Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
345. Csaba Egyesület könyvtára javára felhívás

Elnök mint a Csaba Bajtársi Egyesület magistere kéri a kari tagokat, hogy az
egyesület könyvtára részére tankönyveket minél nagyobb számban adományozzanak.
Issekutz tanár javaslatára a Kar hozzájárul ahhoz, hogy az intézeti könyvtárakban lévő kettős példányokból kölcsönképpen – vagy véglegesen – adhatók legyenek könyvek a Csaba Bajtársi Egyesületnek.
Orvostudományi Kar 1934/35. tanév VI. rendes kari ülésének (1935.
február 22-i) jegyzőkönyve

346. Előadás a wagneri zenedrámáról a MIEFHOE kultúrestélyén

Az elmúlt héten a MIEFHOE kultúrestjét a folklorista újítóknak, Bartóknak
és Kodálynak szentelte. Történetileg visszatekintve előadássorozatában, tegnap
este a romantikus zenei forradalom kicsúcsosodását mutatja be, Wagner zenéjéről tartott előadásában Müller Miklós. Kifejtette a wagneri zenedráma fejlődését
és rámutatott arra, hogy mennyiben jelent Wagner forradalmat az őt megelőző,
önálló zeneszámokból mozaikszerűen összerakott operákkal szemben. Wagner
zenéje szoros összefüggésben van a cselekménnyel, állandó folyamat: maga is
cselekmény. Megvalósítja a „Gesamtkunstwerk”-et, melyben minden művészeti
ág összetevődve szolgálja a drámát.
Az előadó példákkal illusztrálta a szöveg és dallam összefüggését, taglalta a
motiváció szerepét és jelentőségét, és végighaladt Wagner művészeti korszakain is. Foglalkozott a wagneri zenedrámának egyes világnézetek – katolicizmus,
szocializmus, hitlerizmus – szerinti értelmezésével, hangoztatva, hogy ezen belemagyarázásokon felül, mindig csak tisztán az alkotásnak szabad érvényesülni.
Müller Miklós világos vonalú előadásában karakterisztikusan ábrázolta Wagner
történelmi megértéséhez szükséges momentumokat és új művészeti törekvéseinek ábrázolására jól kiválasztott zongora és gramofon darabokat használt fel.
Gyulai László lelkesen segítségére volt, zongorajátékával, és a nagyszámú közönség mindkettőjüket hosszantartó tapssal, lelkesen ünnepelte.
Szegedi Napló XI. (1935) február 28. 4. oldal

347. Bethlen Gábor Kör felolvasóülése

Az egyetemi és főiskolai hallgatók Bethlen Gábor Köre rendezésében vetített
képes előadást tart Seres Zoltán ref. segédlelkész „Amerika képekben” címmel
a ref. egyház tanácstermében (Kálvin tér 2. sz.) március 10-én, vasárnap este fél
7 órai kezdettel, melyre minden érdeklődőt tisztelettel hív az elnökség. Belépés
díjtalan.
Szegedi Napló XI. (1935) február 28. 4. oldal
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