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517. Meghívó a Szegdi Egyetemi Ifjúság 1941. március hó 15-én du.
az Aulában tartandó zártkörű nemzeti ünnepségére és a SZEI
otthonának ünnepélyes megnyitására.

Méltóságos Dékán úr!
Van szerencsém tisztelettel értesíteni méltóságodat, hogy a Szegedi Egyetemi
Ifjúság a márciusi napok emlékezetére 1941. március hó 15-én du. 4 órakor az
aulában nemzeti ünnepséget rendez. Közvetlenül az ünnepség után a SzEI otthonának ünnepélyes megnyitása. Az egyetemi ifjúság nevében úgy a nemzeti,
mint a megnyitási ünnepségre Méltóságodat és bölcs vezetése alatt álló kar tagjait
ezennel meghívom.
A kistanács tagjai öltözéke fekete magyar ruha.
Szeged, 1941. március 12.
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Méltóságos Dr. Veress Elemér Úrnak
				
e. i. dékán
SZTE Szaklevéltára (Szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Orvosi
Kara Dékáni Hivatalának iratai) 433/1940-41.

518. Szent-Györgyi Albert pécsi előadása a szegedi diákegységről

Pécsett is megalakítják az egységet a keresztény és magyar szellemű diákegyesületek
A pécsi egyetem meghívására Szent-Györgyi Albert a szegedi egyetem rektora
kedden délben előadást tartott a szegedi diákegyesületekről. Az előadást Faluhelyi Ferenc pécsi egyetemi tanár bevezető szavai előzték meg.
Szent-György professzor előadása bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy azon
az egyetemen tartja ezt az előadást, amelyről tudományos pályája kiindult. Tizenegy éve jött vissza Magyarországra. Akkor az volt a feladata, hogy jó professzor
legyen. Azt látta azonban, hogy az egyetem csak tudományt közöl, de az életre
nem nevel. Az egyetemnek egészen más a hivatása.
A következőkben azt fejtegette, hogy mit kell magával vinni az egyetemről az
ifjúságnak. Nem a szaktudást, hanem az érdeklődést kell előtérbe helyezni, a
jellem szilárd építőköveit kell az ifjúságnak magával vinnie. Az előadás tehát
nevelő hatású legyen. Az előadó alkalmazkodjék az ifjúság érdeklődéséhez. Az
ifjúságot csak önmaga nevelheti, de ehhez egység kell. A diákságnak egységbe
kell tömörülnie, amelyben megvédi a maga jogait. A továbbiakban a szegedi diákegység felállításával kapcsolatban felmerült nehézségekkel foglalkozott. Otthont kell teremteni az egyetem diákságának, tartalommal kell kitölteni a meglévő

556

