Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
ként a szegedi egyetemi színjátszók 1941–1942. évi műsor tervezetét. Ezt jelzi a
közeli napokban bemutatásra kerülő, 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 ifjúsági színjátszó munkaközössége sem felszínes, felületes nemzeti formákban keresi hivatását. Ortutay Gyula népköltészetünk gyűjtésével foglalkozó szemináriuma keretében a komolyan érdeklődők
hasznos és mindezideáig elhanyagolt színjátékszerű magyar néphagyományok
felkutatásával foglalkozhatnak behatóan.
A színjátszó csoport ezidei reprezentatív színházi bemutatóinak tervezetében
két ősbemutó, két magyar ősbemutató szerepel. Az egyik Petőfi Sándor: Tigris és
hiéna c. színműve, amely, bár magán viseli a Shakespeare és a romantikus sturm
und drang minden jegyét , mégis annyira „petőfies”, mégis annyira a mienk,
hogy némi átdolgozás után méltóbban nem ünnepelheti az ifjúság nemzetünk
nagy szabadságünnepét, március 15-ét, mint ezen dráma előadásával. A másik
tervezett bemutató Németh László: Bethlen Kata c. történelmi színműve lenne.
Azé a Németh Lászlóé, aki most élvonalban küzd nemzetünk faji tisztaságáért, a
magyar lélek tisztaságáért 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.
Végül kuriózumszerűen megemlíthetjük, hogy tárgyalások folynak a rádióval a
Szegedi Egyetemi Ifjúság változatos és példamutató életének viaszlemezre történő rögzítésére, mely munkának irányítása javarészt szintén a színjátszósok hatáskörébe vág.
A kitűzött feladat minden irányban és minden téren szép és buzdító: de munkabíró erős vállakat, buzgó magyar szívet és kitartást kíván. A cél: nemesen dolgozni és dolgozva nemesedni. A SzEI jelentkezési ívei bizonyítják, hogy sokan
vállalják ezeket a célokat. De jöjjenek még többen is mind, kik a szó varázsában
és a mozdulat ritmusában lüktető örök emberi értékek művészetét szeretik, mind,
kik az együttes kollektív munka örömét, a szereplés mámorító lázát és a méltán
megérdemelt siker dicsőségét áhítják.
Szegedi Híd (1941) május 15. oldal

531. Rektori kérelem SzEI alapszabály módosításának miniszteri
engedélyezése ügyében

Nagyméltóságú Miniszter úr!
Utalással folyó évi március hó 24-én hasonló szám alatt a Szegedi Egyetemi
Ifjúság alapszabályainak jóváhagyása érdekében tett felterjesztésemre van szerencsém mély tisztelettel bejelenteni, hogy a SzEI alapszabályait az alábbiakban
módosítani kívánja, s ezért kérem Nagyméltóságodat, hogy a módosítást tudomásul venni, és az alapszabályt eszerint méltóztassék jóváhagyni.
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Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
A SzEI alapszabály I. rész 4.§-ának 3-ik bekezdésének elhagyását kéri, könnyen
félreérthető volta miatt: „Az egyetemi ifjúság egységes érdekképviseleti szervhez
való juttatása”.
A II. rész 7.§-ának 2-ik bekezdését a következő képen kívánja módosítani: eredeti szöveg: „Rendes tagjai lehetnek a Szervezetnek mindazok a m. kir. Horthy
Miklós Tudományegyetem karaira beiratkozott rendes hallgatók, akiknek személye sem nemzeti, sem keresztény erkölcsi szempontból kifogás alá nem esik”.
Módosított szöveg: „Rendes tagjai lehetnek a Szervezetnek mindazok a M. kir.
Horthy Miklós Tudományegyetem karaira beiratkozott keresztény származású
rendes hallgatók, akiknek személye sem nemzeti, sem keresztény erkölcsi szempontból kifogás alá nem esik”.
Fogadja Nagyméltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Szeged, 1941. május 17.
CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai)
7. doboz 870/1940-41.

532. Rektori levél Stachó Tibor miniszteri biztosnak
a SzEI alapszabályváltoztatásáról

Méltóságos dr. Stachó Tibor ny. r. tanár úrnak87
Van szerencsém közölni Méltóságoddal, hogy a SzEI Szegeden tartott megbeszélés alapján az alapszabályainak a következő részét kívánja módosítani, és
ezirányban a mai napon a VK miniszter úrhoz 870-1940/41. e. szám alatt felterjesztést tettem:
A SzEI alapszabály I. rész 4.§-ának 3-ik bekezdését könnyen félreérthető volta
miatt el kívánja hagyni: „Az egyetemi ifjúság egységes érdekképviseleti szervhez
való juttatása.”
II. rész 7.§-ának 2-ik bekezdését a következőképpen kívánja módosítani:
Eredeti szöveg: „Rendes tagjai lehetnek a szervezetnek mindazok a m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem karaira beiratkozott rendes hallgatók, akiknek
személye sem nemzeti, sem keresztény erkölcsi szempontból kifogás alá nem
esik”.
87

Dr. Szentmártony (Stachó) Tibor 1935–1950 között a Magyar királyi József nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki és Építészmérnöki Karának nyilvános rendes tanára
volt, az I. sz. Matematikai Tanszék vezetője, aki az 1939/40. és 1940/41., valamint az 1942/43.
tanévben dékán is volt. Kiss Márton (szerk.): Millenniumi évkönyv. Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem. Budapest, 2000. 26.; valamint http://www.kfki.hu/physics/
historia/historia/egyen.php?namenev=szentmartonyt&nev5=Szentm%E1rtony+Tibor (letöltés:
2012. április 24.) Stachó Tibort a 35144/-1941. IV. sz. alatt 1941. február 26-án kelt vallás- és
közoktatásügyi miniszteri határozat nevezte ki az ifjúsági egyesületek reformjával kapcsolatos
miniszteri biztossá. CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 7.
doboz 815/1940-41.
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