36 felvételt „elpuskázzák." Lehetőleg „ö" a strandon, a padon vagy a szobrok tövében stb. Természetesen elölről éa hátulról. Ilyenmódon művészi fejlődést elérni nem
lehet.

Hisszük, sőt tudjuk, hogy amit
teszünk jó és helyes, az irány amelyet választottunk s reméljük, ho*v
ezt az útat egymagunkban is meg
tudjuk járni itt Erdélyben s nem
kell segítségünkre jöjjenek a „legnagyobb magyaf nacionalista szövetség" alakulatai az általuk képviselt szellem erejével és terjesztésének szükségérzetével. Mert eszmeileg is volt alkalmunk tisztulni a viA fényképezés művészi fejlődése
lágnézeti harcok gyilkos tüzében; s csak akkor indul meg, ha a műkedveerdélyi vonatkozású dolgaink meg- lő fényképészek egyesületekben szerítélésében is magunkat érezzük il- vezkednek, s kiállítások és előadások
letékeseknek; a román államhatarendezésével gondoskodnak arról '/is,
lommal folytatott küzdelmeink és hogy művészi munkásságuk nyilvánostaktikáink pedig alkalmat adtak ar- ságra kerüljön.
ra, hogy a magyar nacionalizmus
Ez indította a SzEI vezetőségét arszent gondolata bennünk is helyes
ra,
hogy a SzEI keretein belül a fotartalmat és formát nyerjen. Ilyenformán nem érezzük szükségét an- tómunkaközösséget is létrehozza s a
nak, hogy a Turul importáljon hoz- fényképezést eddigi szerepétől eltérőzánk magyar gondolatokat és na- l e n a művészi és a tudományos munka
cionalizmust Hiszen a diákegység szolgálatába állítsa.
megteremtésének a gondolata a fővárosi diákélet legjobbjain ál állandóan szereplő tétel,' ámbár
mindeddig meg nem valósult. Nehezen

A fotómunkaközösség célja a művészi fényképezés fejlesztése s elsősorban
a SzEI-ben, az egyetemünkön folyó
munka megörökítése és nyilvánosságra hozása. E célból pályázatokat is hirdetünk, melyeken mindenki saját munkakörébe tartozó felvételekkel szerepelhet
Első összejövetelünket október hó
10-én este 7 órakor tartjuk, melyre ez
úton hívom meg az érdeklődőket. Különösen az orvostanhallgatók figyelmét
hívom fel a fotómunkaközösség műkő
désére, meTt az itt szerzett ismeretei
ketf esetleges klinikai működésük alkalmával igen jól tudják hasznosítani.
A fenti oélok eléréséhez természetesen igen nagy elméleti és gyakorlati
felkészültség szükséges. E végből később meghatározandó időpontban öt
előadást tartunk, melyeknek tárgya a
következő:
I. A fényképezés története.
II. Anyagismeret. (A fényképezőgép és kellékei, fényképezés nyersanya'
gai, fényképészeti műhely és felszere
lés.)
III. Fényképészeti vegytan. (Vegytani alapismereték, fontosabb elemek
és vegyületek, fényképezés fontosabb
vegyi folyamatai.
IV. Fényképészeti fénytan. (Fénytani alapismeretek, világítás, objectívek, fénytani segédeszközök.)
V. A fényképezés eljárásai. (A fel
vétel, negatív eljárás, pozitív eljárás,
különleges eljárások.)
Az elméleti előadások után térünk
rá a gyakorlati részre. A fotómunkaközösség laboratóriuma hetenként kéts'/er a tagok rendelkezésére áll s ekkor
mindenki sajátkezűleg hívhatja elő, s
tetszés szerint másolhatja vagy nagyíthatja felvételeit. Ilyen módon nem
is fog anyagi gondot okozni a fényképezés, mert a másolatok és a nagyítások úgyszólván fillérekbe kerülnek.
Ezenkívül fotókirándulásokat és az
összegyűjtött anyagból kiállításokat,
előadásokat rendezünk, melyek remélem az egyetemi munka leghatásosabb
hirdetői lesznek.
Jó fényt!
A Fotókedvelők Munkaközösségének vezetője.

Könnyebben megy a tanulás OPTIKA szemüveggel

Aptá
vnondoMualóU
— Mivel ünnepelted Széchenyit?
— Ott voltam a
stafétán...
— Ez semmi!
— Meghallgattam négy ünnepélyt és tizenhat
beszédet...
— Ez semmi!
— Beszédet mondtam róla az.
egyik egyesületben ...
— Ez semmi!
— Elolvastam a Hitelt. Nem
hagyott nyugodni. Azóta is bennem van ez a könyv.
Minden
nap úgy érzem, felényit
sem
tettem annak, amit kellett volna és megtehettem
volna.
nyugtalan vagyok.
Mit tegyek? ...
— Jöjj a Magyarságismereti
Munkaközösségbe! Dolgozz olt
komolyan. Járj falut a regöscserkészekkel.
— Ismerd meg Szegedet! Alsóvárost, a Cserepes-sori szükséglakásokat. Nézz ki Tápéra,
és járj látószemmell Vedd. észre a hibákat és legelőször
magadat
építsd újjá, erőssé, magyarrá! És ne szaladgálj nyugtalanul, nem tudva:
„mit tegyek", hanem tedd
ezeket!1
Ez már valami!
Augusztusban miniszteri
rendelet egységesítette a magyar ifjúság
honvédelmi- és sportnevelésével foglalkozó egyesületeket, örömmel üdvözöljük ezt a rendeletet, mert meggyőződtünk arról, hogy nemcsakszervezeti változást jelentett, hanem
leventemozgalom korszersűítését Az
augusztus végén rendezett ifjúsági'
vezetői tábor mutatja, hogy
teljes
átalakulás kezdődött, mely élénkebbé s az ifjúságnak kedvesebbé akarja tenni a levente-munkát, s azáltal, hogy nemcsak katonai előképzést, de magyar ffltágn'ézétet U ad'
az eddiginél is jobban szolgálja a
nemzeti érdekeket. A
leventeifjúság nevelése a jöpőben fiatal vezetők bevonásával, a magyarországi
adottságok figyelembevételével
történik meg.
Az egységesítő
rendelet magár
után vonja az egyetemi
ifjúsági'
kérdést: mikor történik meg végre
az egyetemi egyesületek egységesítése? Kolozsvár és Szeged egyetemi
ifjúsága elől járt a jópéldával,
s
megteremtette az egyetem egysége*
diákszervezetét, mely kizárja, hogy
idegenek beleszóljanak az ifjúság
irányításába, s megszünteti az eddigi végzetes széttagoltságot,
mely
megakadályozta az egyes
egyetemek ifjúságának komoly érdekképviseletét. Ma már egyes mozgalmak
vezetősége nyíltan hirdeti, hogy a
V. K. M. egységesítési terve csődöt
mondott. Szeretnénk
hinni, hogyr
nem így van, s a késedelemnek csak
az ifjúság érdekében végzett
alapos előkészítés az oka. Nincs szükség arra, hogy ezentúl is működjenek olyan diákszövetségek,
melyei
csak az egyetemi ifjúság széttagolósára alkalmasak, vagy esetleg politikai pártoknak kínálnák fel a deákságot.
—N—
Ú [határozatot olvastunk a dékáni hivatalok hirdetőtábláin. Az
egyetemi tanács szakított a liberális múlt címkórságával és kimondta, hogy a deákok a jövőben kerüljék a „Méltóságos Uram" megszólítást ,és professzoraikat nevezzék egyszerűen, de annál nagyobb
tisztelettel „Professzor Ürnak".
A hallgatóság nagy örömmel köszönti a tekintetes Tanács határozatát kiírtja az alázatoskodó, gerinctelen liajlongós lehetőségét is.
Köszönjük ezt a határozatot a
Rector Magnificusnak, és a tekintetes Tanács többi tagjának és tisztelettel kérjük őket
szoktassanak le bennünket az „alázatos
tiszteletem" nem kevésbbé alázkodó gerinctelen köszönésmódjárol,
hogy szeretettel köszönthessük a
„}6 napottal" professzor urainkat.

S Z E G E D I Hl D
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Egy elsőéves szól
Vannak, akiknek messzenéz
a
szeme, akik meglátják, hol kell gyülekeznie minden ténfergőnek és
erősnek, kinek hova kell beállni
közvitéznek, — vagy
vezérnek.
Van, aki már az egyetemen fel meri emelni a zászlóját, mert tudja,
Fölgyűlt bennem ez a mondanimit akar. Tudja, mi az erő?:
Az
való. Ne rója föl nekem plágiumEGYSÉG. Tudja, hogyan kell tennak a Sz. H., hogy ebben jó sok nie: EGYÜTT! Van, aki nem narkovan a Sz. H. első számának gondo- tizálni akarja magát, hanem tiszta
latából.
örömet az: ÉLETET, mert tudja :
Annak csak örülhet egy lap, ha '„Életre csak élettel lehet nevelni."
És belekarol a kétkedőbe, hogy maa gondolatait átveszik.
géval emelje ebbe az életbe, mert
Én most érettségiztem és most
tudja, nem mindenki éli még közötmegyek fel az egyetemre. Sokat tutük sem. Nem ámítja magát: Nem
dok — legalább is sokáig azt hitkönnyű élet. De akik vállalják,
tem, hogy sokat tudok — az egyeazoknak nyugodt a lelkiismerete,
temről, mert mindig örültem, ha elerős lesz a karja, a célt el nem téfoghattam egy-egy előttem érettsévesztő szeme. Beállunk, ezeknek a
gizettet, aki már az egyetem büszke polgára. Kérdezgettem tőlük
mindenfélét, azok meg meséltek nekem.
Olvastam a Szegedi Híd első számát és az annyira megfogott, hogy
igyekeztem azokkal megismerkedni, akiknek a lapja, őket megismerve még jobban hittem abban,
amire a Sz. H. tanított.

Mindent elmondtak: Hogy hogyan „ugratják a gólyákat", hogy
lehet „átcsúszni a kollokviumokon",
milyen „őrületest tanulást" rendeznek vizsgák, szigorlatok előtt, „micsoda lutri az egész egyetem", mert
egyiknek olyan „mázlija" van, hogy
a „bogaras profnál éppen a forszkérdésből készült el és felel", a másik meg olyan „peches, hogy akkor
fogja ki a kollokviumot", amikor
mindenkibe beleköt az öreg ,raplis prof."
„De ez nem baj, — egyszer esak
elvégzi, akár tanul, akár nem, mért
nincs szerencséje? — legalább többet lumpolhat, ha sikerült: örömében, ha nem: bújában. Kell is abban a nagy idegmunkában egy kis
markotikum."
így mesélték. Egy kicsit furcsa
volt. Olyanfélének képzeltem, mint
az érettségimet:
Egy sötét ablakon át valami pocsolyás, nem tudom milyen hosszú,
milyen széles, milyen mély árok átugrásának. Nagyokat nyelni,
egy
elszánt fintort vágni, aztán gyerünk! Olyan volna ez is? Be kell
csukni a szemet, vicsorgatni a fogat
aztán észnélkül nekivágni az akadálypályának, neki előbb az első
sövénygátnak. Aztán ha egv „raplisprof"-tüske belekarcol a lábaszárába, akkor káromkodni egyet és
nekihasalna „narkotizálni"? Mikor
aztán szeges ostorral tovább hajt a
pályaőr: az elfecsérelt, gazemberségben eltöltött drága IDŐ, vagy
az édesanya könnyes levtele. akkor
ijedt kapkodás, újra csak egy nagyon kínos ugrás-kísérlet. Vad hörgés, ha sikerült és „örömlumpolás",
meg enyelgő-véres gúny azokkal,
akik az egész idő alatt
„feleslegesen" az ugratást gyakorolták,
—
vagy pokoli átok, ha vissza kell
menni és új „narkotizálás"? És így
tovább! . . .

sorába. Itt a helye minden szegedi
egyetemi hallgatónak, aki mer nagyra vállalkozni, több akar lenni, aki
„tiszta búzát" akar hordani a „malomba" és vigyázni akar, „hogy
olyan lisztet ontson a malom, amelyből áldott, magyar életet jelentő
kenyér lesz." És nem érdemli az
meg a kenyeret, aki most nem ezt
akarja, — de nem érdemli meg azt
az áldott nyugodt levegőt sem,
amelyet a magyar honvéd vérhullása őriz meg nyugalomban. És ne
merje az vállalni az itthonmaradottak védett helyzetét, magát a
vérzők sorából kihúzva, aki itthon
nem akar hős lenni áldozatos közösségi munkával!
Mi még merjük vállalni az itthoni sorompóállást, a magyar jövőért, merjük és vállaljuk, ameddig még ez kell és amíg be nem állunk mi is honvédeink közé. Vállaljuk, mert hiszünk és akarunk!
Egy elsőéves szegedi
egyetemi hallgató.

Pályázat.

Deák-é
Ha egy orvos életéről, vagy képviselő életéről, vagy tisztviselő életéről, vagy munkás életéről van
szó, mindig egy határozott kép,
vagy szín jelenik meg a képzeletünkben. Lehet, hogy ez a kép helyes, lehet, hogy helytelen. (A parasztságról és a munkásságról még
ma is legnagyobbrészt helytelen képek élnek). Annak az illető rétegnek a feladata, hogy magáról valóságábrázoló képet rajzoljon, az
egész nagy közösség igazlátó szemmel lássa őket.
Elmondhatjuk, hogy az egyetemi
hallgatóról: a deákról, még helytelen képek is alig vannak. A deákélet legnagyobbrészben terra incognita, vagy pedig hajmeresztően elhibázott vonásokiból
összeállított
képnek sem nevezhető valami.
Ezért hirdetünk pályázatot a
deákélet ábrázolására. Hiszen olyan
társadalmat, amelynek élete ismeretlen, nem lehet értékelni és irányítani. Ismeretlen életünkkel hiába igyekszünk bizonyítani, hogy
nekünk erre, vagy arra szükségünk
van. A kép, ami felötlik nevünk
hallatára, nem bizonyítja a hiányokat.
Pályázatunk kétféle. Irodalmi és
fényképpályázat. Mindkettőnek az
a feladata, hogy a deákéletet föltárja. Olyan képekre és leírásokra

ábrázolás!
gondolunk,
amelyek
alkalmasak
arra, hogy igaz képet alakíthassanak rólunk azokban, akik látják,
vagy olvassák őket.
Lehet az a deák pénzszerző munkájáról egy novella, vagy egy vers,
vagy néhány mozaikszerű följegyzés. Lehet nagyobb igényű értekezés az egyetemen a fiúk-lányok
viszonyáról. — Lehetnek pillanatképek egy SzEI-gyűlésről, munkaközösségi munkáról (SzEAC, énekkar, színjátszók, cserkésztisztek, lalu járók stb. munkájáról). Lehet
statisztikaszerű leírása a deák szabadideje eltöltésének. Lehet deáktípusok ábrázolása (írásban is, képben is). Az a mindennél fontosa bb
szempontja, hogy ábrázolás legyen,
ne szónoki beszéd, se kuriozumok
keresése. A legjellemzőbb deákéletrészeket kell a legjellemzőbben
írássá, vagy képpé tenni.
A pályázatokat professzorokból
és deákokból álló széleskörű bírálóbizottság bírálja el.
A pályázatok csakis jeligések lehetnek, és géppel írottak.
A pályázatokat november
15-ig
kell leadni a SzEI gondnokánál.
A fényképek nagysága 9x12 cmes legyen.
A pályadíjak:
I. 50—50 P.
II. 20—20 P.
III. 10—10 P.

»A SZEGEDI VAR ALATT
EGY LEGÉNYRE SZÁZ LAKAT.

Hát hiába állnak messzivilágló
világítótornyok, mutatva az útat,
hogy merre kell menni? Hiába állnak örökké messzi magyar célok
elé mutató szálfa-magyarok, Szent
Istvánoktól Pázmájnyokon, Zrínyiken, Széchenyiken, Prohászkákon
át Horthy Miklósig? Hiába állnak,
hiába intenek? Késő esti árnyékukban ezután is agitátorok frázisszájúak és lélekkófárok hűsölnek?
Ezután is csak kínban nőtt, magános, fájó nagy magyar fák nőjenek a magyar pusztában?
Nem akarjuk, hogy sűrű hatalmas szálfaerdő települjön köréjük, és hogy az erdő fái rájuk, a
mostohán magános-nagyokra
felnézzenek, hozzájuk nőjenek, védő
ágat terjesztve a gyenge cserjék,
bokrok és rügyek fölé?
Sokat hallottam az egyetemről és
így képzeltem. Azt hittem sokat tudok. Hála Istennek, látom, hogv
nem. Sokat tudtam, de csak Rosszat
és van Jó is.

Jankó G é z a fametszete.
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Uscdett

Vi*tc**zoc

Uc!

Nemrégiben hibáztam a Projesszőt
TJrtal szemben. Nem gondoltam meg,
hogy mit teszek és úgy viselkedtem,
hogy Professzor Ur hibámnak rótta
fel. Van ugyan mentségem, de nem hozom fel, hogy konkrétumokból ne ismerhessen meg se Professzor Ur, sé
más a sorokon kersztül, hanem általános érvényűvé válhasson a mondanivalóm.
Professzor TJr, nagyon megneheztelt
ezért a helytelen viselkedésemért. Nekem is megmosta a fejem és másoknak is panaszkodott rám.
Azért.mert
Prof esseor
ü t.
engem
ké sz embernek
t ek intett.
i
Professzor Ur nem úgy nézett rám,
mint egy fejlődő fiatalemberre, aki
még nagyon, de nagyon sokban alakul,
aki még egyáltalán nem kiforrott ember.
Lehet, hogy annak kellene lennem
már.
De kérem vegye figyelembe Professzor Ur, hogy legtöbbünket 18-ik
életévünkig a középiskolában egészen
kisgyereknek vettek, akiknek az elbírálásába olyat is beszámították, hogy
fején volt-e az ufóán a sapka, hogy óra
alatt megéhezve tört-e kenyeréből,
hogy kihajolt-e az ablakon, hogy a
margón túl irt-e a dolgozatfüzetében
és hogy este hét után olyan Utcán
ment-e haza, amelyiken valamelyik tanár, úrral találkozott.
Szóval semmiképen sem juttattak
annyi önállóságot, hogy messzire juthattunk volna mitiden gyerekességtől.
Nem bírálni akarom az eljárásukat í
nem mondom, hogy ez így jól volt, vagy
rosszul volt. Gyereknek vettek, akinek
nek még a haja hogyan fésültségét ÍJ
erősen ellenőrizték sok helyen.
Az egyetemre kerülve aztán a legjobb jóakarattal sem tudtunk márólholnapTa, minden tettét, szavát megfontoló, kiforrott emberré válni.
Azt hiszem, ha még-olyan Önállóságra nevelést kaptunk volna is, mégsem
volnánk még 19-20-21 éves fejjel anynyira befejezettek, hogy úgy kelljen
minden megnyilatkozásunkat fogadni,
mint állandó, rendszeres, tőlünk tsaki»
ilyen módon lehetséges tetteket, szavakat.
Hiszen, ha úgy teszünk, mintha nem
jól fogadnánk a Professzor Urak figyelmeztető és intő szavát, annak is
nem az erős férfi, hanem a makacs
gyerek és a helyke kamasz mond ellene bennünk.
Ha bennünk bízó szeretettel jön az a
s.Professzori Szó", akkor a lelkünkbe
hullik!
Csak akkor hasztalan, ha nem útbasegités, helyreigazítás az, hanem rideg bírálat valami megmászhatatlannak vettről.
Mert akihez úgy szólnak, hogy: .fiam, ez igy helytelen, tegye ezentúl
emígy44 az szívesen meghallgatja, hacsak egy csöpp emberség van benne.
De, ha azt mondják neki, hogy: „X.
úr, ön ilyen
és
ilyen, ez nagyon
szomorú!", ahhoz sok érettség,
nemesség kell, hogy fel ne
hozzon belőle, valami dacolást, valami
konokságra, s ezentúl képmutató, símulékonyságra hajtást.
A fejlődő, változó emberre pedig lehet hatásai lenni. Arra az hat, aki
megértéssel
szeretettel közeledik
hozzá, akkor is, ha valamiben hibázott.
Akitor is, ha gyerekesen viselkedett,
sőt talán akkor a legjobban, mert minél gyerekebb valaki, annál nagyobb
segítés kell neki, hogy minél jobban
kinőjjön már a gyerekcipőből.
Kérem tehát Professzor. Urat, higygye el, hogy még fejlődő, változó fiatalemberek vagyunk és ne végleges bírálattal, hanem hatniakaró segitőszóval
fogadja fogyatékosságainkat.
Akkor megkapja tőlünk Professzor
Ur azt, ami nagy munkájában a legszebb elismerés; a deákjai szertetét.
Mély tistzelettel állítja ezt:
EGYIK CSENDES HALLGATÓJA.
(Ny. I.)
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Uri és női cikkek, harisnyák nagy választékban

^

Jól szórakozhat a

Csór Bélánál

H u n g á r i a

Kígyó u. és Feketesas u. sarok.
C S A L A DEZSŐ

Útaswiál

Telefon 28-02.

ICis-Hungária
v e z e t !
Eícrna,

•

Lonj'mef,

karórák

e2>' e d*

árusítás

Tóth

József
Kárász-u.

13.

T-euHC

B u t o r s z á l l i t ó

SxtyU,

Bútorszállítás i e d e t t

gt. VXtbtUUty
tU
ltUput 39-U.

Horváth M. n. 9. Széchenyi mozival
szemben.
Jól sikerfiit kép örök érték

Nemzeti Takarékosság kiszolgáló tagja.

3ó amatőr
l ó fényképét

Segesvári drogéria
Szeged, Kárász utca 6. szám.

Optikánál

1942. összes gyártmányú és típusu
rádiók, gramofonok, lemezek, villa»
mos cikkek nagy választékban
kaphatók

c s i n á l t á k

100 éves a PESTI MAGYAR KERESKEDELMI
BANK
fiók: Széchenyi tér

szám.

Vidákovich László
Kárász n. 15. szám.
SBS=

Stein Péfer

4-6.

Kováts
fénykép
művészet

S z e g e d , T i s z a L a j o s k ö r ű i (Püspökbazár)
Baross Szövetség tagja.

kocsikban

Iroda: S z e g e d , Zrínyi u.
Tele.on 28-02.

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

M Á V . órás és ékszerész
Szeged,

iíoUU

CaruiML lúuupÁeteiliidéu

K e 11 bn g L a j o s

(Tokodi Anna) a d i á k s á g étkezdéje. K e d v e z m é n y e s d i á k - á r a k .
Szukitssal szemben.
K ö l c s e y u. 2.

svájci órák,

wié*

ttíWVZtHl

«Magyar Asszony
Étkezde"

C&ata Decs^a

Olcsó, gyors és előzékeny kiszolgálás
miatt az egyetemi és főiskolai hall»
gatók kedvelt bevásárló helye

Sömzzöh

a pécsi kőszén, brikett és koksz
szegedi egyedárusitója.
Iroda és telep : Szeged, Zrinyi-u. 4-6.

Alpine.

szálló grilljében, éttermében, kávéházában.

—

¡111 AUnútua 1850.

P

ím, i.

7-eZe^H

M

I:

uri divat külön- |ijj|
legességek

lllll lt)aanth>
:::::

¿t>

K Á R Á S Z U. 14. S Z . Ü l

SzCht

•il
:::

Isiuán

•

Bútorszövet, Szőnyeg, Függöny,
Takaró, Linóleum stb.
l e g e l ő n y ö s e b b b e s z e r z é s i f o r r á s a a 130 é v e s

Haas Fülöp és Fiai-féle R.-T.

Kfilőn mértékntáni ariszabóság.

O P T I K A

most megnyílt szegedi fiókja,

•

Széchenyi-tér

Ruhakelméket, selymet, női* és férfiszövet és mosóárut a legjobban

K u r u c s e v
Szeged,

Sándor

Széchenyi-tér

14.

szám.

•

\

|

1

vezetés alatt álló szakiskolája

1

Sándor Béla
S Z E G E D ,

Kelemen-u. 11.

H

Ó

M

^ ^
IUZÜHUHU*

V*

É S

Ú J S Á G

Üzlete

(fúutia-téc

gyorsíró- és gépiró Széchenyi-tér 7. II. 22.
s z a k i s k o l á j a Telefon 28-15.

ABLAKA GYÖRGY
K O N Y

sörözője

1/KÁCTO*V

Szeded,

Eorannnfi
Hal 1 Cl ClIlflIC

tanári

szám.

S Függöny anyagok legolcsóbb beszerzése

Nemzeti Takarékosság kiszolgáló tagja.

EGYETLEN

15.

| 5 Kézimunka anyagok, fonalak

divatházábin szerezheti be.

Szeged

fia

a

Az Aliöld legnagyobb kész iérii, gyermekrnha szaküzlete.
Úgyszintén női- i s leánykabátok, bandák nagy raktára.

|

A,
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Magyarság és Egyetem
A mai egyetem
Évek óta meg akarják reformálni az
egyetemi oktatást. A reformtervek nem
sok jót ígérnek. Lehet, hogy jönnek majd
az újítások, s a lélek marad a régi lélektelenség. így a múlt századi német mintára alakított egyetemnek ezután sem lesz
köze a magyar élethez.
Főbűne, hogy túlságosan egyoldalú
képzést ad, nem elégíti ki a »polihisztorfajta« magyar igényeit, sok professzor
pedig szakmája iránt sem tud szenvedéivt
kelteni, megtanulnivaló holt anyaggá te•szi azt. Már pedig »amit a jó tanártól
kapunk, nem a tudás, hanem a szenvedély« — mint Németh László írta. A szenvedély: kielégíthetetlen tudásvágy... Ezen
az állapoton csak lassú fejlődés segíthet
s félő, hqgy az egyetem marad, ami
most: intézmény, mely adhat szaktudás),
esetleg jó tudósokat nevelhet, több-kevesebb tudásra diplomát állít ki, azonban
»felette« áll azoknak a problémáknak, melyek a mai fiatalság jobbjai számára
•szinte létkérdést jelentenek. Az átlag
ugyan nem csinál magának problémát,
egyszerűen csak diploma a célja. A jobbak egy része — sajnos, nem a magvarabbak — szaktudós akar lenni, magáért
a tudományért, illetve a tudományos sikerért, egyéni érvényesüléséért.

Egyes jobbak igényei
Más részük viszont minden tudását (a
•szaktudást is!) a magyarság szolgálatába
akarja állítani. Át akarja tekinteni korunk
szellemi áramlatait s a tudományok mai
állását. Meg akar ismerkedni magyarságunk mibenlétével s a létünket fenyegető
veszélyekkel. Ilyen nagy széttekintés után
akar belemerülni szakmájába. Tájékozottságát, szaktudását elsősorban a ne.pizeti
kibontakozás szolgálatába szeretné állítani.
Végtelenül fontos, hogy az egyetem íz
ilyen alkatú hallgatóknak is megadja,
¿unit kívánnak. Sőt, a magyar egyetemnek elsősorban a sokirányú érdeklődésű
embereket kellene szolgálnia. Nemcsak
azzal, hogy lehetőséget ád nem szigorúan
.a szakképzés köréhez tartozó előadások
hallgatására is, (ami heti ötven kötelező
•óra mellett manapság lehetetlen) s ezek
az előadások bizonyos egységes terv szerint ismét nem részletproblémákkal, hanem a nemzet, korunk, a tudomány nagy
kérdéseivel foglalkoznának. Filozófiai és
magyarságismereti előadásokra gondolunk, bölcsészek számára pedig a modern
természettudományok nagyvonalú összefoglalására, mert a dolgok természettu•öományos szemlélete csaknem olyan elengedhetetlen, mint a bölcseleti. Ezek az
alőadások persze nem lehetnek kötelezőek, rugalmasságra, szabadságra
van
szükség.
Azt mondhatja valaki: — »Hiábavaló, hogy ilyesmivel foglalkozunk lapunkban, nem várhatjuk,
hogiy egy
•cikk hatására egyszerre,
az
egész
egyetemi nevelés rendjét
megváltoztassák . . .«
Viszont ez a cikk
is
hozzájárulhat a közvélemény alakításához, a közvélemény nyomása pedig idővel még igazi reformokat is eredményezhet. Mert lehetetlen, ami most van.
»Mondjuk ki őszintén: a magyar diák kez-c'i abbahagyni a tanulást, mert sem testének, sem lelkének nem kell és eime';y,
okárcsak a hajdaniak Apáczai Cs<>:e János után, otthagyva a rendelt éz hivatalos
•utódot. Beiratkozik rendkívüli hallgatónak Szabó Dezsőhöz, Németh Lászlóhoz,
a falukutatókhoz, ki ahova tud, mert az
•egyetemen nem 'eli helyét.« Ezt nem mi
mondjuk, hogy is mernénk mondani nagy
Egyetem kis deákjai: Karácsony Sándor
egyeter.i tanár merte ezt kimondani. Szomorú, hogy igaza van. Az az egyetemi
frullgató, aki nemcsak szakember, de ember, sőt magyar ember is akar lenni,
kénytelen »magánúton« pótolni a hiányokat feltéve, hogy van rá ideje. »Még szerencse _ folytatja Karácsony —, hogy
számos professzornak is lehet ilyen
»rendkívüli hallgatósága«.<

A szegedi fiatalok
A szegedi egyetem fiatalságának már
a húszas évek elején indítást adhatott
volna az Alföldkutató Bizottság. Nem igy
történt. Jóval később, az Alföldkutató
Bizottságtól függetlenül jött össze egy
társaság, mely magyarságot tanult az
egyetem tövében. Az agrársettlement volt
ez, a Szegedi Fiatalok mozgalma. Ma
már szinte történeti távolból nézhetjük
munkásságunkat. A magyar nép felfedezésének történetéhez mindenesetre hozzátartozik működésük, ha bűnük is, hogy
sokat markoltak és keveset fogtak. — Eddig csak magányos szakemberek akadtak,
a fiatalság körében ez volt az első szervezett csoport, munkaközösség, mely először foglalkozott tudományos
alapon
cthnologiával, és komoly előtanulmányokkal,
elvi
megalapozással, a hazai
és
külföldi
szakirodalom megfelelő
ismeretével
látott
munkához
ök indították meg a szociográfiai gyűjtőmunkát. Mivel többen voltak, egyesek
kutatóterületének elhatárolása
lehetővé
tette a sokszempontúságot, ami nélkül
nem lehet komoly magyarságismereti
munkát végezni. A falu függvényrendszerét igyekeztek vizsgálni szerkezet és
funkciók szempontjából. A teljes anali- '
zis, »a domináns állandó erőtényezők kikutatása, azok oksági összefüggéseinek
és hatásainak felderítése a legfőbb feladatuk« volt. (V. ö. Ortutay: Magyar népismeret, stb.) A rész és az egész egyaránt fontos volt számukra. Érdemük,
hogy tendenciátlan ábrázolásra törekedtek.
Érdekes, hogy nem specializálták magukat csak néprajzra, vagy társadalomkutatásra. Magyar művészettel, irodalommal is foglalkoztak, nem feledkeztek meg
az utódállamokban élő magyar kisebbségekről, szóval a nemzeti lét ós nemlét
kérdéseit mind meg akarták válaszolni.
Azonban valószínűleg nem ismerték eléggé a lehetőségeket, mert nagy programmjukból aránylag keveset valósítottak meg.
Mégis nagy részük volt abban, hogy a
magyarságismeret fontosságára ráébred-

Szabolcsi

tek a fiatalság tömegei, és a középosztály jobbjai is érdeklődéssel fordultak
népünk felé. Jobbjai? Szinte mindenki.
Egy időre divattá vált a parasztság iránti
érdeklődés, az őstehetségek, gyöngyösbokréta, és a népi értékek hasonló,
nagyrészt
káros »fölfedezései. Ez a
divat száinőben van, s ami
belőle
megmarad:
kevés jobbak maradandó
érdeklődése, alkalmas, hogy a tudomány építsen rá.
Ez a maradandó
érdeklődés, a magyarságtudomány »szenvedélye« szerencsére még mindig volt
olyan erős, hogy igénye elől az egyetemi
oktatás sem zárkózhatott el.. így jutót:
mostanában a magyarságtudomány, »hungarológia« az egyetemi katedrákig.

Magyarságtudomány
Mit is értünk »hungarológia« alatt?
A magyarságra vonatkozó ismereteink
összeségét, azt a tudományt, mely népünk múltjával, testi és lelki alkatával,
szellemi értékeivel és természeti életfeltételeivel, jelen problémáival és jövő törekvéseivel foglalkozik. Magába foglalja
a magyar történetet, földrajzot, néprajzot,
társadalomrajzot, antropológiát,
valamint a magyarság minden egyéb életmegryilvánulásának vizsgálatát, a magyar
nép és táj teljes megismerését. Eddig is
voltak a magyarságtudomány egyes ágaival foglalkozó előadások, ezek azonban
nem elégíthették ki az egyetemi hallgatóknak azt a csoportját, melyről fennebb
szólottunk, mert a mai magyar életkérdések szempontjait még nem ölelték feí.
Ma azonban, a lassú fejlődésnek megfelelően, az igazi hungarológia is eljutott a egyetemre. Budapesten van egy
sor elsőrendű előadás, és külön magvarságtudományi intézet, Kolozsvárt néprajzi intézet, de sehol sem olyan szerencsés
a helyzet, mint Szegeden, ahol megvan
rá a lehetőség, hogy az egyetem kigyógyuljon azokból a bajokból, melyeknek
diagnózisát adtuk cikkünk elején. Teljes
gyógyulás persze egyelőre nem lehetséges de lassú javulás igen. Hogy miként,
arra mindjárt rátérünk. ElőM» azonban
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lássuk a bennünket érdeklő előadásokat:
Bartucz Lajos: Általános embertan,
emberfajták, Magyarország antropológiája. Bálint Sándor: Az alföldi néprajzkutatás eredményei és föladatai. Eperjes sy
Kámlán: -Délmagyarország településtörténete. Kogutowicz Károly: Magyarország. Ortutay Gyula: Népköltészetünkiől. (A Szegedi Fiatalok munkájának
egyik eredménye, hogy legkiválóbb szakemberük már előad azon az egyetemen,
ahol néhány éve még a fiatalok »mozgalmát« csinálta.) Pável Ágoston: Mátyás
király a szlovén népi hagyományban és
irodalomban. Sík Sándor: Magyar ritmika. Szögi Endre a magyar népzene ismerete. Említhettünk volna még egy pár
értékes nyelvészeti előadást, továbbá a
néprajzban oly jól felhasználható finn.
horvát és szerb nyelvet, de ezek már a
népismeret specialistáinak valók, s figyelmüket úgysem kerüli el.
Ezek az előadások bizonyos mértékig
összetartoznak. Ha nem is mind öszefoglaló jellegűek, s ha együtt sem ölelhetik
fel az egész magyarságtudomány anyagát, megismertetnek az alapfogalmakká
és a részleteken át bepillantást nyújtanak a magyarság életébe. Föntebb kifogásoltuk, hogy sok egyetemi előadó részletproblémákkal foglalkozik. íme, itt vau
rá példa, hogy egy részletkérdés is mily
fontos lehet: Pável Ágoston előadásán át
a magyarság keleteurópai hivatására
eszmélhetünk rá. Néprajz, történet, irooalom találkozik itt és Potepuh Markoból a szomszéd népek lelke szól felénk.
Ezzel most rábukkantunk ezeknek az
előadásoknak legnagyobb érdemére is.
Nem feledkeznek meg Szeged helyzetéről! Az itteni lehetőségeket tartják szem
előtt: egyrészt azt, hogy számunkra elsősorban Szeged vidékének és az Alföld
parasztságának tanulmányozása a legfontosabb, másrészt pedig, hogy ha nagyobb
távlatot akarunk, nem nyugatra, hanem
délre kell néznünk. A szegedi egyetemnek a Balkánnal kell foglalkoznia. Nagy
Szövetségeseink új európai rendje is
minden bizonnyal ezt a szerepet szánja
neki.

Munkaközösség
Mindezek ellenére hiábavalók lehetnének a magyarságismereti előadások. Elszigetelődnének, mint Győrffy professzor
néprajzi munkája a pesti egyetemen. Itt
azonban fiatal, vidéki egyetemen vagyunk. Kevesen, de közelebb egymáshoz.
A magyarság tudományi előadások hallgatói egy megújhodó szellemű egyetemi
ifjúságból kerülnek ki. Ez teszi lehetővé,
hogy szerencsés esetben megvalósulhat
professzor és deák tökéletes együttmunkálkodása, melynek hiánya a magyarországi egyetemek betegségének egyik kórtünete. A magyarságtudomány felsorolt
szegedi előádóit ismerjük; tudjuk, hogy
lehetővé fogják tenni ezt az együttműködést. Mert ők is tudják, hogy a magyar
észjárás nem tűri a hallgató szörnyű alárendeltségét. Ismét Karácsony Sándort
kell idéznünk: »A magyar professzor tanítványa: örök kételye. A fölényes magyar tanárt nem tanítványai ülik körül,
hanem munkatársai, tehát voltaképpen
ellenfelei.« Miért fölényes tanárt? Mert
»a magyar egyetemen egyetlen tekintélyszerző professzori tulajdonság: a tudós
tudománya.« A magyar deák azt is igényli professzorától, hogy a kiapadhatatlanság, a kimerithetetlenség illúzióját ébressze benne tanárának tudománya.« Csak
jó és bővizű kútfők elégíthetik ki szomjúságát; a professzor fölényes tudása.
Ez biztosítja a hallgató tiszteletét és szeretetét, azét a hallgatóét, aki a mellérendelő magyar észjárásnak megfelelően
nem alárendelt valaki, hanem útmutatásai szerint, vele együttdolgozó, őt megbíráló munkatárs. Tudjuk, nem lehet
majd panasz az előadók tudományára. A
siker azon múlik, eléggé magyarok-e a
hallgatók arra, hogy élővé tegyék az
együttműködést és ezzel megadják a magyarságismereti előadások értékét. Erre
a választ a magyarságismereti munkaközösség adja majd meg.

A Ueee&d&a líü&zlu&a &zit
Részlet: az Erős János
című
mesekölteményből.
Mikor szólt az ezerszínű»
Virágok lassan lehajoltak,
Hogy így hódoljanak az Urnák
Csak János állt az Ur lábánál.
Szemével Krisztus ajkát leste,
A szive hatalmasra tágult,
A csillagok, a fák, s az este
Mind-mind a nagy csodára bámult;
Az Istenfia hívta Jánost:
»Ha útba vetted már a várost,
Mert élni kell és kell a munka
És vándorolsz hét hegyen túlra.
Tanácsot mondok néked János.
Te most a messzi városba mész
És ott az élet ezerszínű,
De az emberek lelke mégis
Oly puszta, mint az égett szérű.
És restek mind az igaz jóra,
Hogy rá se néznek a templomra,
És a sok márvány istenháza
A betérőt hiába várja,
A legnagyobb úr ott a Gazság,
Az önzés és a Nagyravágyás
És nincs keletje az Igazságnak.
Nincs gond a tiszta-jóra, szépre
És mindig tort ülnek a Mának,
A Haszonnak, az Élvezetnek.
A tisztaságra ránevetnek
És bűn van, — minden gondolatban,
A Sátánnak egy árnya pattan
Életre és nem él az Isten,

Csak a homályos templom mélyén.
Ott mindenki rossz önmagának
S csak néha egy-egy gyermekszívben
Kel igaz szárnya az imának. —
De te légy tiszta, mint a galamb.
A szived szava ezüstharang
Csengés legyen és tiszta hangja
A kérkedőket megzavarja
És benned győzzön ott a Nagyság!
És vezéred legyen a Lényeg.
Kutasd ki mindig, hogy mi mozgat
A Jó és Igazság ereje
Állítson gátakat a Rossznak.
És meg ne hódítson a Rútság!
Mert elkendőzni bárhogy tudják,
Ha megpiszkálod fönn a mázat,
A rútság arca elédlázad
S nincsen rút mélye a Szépnek.
És most még egyre kérlek! János,
Ne feledd el a szép mezőket,
Az akácot az utak szélén
S a kövérfűvű legelőket.
Az anyád se, ki jótanácsot
Adolt s cipóval is ellátott.
Sose feledd el őket János,
Mert szeretni nem fog a város,
Kegyetlen s csak a munkád kéri «
így szólt Krisztus a keresztfáról
És János lassan megköszönte
A jótanácsot s a kalapját
Megemelte s már ment előre,
Szivében zengett még a szózat,
Hogy ment, a virágok daloltak
A fák búcsúzót integettek
A csillagok elpityeredtek...
János ballagott. Nagy s erős volt.

A SzEI magyarságismereti munkaközössége valószínűleg, mint az Országos
Táj- és Népmutató Intézet szegedi csoportja kezdi meg a munkát. Nem kell,
hogy sok tagja legyen. Ne alkossunk úgy
munkaközösséget, hogy hajszát kelljen
indítani emberek után, akik a sok kapa-
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citálásra inkább mindent vállalnak, csak
szabaduljanak a rábeszélőtől. Elsősorban azokra a paraszti származású hallgatókra gondolunk, akiket még élő kapcsolatok kötnek fajtájukhoz. Másodsorban a középosztály »disszidenseiről« lehet szó, akik sok mindent végiggondoltak, beláttak, a szellemi hovatartozás
kérdésében döntöttek és a parasztság
mellé állottak. A munkaközösség magvát
az így egymásra találó baráti közösség
alkossa. Nagyrészt bölcsészekből fog állni: nekik van a legtöbb idejük. Mert a
magyarságismereti munka sok időt kíván, s lehetetlenné teszi, hogy valaki öthat, neki rokonszenves más munkaközösségben dolgozzék. Ez az oka annak is.
hogy akiknek leginkább szükségük lenne
arra, hogy természettudományos képzésük mellett magyarságranevelést is kapjanak s egy kis humánumhoz is hozzájuthassanak, heti ötven-hatvan óra mellett nem foglalkozhatnak hungarológiával. Legföljebb a hétvégét és a vakációkat használhatják fel, de az őket érdeklő
magyarságtudományi előadásokra nem
járhatnak. Ez olyan probléma, mely Szegeden sem halad megoldás felé s a munkaközösség egész működésűket szűk körre fogja korlátozni. Pedig nagyon jó
volna, ha egyes kutatási területekre megfelelő szakemberek indulnának el. Pl. az
embertan, továbbá népegészségügyi vizsgálatok, népi gyógyításmódok gyűjtése
orvosok közreműködése nélkül csaknem
tehetetlen.

Szeminárium
A munka elméleti része szemináriumszerű. Elsősorban az egyetemi előadásokhoz kell alkalmazkodnia. Nem.járhat el
mindenki mindegyik magyarságismereti
kollégiumra. A munkaközösség tagjai
osszák fel ezeket maguk között. Az egyetemi előadások feldolgozása elengedhetetlen s az csak természetes, hogy néprajzi, 'embertani tanulmányainkban az egyetemi előadásokat kell alapul vennünk, s
arra kell felépítenünk elméleti és gyakorlati munkánkat. Sokkal könnyebb dolgunk van, mint ezelőtt néhány évvel leit
volna, mert az egyetem megismertet az
alapfogalmakkal, szempontokat és módszert ad. A hallgatókra vár, hogy professzorokkal
együttdolgozva, mindezt
életté tegyék.
A szemináriumi munka másik ága lehet a hungarológia irodalmának állandó
figyelemmeltartása, új könyvek és folyóiratok ismertetése. A munkaközösség tag.
ja inak természetesen a régebbi szaki rodalom legfontosabb alkotásait is meg
kell ismerniök. Erre az egyetemi könyvtáron kívül lehetőséget ad a magyar irodalomtörténeti intézet egyik szobájában
elhelyezett néprajzi könyvtár és a rövidesen megalakuló SzEI-könyvtár.
A szemináriumi munkakörbe tartozna
a Szegedre vonatkozó eddigi kutatások
eredményeinek összegyűjtése
Kálmány
Lajostól Bálint Sándorig.

Gyűjtőmunka
Az előadásokkal s a szeminárium elméleti foglalkozásával egyenlő fontosságú a gyakorlati munka. Szeged-környék
tanyavilága jórészt i>el<ter№len. Különösen a gazdasági hagyományok gyűjtése ígér sokat. Kitűnő területül kínálkoznak a környékbeli ős települések. Uttóró
munka lehetne a városi munkásság viszonyainak kutatása. Erro jóformán csak
egy-két kísérlet történt (azt is Szegedről
kezdeményezték!), pedig érdekes eredményeket hozhatna a kutatás itt, ahol a
munkásság jórésze a parasztságul töltődik fel.
A munkaközösség nyáron sem szüntetheti meg működését, sőt ekkor bekapcsolódhatnak, akik az egyetemi elfoglaltság miatt a hungarológiai előadásokra
nem járhattak, esetleg a szemináriumban
som vettek részt, de a szükséges elméleii
tudást »magánúton« elsajátították. Akuor
lehetséges többhetes kiszálláson, egy jól
megválasztott település vagy vidék alapos vizsgálata. A munkaközösség tagjai,
akik már specializálták magukat a paraszti életforma egy-egy jelenségének
vizsgálatára most rendszeres együttműködéssel dolgozhatnak s a vizsgálat ala
vett község életét hosszabb iőn át igen
s 0 k oldalról figyelhetik meg, a Szegedi Fiatalokról szólva már röviden ismertelett
elveknek megfelelően. Mintául a Gustiék
által kidolgozott munkamódszer szolgálhat, mely szerint Magyarországon is több
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községet dolgoztak fel. Ilyen kiszállás a tudomány szenvedélye nem szenvtelen
eredménye volt a legelső komoly falumo- adathalmozást, de döbbent csodálkozást,
nográfia, Kemse község életéről. A láj- megbotránkozást hozhat magával. A munés Népkutató Intézet, melynek szerveze- kaközösségnek nemcsak tudományos céltébe esetleg a SzEI munkaközösség: is be- jai vannak, hanem célja az is, hogy
kapcsolódik, eddig is több nyári néprajzi visszhangot keltsen az egyetemi hallgatábort rendezett, sőt ez év nyarán, már tók lelkében. Talán így több felelősség
a kolozsvári egyetem egységes diákszer- érzettel készülnek középosztályi szerevezete, a KEMDESz néprajzi munkakö- pükre.
zössége is résztvett egy nagyarányú
gyűjtőmunkán az erdélyi Bálványosvár- Különleges feladatok
alja községben. Előttünk áll a példa. SzeAz előadások látogatásán, szemináriugednek természetszerűleg délre kell néz- mi munkán és gyűjtésen kívül lehetnek
nie. Számításba jöhetnek a környékbeli még a munkaközösségnek különleges felős települések, a Bácska régi és új telepü- adatai. A munkaközösség hívhatja meg a
lései, a vegyes lakosságú községek. A Bu- magyar önismeret legkitűnőbb íróit (Takovinából hazatelepített székelyek népi
mási Áron, Veres Péter, Kiss Géza, stb.)
kultúráját is addig kell leltározni, mig az egész Szegedi Egyetemi Ifjúságot érnem keveredik a bácskai hagyomány- deklő előadásra. Ismét másokat meghívímyaggal. S a keveredés, fejlődés folyahat szűkebbkörű beszélgetésre, szakkérmatát szintén elsősorban a szegedi mun- dések megtárgyalására. Kiveheti részét
kaközösségnek kellene figyelemmel ki- az őszi könyvkiállítás anyagának összesérnie, hiszen ilyen jelenség még nem
szcállításából. Népi tánctanfolyamot ienjátszódott le néprajzosok szeme előtt;
dez. Nagyjelentőségű munka lehet népfőiskolai tanfolyam rendezése a karácsoGyűjtőmunkánk során vigyázzunk, hogy
a népismeret tudománya ne nyomja el a nyi szünetben.
Szeged sok iskolája ugyanis nem teli.ép életmódjának megismerésével járó
megdöbbenést. Sokat szidták a Márciusi jesíti igazi feladatát. A feltörekvő népi
front íróit, hogy írásaik »tendenciózH- származásúak útját nem könnyíti meg.
sak«. Ma már a fiatalság is megállapít- Az iskolapalotákba hamarább kerül amehatja, hogy a »falukutató-könyvek« tudo- rikai diák, mint szegedi paraszt. Miért
ne lehetne az Egyetem, ha csak két hétre
mányos értéke csekélyebb mint erkölcsi
értéke. S ezt az értéket éppen tendenciá- is, a szegedkörnyéki parasztságé vagy a
belőle kiszakadt iparosifjúságé? A megjuknak, a belőlük, áradó szenvedélynek
köszönhetik. A »tendencia« azóta kor- szervezés a SzEI vezetőségének és a munmánj-programm is lett: a magyar pa- kaközösségnek a dolga, az Egyetem gonrasztság nyomorult állapotán változtatni doskodjék elhelyezésről. A népfőiskolai
l-.ell. A mi munkaközösségünknek, te- tf.nfolyam karöltve működjék a már
kintve, hogy a népélet tudományos vizs- meglévő hódmezővásárhelyi népfőiskolágálata a célja, a Szegedi Fiatalok tenden- val. A szegedi legyen a katolikus, a váciátlan módszereit kell követnie, de egy sárhelyi a református fiatalságé.
pillanatig sem szabad megfeledkeznie arNépismereti munkánkat össze kell kötról, hogy ez a vizsgálat sem lehet ön- ni a falu és tanyavilág érdekében végzett
célú valami, s népismereti munkánk a té- szolgálattal, nevelőmunkával is, mint
nyek megállapításával a kibontakozást rhogy az agrársettlemcnt és a Bethlen
akarja megkönnyíteni. Nem járhatunk Gábor Kör tette. A kiszállások ne csak
szigorú tudományossággal a koldus-sor- gyűjtsenek a falun, adjanak is valamit.
sú parasztság között. Mondtuk, hogy a Ilyen szolgálat lenne ez a népfőiskola is,
tudománynak szenvedéllyé kell lennie. S do egyetlen kiszállás, gyűjtőút alkalrná-

Mindig várjuk az elsőéveseket. Most is.
Bizonyság erre ez a két levél. íróik a
gólyáknak küldik őket. Fogadjátok szi*
vesen !

Vigyázz, mert őket
könnyebben észre fogod venni, mert ők
nem dolgoznak a laboratóriumokban, a szemináriumokban és u
SzEI-ben! Ők ott kódorognak a
korbón és a folyosókon. S ahogy
lelkiismeretük szavát és a munka
dalcít ne kelljen
meghallaniok,
hangoskodnak mindenfelé. Telekiabálják majd a füledet, ha az
igazságot keresed, hogy „nem érdemes", ha a SzEI-ben a többiekért, a magyar
deákok
nagy
közösségéért
akarsz
dolgozni,
hogy „mi közöm hozzá"; ha azt
mondod, hogy mindent meg kell
tennünk, hogy gondolkodó, nagytudású, lelkiismeretes életű magyarság termelődjék az
egyetemen, hogy „egy fecske nem hoz
nyarat."

\Udvts> SfaZéve*!
A középiskola utolsó két-három
évében sokat hallottál az egyetemi hallgatókról. Meg neked is
van néhány
ismerősöd
köztük.
Ezekből ítéltél és megalkottál
egy képet az egyetemi hallgatóMost
magad is belepottyansz
abba a folyóba,
aminek
eddig
csak messziről hallottad a morajlását és akármilyennek
képzelted is el, biztosan nem olyannak,
amilyen a valóságban.
Azt hiszem
félelmetesebbnek,
sivárabbnak
és
piszkosabbnak
gondoltad, mint amilyen.
Kettőre akarlak
figyelmeztetni:
Arra, hogy ne gyere
előzetes
ítéletekkel,
szemével.

hanem láss a Magad
És:

Arra, hogy Te annak a folyónak a legmélyebb, legtisztább és
u legerősebb, a malmokat hajtó és
hajókat emelő részébe vesd bele
Magad, ne a lassan tekergő, sekélyes és piszkos részébe!
Ne hidd el senki ember fiának,
hogy ennek a magyar folyónak:
az egyetemi hallgatók
népének
nincsen mély, tiszta és erős része.
Azt csak azok hazudják, akik le
akarják tagadni, azért, hogy avval
nyugtassák meg magukat és avval szerezzenek az ő léha és felelőtlen gondolkodásuknak (helyesebben
nemgondolkodásuknak)
híveket, hogy „mindenki úgy boldogul, ahogyan
tud, minden
szentnek maga felé hajlik a kez."

Ne nyisd meg a lelked a hazugságnak.'
Nyisd rá a szemed a folyóra:
tudd meg. hogy melyik részén zúgnak a malmok és ballagnak a
nagy hajók, s ha Te is az óceánt
akarod, vesd annak a mély, tiszta, erős sodrába Magadat!
fíedut*

(féí^a

líotnátn!

Múltkori leveledben írtad, hogy
nagy szorongással jössz az egyetemre.
Teli vagy ezer gondolattal, kétséggel,
nem tudod magad elképzelni ebben az
életben, mert nem is ismered. Tanáraid,
mint a tudomány szentélyét emlegették Neked; előre borzongtatták hátadat kegryes elbeszéléseikkel; ugyanakkor pedig az operettek világából bizony nem is olyan szentnek és nem is
olyan nemesnek, hanem inkább Békélj esnek és züllöttnek láttad ezt az életet.
Az egyik fél az itteni tennivalódat
abban látja, hogy szemérmesen begubódzol a saját szakodba és kicsinyes
nagyképűséggel tudomást sem veszel
arról, hogy az élet nem (csupán a Te
szakod és a Te kitűnő, vagy jeles kollokviumod.

\al sem szabad erről az elvről megfeledkeznünk.
A partikularizmust igyekezzünk kiküszöbölni a magyarságismereti munkábóf
azáltal, hogy tökéletes együttműködést
valósítsunk meg az érdekelt egyetemi intezetek, a SzEI munkaközösségének tagjai, az Ortutay-féle néprajzi szeminárium,
a Bethlen Gábor Kör falujárói, a regős
cserkészek, a Fiatal Magyarság helyi
szervezete között s keresik az érintkezést minden más szegedi és környékbeli
egyesülettel, társasággal, mely ennek a
vidéknek kutatásával foglalkozik. Progiammjukat feltétlenül összhangra kell
hozni; egészítsék ki egymás munkáját.
Hátha ebből a közös munkából megszületik egy államilag is támogatott intézmény, pl. az egyetem magyarságtudományi intézete?
A nagy programmból azonban egyelőre ki kell alakítanunk egy kisebbet, amit
az adott körülmények között is meg tudunk valósítani. Az itt felsorolt lehetőségek közül a SzEI munkaközösség tagjai fogják kiemelni, amit tenni akarnak,
miután meghallgatták az illetékes professzorokat is. Lehet, hogy egészen más
programmot állítanak össze. Csak csináljanak már valamit! Ha a román ifjúság
— már
10 évvel ezelőtt —
professzorai
irányításával
néprajzi
és
szociográfiai munkát végzett, ugy nekünk ma, nemcsak ezt, hanem sokkal többet kell produkálnunk, ha azt akarjuk,,
hogy állandóan hangoztatott középeui ópai vezetőszerepünk, ne csak üres szóban
legyen. Az egyetemi ifjúságunkban volna
kisebb érdeklődés
népünk
élet-sorsa
iránt, mint a románban?
Sok szó esik mostanában a magyar
szellemi élet decentralizációjának szükségességéről: Nos, ez a magyarságismereti munka olyan, hogy csák vidéken,
csak Szegeden lehet megkezdeni. De kez^deni kell! mint ahogy Széchenyi mondotta: »Kezdeni kell valamikor, mint
ahogy nem lehet mindég aludni, hanem.'
végre csak fel is kell ébredni.«

A. másik fél viszont a „nagyfiú-ság" kétértékű örömeivel kecsegtet,,
amikor azt mondja, hogy mulass, „élj"
minél többet
Mind a két jóakaród hazudik. Az
első útján, kicsinyes, öntelt és használhatatlan középszerű válik belőled»,
aki mindent tud, mindent olvasott, de
semmit se tesz, a másik úton pedig
olyan aki mindient tesz, de semmit se
tud és sohase gondolkodik
Pedig ugye egész ember gondolkodik és tesz. Ez az építő munka!
Ezért kérlek arra édes Komám,
hogy egyikre se hallgas. Az igazságmás!
Te egész életet akarsz élni itt az
egyetemen, hiszen már középiskolás
korodban is az egésszé levés vágya é r lelte meg benned azt a gondolatot,
hogy egyetemre jössz: Egész akarsz
lenni. — Afféle
all round
ember.
Olyan, aki megállja helyét mindenütt
és azt, hidd el — nem könnyű megvalósítani. Miért?
Mert lesznek olyan alkalmak, mikor elnémul pillanatokra az önuralmad és ilyenkor fognak megrohanni
a könyvmolyok és a nagykalandú knrtalovagok. Ilyenkor kell nagyon erősnek lenned.
Olyankor, amikor nem leszel Nagy
Érettségizett, hanem esak gólya, nagyon kicsi g.-vel. Mikor megbotlasz az:
igazság keresése közben ós rádrohau
nak a kígyók, hogy az igazság: a magolás: vagy: ugyan kérlek, nem érdemes.
Mikor tönkre akarják tenni eddig
nevelt szent ideálizmusod és füledbe
súgják, hogy a múlatás az élet meg
a ,j'ó nő", utána pedig bizalmasan
kérnek: adjál kölcsön öt pengőt, — és.
félév végén megbuknak a kollokviumon.
Vagy amikor örökké magukat állítják elé példának,
hogy
idenézz,
mennyit tanulok én: reggel, délben,
este, mindig a szemináriumban alál a
professzorom, és jövőre már gyakornok leszek, stb., stb., de ha a lélekről
beszélnél egyszet is velük, arról, hogy
hogyan vezetik magukat Isten szándékai
szerint át az életen,
bizonnyal1
megbuknának ezen a kollokviumon.
Bizonyosan azt mondottad magad-
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ban: Példa már van ezekről, da mit
akarok ezzel mondani?
Azt akarom, hogy rájöjj a megoldásra. Minthogy az egész élet itt az
egyetemen azt jelenti, hoey pap mint
nap tanulsz. Jegyzeteket is esinílg-atsz
a professzoraid óráiról, (pontosakat, a
„Schlagwort" nem elég!) és azokaf
pontosan átnézed naponta, hogy meff
menekülj a mindig mulatozók kollokviumelőtti
kélthetes
tantorturáit'ól,
de nem élsz csak a könyvek között
örökké magolva, begubodzva, hanem
örülsz annak, hogy az élet lüktetése
buzog benned.
Ez az öröm, az életöröm nem a
mulatozók kéjhajhászása, hanem a
nagy séták természetbámulása, a játé-

kok. az élet sok apTÓ szépmeglátasai-

nak az öröme.
Látod, így élni nem olyan borzalmasan nehéz. Csak akarnod kell és
megy. És örömedet leled benne bizonyosan. Mert ha így élsz, sohase lesznek pénzgondjaid: nem kérsz, mert
nem kell kölcsönkérned (de ne is adj,
mert jaj, de nehezen kapod meg!) — A
tudásod bővül és alapos lesz, mert
rendszeresen tágítod, a természet szépségének keresésében pedis egyre jobban megismered az Istent.
Szeretettel köszönt és vár:
Egy öreg hallgató komád.
Egy

SzEI-s.

SZÍNJÁTSZÓ T A R S A S Á G
Megkapó című ismertetők,
írások, könyvek fekszenek a Szegedi
egyetemi Ifjúság Színjátszó Társaságának hangulatos, színes színpadi figurinekkel díszített próbatermének asztalán. Éles gót betűkkel
rajzolt címek: R. Petch „Die Aufgabe der Theatervvissenschaft'. O.
Éberle
„Th eaterwissenscha f tl i c li e
Grundbegriffe", H. Hermann „Über
die Aufgaben und Ziele eines theaterwissenschaftlichen
UniversitatsInstituts", E. G. Craig „Plan for a
theatrical College." De megtalálhatók ott a berlini, kölni, müncheni,
prágai, leydeni. barcelonai, camnvi kiadványai is. Három vaskos
füzet különösen megragadja az érdeklődő figyelmét: a Sorbonne, a firenzei egyetemi „teatre esperimentale nationale" és a világhírű yialei
egyetem színháztudományi
fakultásainak rengeteg képanyagot feldolgozó ismertetői.
Érdemes lapozgatni ezekben a
könvvecskékben. Biztatnak, lelkesítenek és irányt mutatnak. Itt olvasható, hogy például Jocsa Savits. a
[uuu
bonni esztéta, már 1917-beni több
Shakespeare darabot adott elő ball- - - előadá* -- * gatóival, liogv stíluskritikai
sait illusztrálja. Hans Knudsen a
<charlottenburgi egyetem színpadán
különböző korok színjátéktípusait
igyekezett rekonstruálni
növen dé'keivel. Ferdinánd Gregori berlini
drammaturgiai előadássorozatát insccnálási kísérletekkel egészítették
ki hallgatói. Amerikában Baker
professzor még effektív drámaírást
is tanít; — úgylátszik sikerrel, mivel keze alól került ki a modern
színpad egyik legzseniálisabb írórendezője, a Nobel-díjas O'Neill.
Mit tanulnak hát ezekből az írásokból a lelkes szegedi egyetemi
-színjátszók, akik tavaly maguk is
gazdagították az egyetemi színházakra vonatkozó szakirodalmat országos sikert aratott Hamlet oVíxlásuk ismertető füzetével? Elsősorban úgy tűnik az. hogv a színházra vonatkozó tudásuk — ha túl
akarnak lépni a műkedvelő dilbttáns produkciók követelményein —
elméleti
megalapozásra,
elmélyítésre szorul. Alkalmas keretül kínálkozott erre a célra Sík Sándor
drámaelmélcti és történeti kollégiuma. A szegedi egyetemi színjátszók
ezidei munkájának gerincét ennek
az előadássorozatnak az illusztrálása és feldolgozása képezi. Már lázas
buzgalommal folynak az októbervégi első nyilvános bemutató próbái. mely ^ anyagában Aischvlos,
Sophokles és Aristophanes műveiből vett megfelelő részek mellett
egy középkori misztérium és egv
mirakulum iniscenálását öleli fel.
De sorra fognak kerülni Shakespeare, Moliére, Calderon,
Goethe,
•Schiller, Hugó, Ibsen és — ha az idő
engedi — esetleg egészen modern
szerzők műveinek részletei is. Ezen
illusztrációk természetesen éppen
didaktikai célúknál fogva nem csak
a dráma történeti kialakulását igyekeznek megragadni, hanem a kiala-

kulás folyamán megnyilvánuló stílű störekvéseket, drámai prezentációs folyamatokat is.
De nem lenne teljes ez az anyag
— és semmikép sem lenne méltó a
SzEI célkitűzéseihez — ha hazánk
drámairodalmi fejlődésének felvázolása elmaradna. A második félévi
tervezet, a magyar
dráma arculatát
igyekszik
majd
bemutatni az „Az három keresztény
leány"-tól az „Ellák"-ig.

zett bemutató
Németh
László
„Bethlen Kata" c. történelmi színműve lenne; azé a Németh Lászlóé,
aki ma élvonalban küzd nemzetünk
faji tisztaságáért, a magyar lélek
szabadságáért és nem utolsó sorban
a magyar dráma nemzeti hagyományaiért.
Mindezek mellett részt vállalt a
SzEISzT a Dugonics társaság idei
Tömörkény ünnepségének megrendezésében is, néhány Tömörkény
egyfelvonásos színrehozatalával. —
Végiil kuriozumképen megemlíthető, hogy tárgyalások folynak a rádióval a Szegedi Egyetemi Ifjúság
változatos és példaadó életének viaszlemezre vételéről, mely munkának irányítása javarészt szintén a
szín játszósok hatáskörébe vág.
A kitűzött feladat minden irányban és minden'téren szép és buzdító; de munkabíró erős vállakat, bátor magyar szívet és buzgó kitarA színjátszó csoport ezidei repre- tást kíván. A cél: nemesen dolgozni
zentatív színházi bemutatóinak ter- és dolgozva nemesedni. A SzEI revezetében két ősbemutató, két ma- lentkezési ívei bizonyítják, hogy sokan vállalják ezeket a feladatokat,
gyar ősbemutató szerepel. Az egyik
Petőfi Sándor „Tigris és Hiéna" c. sokan megértik ezeket a célokat. D e
jöjjenek még többen is, mind, kik a
színműve, mely bár magán viseli
szó varázsában és a mozdulat ritShakespeare és a romantikus sturm
und drang minden jegyét, mégis musában lüktető örök emberi értéannyira „petőfies", mégis annyira
kek művészetét szeretik, mind, kik
a miénk, hogy" némi átdolgozás után az együttes kollektív munka öröméltóbban nem ünnepelheti az if- mét, a szereplés mámorító lázát és a
júság nemzetünk nagy
szabadság méltán megérdemelt siker dicsőséünnepét, március 15—ét, mint ezen gét áhítják.
dráma előadásával. A másik terve-

Ez az eszme, a nemzeti és sajátosan magyar drámai motívumok felszínre hozatalának eszméje dominálja egyébként a szegedi egyetemi
színjátszók 1941—42. évi műsor tervezetét. Ezt jelzi a közeli napokban
bemutatásra Ikerülő, modern
magyar lírikusok verseiből összeállított szavalódélután átfogó címe is:
a szép magyar szó délutánja. De
ahogy a „magyar" jelleget a szegedi
egyetem ifjúsága sohasem tűzi pöffeszkedő álszenteskedéssel gomblyukába, úgy ezen ifjúság színjátszó munkaközössége sem felszínes,
felületes nemzeti formákban keresi
hivatását. Ortutay Gyula népköltészetünk gyűjtésével foglalkozó sze(mináriuma keretében a komolyan
érdeklődők, hasznos és mindezideig
sajnálatosan elhanyagolt színjátékszerű magyar néphagyományok felkutatásával foglalkozhatnak behatóan.
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Beszélgetés Légár Győző testnevelési tanárral
az egyetemi sportélet íollenditéséről
Egyik délután elindultunk a Fodor-utcába azzal a merész elhatárofással, hogy interjút veszünk
új
testnevelesi
tanurunktól,
hiszen
mindenkit érdekel, hogy ki es milyen elvek szerint vezeti heti ötven
órák alatt bizonyos eléggé görnyedező testünk nevelését. Á Fodor-utcai nagy intézetből
azonban továbbküldték bennünket, mert a tanár úr, bár még alig pár napja van
Szegeden, máris künn a sportpályán dolgozott. Nosza utána mentünk a SzVESE-pályára, hogy megkérjük. tájékoztasson
bennünket
terveiről.
Volt-e már a tanár úr másutt is
az egyetemisták
testnevelésének
irányítója?
— Tulajdonképen nem. Két éve végeztem a Testnevelési főiskolán, és
tanársegéd voltam ott. Középiskolákban is tanítottam és most Tárczay Felicides Román őméltósága,
a társadalmi sport és testnevelés
vezetője bizalmából kerültem ide.
Igen nagy tervekkel indulok neki a
munkának. Szeretném megvalósítani mindazokat, amelyeket a Testnevelési főiskolán jövő tanításomra
vonatkozólag kiterveztem.
És ez
magába fogja foglalni a mai modern szétágazó testnevelés minden
ágazatát. Sajnos a jelenlegi helyzetben sok gátló körülményt látok
fennállani (pálya, felszerelés, idő
kérdés). Ezeknek a kérdéseknek a
rendezése nemcsa helyi,
hanem
országos rendezést kíván. Hál' Isten' nem vagyok egyedül ebben a
munkámban, mellettem állanak a
felettes hatóságaim és lelkes munkatársaim. Biztosra veszem,
hogy
az ő segítségükkel megoldom a nehéz problémáimat. Ehhez azonban
kérem elsősorban is az egyetemi
ifjúság lelkes, odaadó munkáját.
Veszünk-e példát külföldi mintáról?

I

— Igen, különösen Németország
testnevelési rendszerét nézem csodálattal, és azt szeretném, ha nagymértékben meg tudnám valósítani

nálunk az ottani állapotokat. Gondolok itt elsősorban a tömegtestnevelésre, tömegsportra.
— Sajnos, ezen a téren a mai állapotok sok kívánnivalót hagynak
hátra. Ennek
súlyos
hátrányát
érzi a magyar sport, elsősorban az
egyetemi sport, pedig testnevelés
szempontjából is az egyetemi és
főiskolás anyag kitűnő, s eredmények elérése szakszerű vezetés, hely
pálya, felszerelés és idő kérdése
csupán.
— Ezek közül eddig legnehezebben megoldható a helykérdés volt.
De most, az egyetemi sporttelep
már építés alatt áll és minden remény megvan rá. hogy tavasszal
átadhatjuk az ifjúságnak. Ez rendjén is volna.
A másik probléma, ami engem
foglalkoztat, az, hogy a testnevelésen keresztül mennyire tudom ki-l
fejleszteni az eddig nálunk eléggé
figyelmen kívül hagyott közösségi
érzések, tulajdonságok, mint bajtársiasság. egymást segítés, egymás
megbecsülésének kérdését.
Melyik sportágat kívánja tanár
úr legjobban föllendíteni?
— Mivel a sport a nevelés szolgálatában áll és hivatása, hogy az akaratot. a tettrekészséget növelje, elsősorban a küzdősportokra akarom
fektetni a súlyt. Gondolok itt az
atlétikára, a rugólabdára, a kézilabdára, a kosárlabdára és az ökölvívásra, de célom az, hogy mindenki
tehetsége és kedve szerint megtalálja a helyét a különböző szakosztályokban. Ezek önállóságára a jövőben nagy súlyt akarok fektetni,
hogy ezáltal a SzEAC a régi nagy
K E A C méltó utódja legyen, sőt, ha
lehetséges, azt túl is szárnyalja.
Helyesli a SzEAC keretein belül
megalakult repülő szakosztályt, és
mit vár tőle?
— A deákrepülés megvalósítása nagvon tetszik inekem, mert ma minden államnak kötelessége a polgári
repülés minél szélesebb kifejlesztése. Az egyelőre szerény keretek

közt meginduló deákrepiilés feladata, hogy a polgári repülést népszerűsítse.
Mit üzen a nemsokára kezei közé
szabaduló ifjúságnak?
— Köszöntöm őket, és nagy szeretettel várom a munkám elvégzésére segítőtársul a szegedi egyetemi hallgatókat.
Arra kérek minden egyetemistát
és főiskolást, hogy jöjjenek és dolgozzanak olyan buzgalommal és
szeretettel, amilyennel én várom
őket.
Biztosra veszem, hogy ha a hallgatóság megértésével
találkozom,
akkor nemcsak a tömegsportélet
lendül fel a hallgatóság minden tagjának hasznára, de olyan versenygárdát is kinevelhetünk, amelyik
bátran vetekszik az ország legkiválóbb versenygárdáival.

Vöröskereszt
szolgálat!
Egész Európa ifjúsága harcban áll.
Aki nincs a frontokon, attól frontm&götti szolgálatokat követel a háború.
Légoltalom, betegápolás, ápolói munka, szociális tevékenység, munkaszolgálat, gyári munka: mindből kiveszi
részét a hátország ifjúsága, leányok és
nem katonai fiúk egyaránt. Tőlünk eddig keveset kívántak. Tanulmányainkat sem kellett félbeszakítanunk Természetes, hogy segítünk, ha szükség
van ránk. J^ost például a Magyar Vöröskereszt céljaira rendezendő
gyűjtéshez önként jelentkező
hallgatónők
segítségét kérik. Tudjuk, hogy a Vöröskereszt milyen óriási munkát fejt
ki, s hogy magyar életek százait menti meg, s hogy talán éppen hozzátartozónkon segít Ilyen mozgalomnak segíteni, gyűjteni nem szégyen: kötelesség. örömmel láttuik, hogy az első felhívásra sokan válalták ezt az egynapi
munkát. Akik még segíteni tudnak, jelentkezzenek a SzEI gondnokánál.
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Ifycvz tikiÍMl
A minap éjjel 12—l-igr lyukas órám
volt, így kimentem az árnyas Tiszapartra (ilyenkor már tényleg árnyas),
hogy néhány álmatag lépéssel belevegyüljek a barátságos varangyok konfiertjébe. Közel s távolban semmi fény
nem volt, tekintettel a légoltalmi előírásokra, esak az öreg Hold himbálódzott az égen, teljes fényében, kissé gúnyosan, sokak által utánzott fensőbbségesen idétlen mosolyával, de elpusztíthatatlan jókedvvel.
Ohó! — futott végig a gondolat lelkiismeretes egyetemi tanulmányokban
elnyűtt agyamon (hányadik főrésze ez
az egyetemi hallgatónak??) ez a fickó
kijátssza a légoltalmi előírásokat !
Olyan őrült gyanánt, aki jóelőre letépte láncát, rohantam haza, magamhoz vettem kékpapirt és rajzszeget, a
házmestertől elkértem a létrát és megmagyaráztam
neki, hogy közérdek
fennforogván, nincs helye kapupénzfizetésének és rohantam
vissza
a
Holdhoz! A házmester morgott és utánam kiáltott, hogy bolond vagyok. —
Frázis! — legyintettem és annyira
fokoztam sebességemet, hogy a házmester minden kísérletét, hogy állásaimat megközelítse, eleve sikertelenségre ítéltem, sőt kárhoztattam.
Felállítottam a létrát és felmásztam egészen a legfelső fokig. Ekkor
látszólag nehézséggel kerültem szembe,
de osak látszólag! ötletességem nem
ismert határt. (Alsó határt)- Elképzeltem egy milliószor akkora létrát, mint
az enyém; a képzelet szárnyain felrepültem annak felső fokára és hallgatództam. A torony óra éppen éjfél után
egyet ütött. Órám lenne, gondoltam (az
ütközések
miatt
közmegegyezéssel
mostanra tettük á{, mert ilyenkor vagyunk szabadok a legtöbben). No de
sebaj, majd igazolom.
Közvetlenül a Hold mellett egy várakozó felhőre szálltam és a Holdhoz
lavíroztam. Olyan volt a helyzet, mint
mikor a hallgató intézeten kívül találkozik a tanársegéddel. Egyetértően,

bizonyos kollég'ális tisztelettel mosolyogtam. Ö azonnal kezet nyújtott. Bemutatkoztam: „Fafejű Alajos egyetemi hallgató". — Kerekfejű Luniás, —
válaszolta, szintén egyetemi hallgató.
Tudniillik az egyetemben járok, mindig hallgatok és évek alatt sem jutok
lényegesen előre, — felelte, —» eltérve
csodálkozó pillantásomat. „Mi évközben nem hallgatunk, "csak kollokviumon" — próbáltam tisztázni a fogalmakat, de nem méltányolta igyekezetemet. „Én sohasem kollokváltam, dolgozataimat Nap kollégámról másoltam, mégis itt vagyok" — mondotta
és finoman elhúzta száját.
Zavarom elmúlt. Elhatároztam, hogy
meginterjúvolom a Szegedi Hid nevében. Kifejeztem előtte ezt a szándékomat. „Mi az az interjuh" — kérdezte
gyanútlanul Hold barátom. „Az inter*juh, hm, . . • ehen, . . . az egy olyan
izé, amely . . ." igyekeztem valamit
feleleveníteni logikai ismerteimből, de
be kellett látnom, hogy ehhez már nem
vagyok elég fiatal. Ezért cselhez folyamodtam és nyelvészkedni kezdtem,
„Inter latin szó — fölényeskedtem —
például interregnum. Ez az az uralom,
amelyik két másik
uralom
között
nincs. Vagyis
inter-juh
körülbelül
annyit jelent, mint ideiglenes bárány."
„No, ha csak ideiglenes, akkor nem
bánom," legyintett megadóan és hatalmasait ásított. Blazirtan szája elé tartotta csontos ujjait. Olyan volt. mint
egy bálelnök reggel hatkor. — Lent a
földön többen ugattak . . .
Most már sorravetettem a kérdéseket. „Van-e
valami
mondanivalója
Kolléga úrnak, a tanév megnyitása alkalmából a gólyákhoz? Kerekfejűsége
édesdeden elmosolyodott; hangja bizalmasra változott. „Tudod kérlek, kedves Főkollégám, én mindig mezei voltam, afféle
magánhallgató.
Annyi
óránk volt, hogy nem volt érdemes
egyre sem járni. 170 órám volt s sajnos, egy héten esak 168 óra van; kettő ütközött- Erre kiüttettek hatot. Mikor tiltakoztam, tágranyílt szemekkel
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Délután 4 óra. ösziesre-hajló ebédutáni sárgás napsütésben, balkaromon
esőkabáttal egykedvűen
megyek a
Csongrádi-épülete mellett. Gondolataimból a sarkon beforduló visító villamos
ver fel. A korzón igyekszem végigmenni. Rengeteg új elgondolás csapong
bennem, éppen egyik mellett szeretnék
kikötni, amikor ismerős aroot pillantok meg és üdvözlöm. Ki ez az ember?
Hol láttam már? Mint egy film pereg
vissza előttem, egyszer egy leventefoglalkozáson tartott rövid előadást és
fölhívta figyelmünket a repülésre, és
az egyetem keretén belül való vitorlázó-repülésre. — Igen, mostmár emlékszem, jelentkeztem is, egynéhányszor
össze is jöttünk, volt megbeszélés, tájékoztatás . . . és orvosi vizsgálat . . .
talán mint oly sok minden egészen abba is maradt . . .
í g y morfondírozok magamban, amikor egy szorítást érzk a vállamon, megfordulok és az előbbi barátom áll szemben velem: „szeretném fölhívni a figyelmedet — mondja — most Algyőn
szeptember 15-től vitorlázó-repülőtá-
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bort tartottunk, miért nem jöttél ki?
Most) volt itt az
alkalom és
Bgy
mai
sport,
nekedvaló,
és
férfias. Nem beszélnélek rá, ha nem
felelnél meg a feltételeknek; egészséges vagy, jó magyar keresztény hazafi. No de ne búsulj, év alatt is lesz tovább is repülőkiképzés." — Bólintok,
megígérem, megszorítja a kezem, egyéniségéből sugárzik a tetterő, a mai
élethez szükséges lendület, akarás és
szeretet. Búcsúzunk és ekkor még meg-

bámultak rám. — Volt-e titközés, vagy
nem volí? — Volt — hebegtem. — Hát
akkor meg mit akar? — Erre elkeseredtem és elhatároztam, hogy önállósítom magamat. Egy darabig pótkávét
szállítottam a tejútra, de üzletem dugába dőlt. Ekkor elhatároztam, hogy
mégis kollokválok. Nap volt a professzor. Mikor a terembe léptem, szembetalálkoztam legcsinosabb
kolleganőmmel, Vénusszal. Rázta a zokogás.
Kisült, hogy nem ment kitűnőre, csak
jelesre. Nevetve mentem tovább. Nap
minden próbálkozása hiábavalónak bizonyult, képtelen volt olyant kérdezni tőlem, amit tudtam volna. Mindazonáltal
tudásomat
elégségesnek
találta. í g y lettem én csak mellékbolygó, míg- a kis Vénus főbolygó lett és
második tanársegéd a Napnál. Ilyenek a nők! Azóta az a rögeszmém,
hogy állandóan kollokválok, ezért intelligensen hallgatok. Csak ezt ajánlottam a gólyáknak is. És elmondok
még egy aforizmát: aki egész félévben
szorgalmasan tanul, az kollokviumon
valószínűleg nem fog tudni semmit.
Viszont aki nem tanul, az biztosan
nem fog tudni semmit. Szívleljétek
m&g'Mf
Mély lélegzetet vettem és neki rtfgaszkodtam a második kérdésnek: „Mi
a véleménye Kerekfejűségednek
a
Szegedi Hídról?" Alig titkolható lenézéssel nézett rám. „Te mi vagy benne" — kérdez[e. „A szerkesztő félhivatalos balkeze — feleltem gyorsan, de
sandán.
(Gyengébbek
kedvéért: a
seerkesztő jobbkezes! A szerk.) „Kik
olvassák a lapotokat" — faggatott tovább. „Minden egyetemi hallgató" —
vágtam ki büszkén. „Amilyen a közönség, olyan a lap, — dehát kérlek,
én nem akarok senkit sem megsérteni" —mondta kényelmetlenül fanyalogva és kifejezéstelenül nézett maga
elé.
Megkockáztattam még egy harmadik kérdést: „Kerekfejűséged sokat látott, sokat tapasztalt. Nyilatkoznék-e
arról, mit tart az egyetemi hallgatók
észbeli képességeiről?" Máig is kíváncsi vagyok, mit felelt volna erre a kérdésre, ele ekkor szinte eszelősen nézett
rám, hisztérikusan
felkacagott, és a

vállamra ütött: „Tudod-e mi vagyok
én", kacagta s a szemei körben forogtuk. Majd diadalmasan kivágta: „ E g y
olyan kifli, amelyik zsemlye!"
Szótlanul megfogtam a kék papint"
és a rajzszögeket. A Hold csendesen
üvöltött, de én hajthatatlan maradtam..
Testvérek! Ha sötét estéken nem világít a Hold, gondoljatok rám; ez as.
én művem. Azt pedig, hogy hogyan;
került vissza a földre, és hogyan őrizte meg magát egy meggyőzhetetlen;.
házmester
megújuló
támadásaival
szemben, majd talán máskor mondja,
el,
Fafejű Alajos.
U. i. — Aki ezt elolvasta, ingyenes
orvosi kezelésre jogosult. A kísérőlapot később kibocsátandó blankettákon
lehet kérni. 2—l-ig a Szerkesztőségben.

Fontos szabályok
deákoknak
1. Tandíjról s egyébb
rémítő
dolgokról szó ne essék közöttetek.
2. Tiszteld professzoraidat, hogy
hosszú eletet élhess az egyetemen.
3. A statisztikai iveket szorgalmasan töltsd.
4. A deák jobban szeretné a tandíját örömmel, mint pénzzel fizetni.
5. Ha deák vagy, ne légy hitvány gyönge báb és heti óráid s z á ma iegyen hetven egynéhány.
6. Az egyetemet már az első h a t hétben igyekezz megszokni, mert
később már úgysem sikerül.
7.

Deáklánvolckal

csak

ó r á i t rrtá n

sétálj, órák közben csak szépidők
esetén. (E ténykedésért a szerk. felelősséget nem vállal.)
8. A deák kollokviumon nem b e szél, csak ha kérdezik, akkor is hallgat.
9. Inget, nyakkendőt, fésűt, fogkefét kölcsön csak báli szezonban
adj.
10. Menzán keveset enni nem érdem, hanem kötelező kényszerűség.

kér, szóljak
másoknak
és
hátha
akarnak többen jönni, hiszen olyan sokan szeretnének és most is az elengedhetetlen alkalom!

Figyelmez-

Gondolkozva megyek. Utamban újabb
felhívás sarkal, a Nemzeti Sajtó Vállalat kirakatában nagy plakát hív: „Repülj velünk", igen, megyek, ez jó mulatság, férfi munka lesz.

tetőnek!

A központi-egyetem felé igyekeztem s eszembe jutott első repülésem,
először szakadtam el az anyaföldtől,
először mozogtam a bűvös harmadik
dimenzióban. Istenem, mennyire más
az ember ott fönt, az egész életét más
szemmel nézheti, igen
magasabbról
másképp látja a világot, a gép" csak
eszköz, a lélek a repülő!

egyetemi hallgató, aki
nem ismeri

a

akadt

még

mindég-

SzEI-t. Egy zsidó szár-

mazású fiatalember

kitöltötte és ta-

núkkal is aláíratta a SzEI jelentkezési lapját, sőt „törvényes

következmé-

nyek terhe mellett" kijelentette, hogy
nagyszülőkig bezárólag tiszta

keresz-

hirdetmé-

nyeiből és a jelentkezési l a p szövegé-
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ből

félreérthetetlen

módon

világlik,

hogy csak azt vehetjük fel, akinek egy
nagyszülője sem volt zsidó. Az ellem

Főmunkatárs:

őrzést természetesen most" sem lehetett

NYIKOS ISTVÁN
A Szerkesztő Munkaközösség

Meglepett bennünket, hogy

tény származású. A SzEI

1941. október hó.
Szerkesztésért

Vajda

tagjai:

kijátszani. Az esetből pedig mindenki

Borbély László, Dömötör László, Eöllős Zoltán, Éliás Rozália, Fodor

értékes tanulságokat meríthet,

József, Jankó Géza, K. Kiss Ilona, Kiss Sándor, Kristó-Nagy István,

ként pedig azt, hogy a szegedi egye-

Kun-Molnár Sándor, Szász Károly, Szendery Attila és
nemes Stachó Lajos
Minden cikkért íróija felel.
Nyomta: ABLAKA GYÖRGY könyvnyomdája, Szeged, 1941.

legfő-

tem ifjúsága nem hajlandó megtagadni a szegedi gondolatot,

bármennyire

szeretnék is azt egyes budapesti lapokszerkesztőségében . . .

