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557. Németh László az egyetemi ifjúság márciusi estjén

A Szegedi Egyetemi Ifjúság Magyarságismereti Munkaközössége az első március emlékéhez méltó szép márciusi ünnepséget rendezett szombaton este a bölcsészeti egyetem nagy előadótermében. Az estnek különleges jelentőséget adott,
hogy azon megjelent és előadást tartott Németh László, napjaink magyar irodalmának és az új magyar szellemiségnek az egyik vezéregyénisége.
Németh László két előadást tartott az est folyamán. Az első részben „A magyar
szellem három csodája” címen tartotta meg előadását. Kifejtette, hogy az első
csodát abban a hatalmas szellemi fellendülésben látja, amely Mária Terézia és
József császár németesítő törekvése után, ennek a németesítő törekvésnek ellenére következett el Magyarországon. A második csoda a legutóbbi századfordulón
jelentkezett, amikor az Ady körül csoportosuló írógeneráció megújította, elmélyítette, egyúttal európaivá tette a magyar szellemet, a harmadik csodát napjainkban észlelhetjük, amikor a népi talajból újul meg a magyar szellem. Az est második részében az „Értelmiség önérzete” címen tartott rendkívül érdekes előadást
Németh László, aki az értelmiség jelentőségét a tömeg feletti fölényében jelölte
meg. A nagytermet színültig megtöltő közönség mindkét előadás után sokáig és
lelkesen tüntetett Németh László mellett.
Az est másik vendégszereplője Balla Péter hegedűművész, neves zeneesztéta
és népdalgyűjtő volt, aki hegedűszámokkal gyönyörködtette a hallgatóságot. A
műsort az Egyetemi Énekkar énekszámai, Cseney Magda és Sztachó Lajos szavalatai, valamint Zempléni Fodor József felolvasása egészítette ki. A műsort Kiss
Sándor megnyitóbeszéde vezette be.
Délmagyarország XVIII. (1942) március 15. 8. oldal

558. Az egyetemek és főiskolák ifjúsága azt kéri:
30 éven felül senki se lehessen „diákvezér”

A magyar ifjúsági szervezetek memoranduma a kultuszminiszterhez
A magyar egyetemi és főiskolai ifjúság számtalan megoldatlan kérdése közül
a legégetőbb és legsúlyosabb kérdés a diákegység kérdése. A különböző bajtársi
szövetségek apró tagegyesületekre bontják az ifjúságot, a kopaszodó diákvezérek igaz örömére, akik jól ismerik a „divide et impera” évezredes elméletét. Az
utóbbi években a magyar ifjúság több megmozdulásának célja az volt, hogy megteremtse a diákegységet, és az ifjúság vezetését az arra leghivatottabb kezekbe,
az ifjúság kezébe tegye. Ezek a kísérletek teremtették meg a Műegyetemen a
„Hungáriá”-t és az EKIE-t, az egyik a mérnök, a másik a közgazdászok egységszervezete, és ez szülte meg a kolozsvári és szegedi diákegység mozgalmakat, a
Kolozsvári Magyar Diákok Szövetségét és a Szegedi Egyetemi Ifjúságot is.
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
Most új lépéssel került az országos diákegység kérdése közelebb a megvalósuláshoz. A diákpolitikai körökben ismeretes debreceni Turul Követtábor óta,
melyen ismét Ambrus Józsefet választotta vezérnek, a második kérdés, hogy az
ifjúság vezesse önmagát, égetően aktuálissá vált. A magyar ifjúság szervezetei a
megoldás sürgetésére a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez memorandumot
intéztek. A memorandumban kérik, hogy az egész magyar diákságot az új alapokon szervezzék újjá, és hogy a minisztérium rendelje el a harminc éves korhatárt,
ami azt jelenti, hogy ifjúsági egyesületet 30 évesnél idősebb egyén nem vezethet. Az aláírók között szerepelnek a Csaba B. E., az Emericana, a MEFHOSz,
a Turul ifjúsági szervezetei, a Magyar Nemzeti Diákszövetség tagjai közül a
Katolikus Diákszövetség, a Protestáns Diákszövetség, a FEFHE, a SzEFHE és
az országos városaink diákszervezetei. Szegedről a Szegedi Egyetemi Ifjúság,
Csaba Bajtársi Egyesület, a MEFHOSz szegedi csoportja, az Egyetemi Luther
Szövetség, a Bethlen Gábor Kör, az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola
Ifjúsága, a Tanárképző Főiskola Sportköre, a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola
Botond Bajtársi Egyesülete (Turul), A Foederatio Emericana Integra Corporatio,
a Gyógyszerészhallgatók Rákóczi Bajtársi Egyesülete (Turul), a 227. sz. Ö. Tisztképző cserkészcsapat, az Egyetemi Szent Imre Kollégium Gróf Széchenyi István
klubja, tehát Szeged egyetemi ifjúságának valamennyi számottevő egyesülete.
A magyar ifjúság bizalommal néz a jövő elé, és várja, hogy egységét törvényesítsék.
Szegedi Napló XVIII. (1942) március 21. 5. oldal

559. Szombaton este Kogutowicz Károly dr. rektor közölte
az ifjúsággal a Tanács határozatát

Szombaton este tartotta az egyetemi és főiskolai ifjúság nagygyűlését a bölcsészeti kar Auditorium Maximumában. Az ifjúság együttes nagygyűlésén az egyetemi tanárok közül Veress Endre prodékán jelent meg.
A nagygyűlést dr. Stock Károly vezette le, és a Himnusz eléneklése után
Nagy László orvostanhallgató ismertette a Tanács átiratát, melyben közölte
a Tanács az ifjúsággal, hogy a 12 pontba foglalt memorandum nagyrészét a
Tanácsnak a fönnálló törvényes rendelkezések értelmében nem állt módjában
teljesíteni. Megígérte azonban a Tanács, hogy az egyetemi könyvtárosok, díjtalan
gyakornokok és gyakornokok származási igazolványait a legsürgősebben át fogja
kérni, valamint azt is, hogy oda fog hatni, hogy a jövő félévtől kezdve az egyetemen
a zsidók fölvétele lehetőleg ne érje el a 6 százalékot. Az ifjúság az ismertetés után
megvitatta a Tanács átiratát, és Nyikos Gyulának, a SzEI elnökének többszöri
fölszólalása után elfogadta azt, hogy az ifjúság kérje, hogy a Tanács ezentúl ne
az 1939. évi IV. tc., hanem a fajvédelmi törvény alapján bírálja el a fölvételi
kéréseket. Majd szintén Nyikos Gyula fölszólalására az ifjúság elfogadta azt
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