Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
lettek 3 órára a saját jegyzetükkel, most már az ő részére biztosítva volt a munka
reggelig. Reggel ötkor állt meg a gép, de már fél hétkor újra működött. Erre az
erőfeszítésre természetesen csak az utolsó napokban került sor: az anyag éppen
azokban az időkben akadt el. A következőkben ilyen rendkívüli erőkifejtésekre
nem lesz szükség: gondoskodtunk róla minden szempontból. A nyilvánosságot
ezek közül csak egy érdekli: saját magunkra törvényt hoztunk be, hogy a negatívnak az előadás elhangzása után legkésőbb 2 hét múlva készen kell lenni.
Végigtekintve az elmúlt félév jegyzetügyeit, szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy általában jó munkát végeztünk. Teljesen járatlan úton haladtunk,
nem volt időnk arra, hogy kísérletezzünk vagy könnyebb és jobb megoldási lehetőségeken gondolkozzunk, minden percre szükségünk volt, hogy kielégítsük a
hallgatóságnak irántunk támasztott teljesen jogos követeléseit. Szeretnénk hinni,
hogy nem is volt senkinek súlyosabb kifogása munkánkat illetőleg.
A SzEI munkája általában névtelenül folyik, e helyen azonban mégis kénytelen vagyok egy nevet megemlíteni: jogosan teszem, mert nem SzEI-tag. Déry
Károlynak,. az Egyetem Szukováthy téri épülete gépészének mondok a nyilvánosság előtt hálás köszönetet. Magának a sokszorosításnak aránylag könnyű és
gyors, de hosszú órákon keresztül fárasztó és lélekölő munkáját ő végezte. Bármennyi anyagi is gyűlt össze, az ő lelkiismeretes és odaadó munkája tette lehetővé, hogy minden jegyzetkészítő – és így minden hallgató – idejében kézhez kapta
a jegyzetet.
Mikor ezúton is kérem a hallgatóságot, hogy vállalkozásunkat továbbra is támogassa, mind a Jegyzetosztály, mind a jegyzetkészítők nevében ígérem, hogy a
jövőben munkánkat még sokkal jobbá és tökéletesebbé akarjuk tenni.
Rátkai László a Jegyzetosztály vezetője
Szegedi Híd (1943) április 14. oldal

583. A SzEI új elnöksége

A második félév elején a SzEI vezetőségében nagyobb személyi változások estek meg. Ezeknek az volt az oka, hogy az új, orvosképzést szabályozó rendelet intézkedései miatt a felsőéves orvosok a rendszeres közösségi munkából kevesebb
lehetőséggel vehetik ki a részüket.
Az elnökség változásai:
Elnök: Mátéfi Jenő III. é. vegyészjelölt
Külügyi alelnök: Szabolcsi Gábor III. é. bölcsész
Főtitkár: Szakáll István II. é. orvosj.
Jegyző: Kliment Pál II. é. gyógyszerészj.
Háznagy: Radnai Béla III. é. orvosj.
Gazdasági ellenőr: Réthy Árpád II. é. gyógyszerészj.
A deákbíróság tagjai:
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Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
Bírók: Eöllős Zoltán V. é. orvosj., Tapody Dömötör V. é. orvosj., Kiss József V.
é. orvosj.
Vádló: Szirmay Lóránt gyógyszerészj.
Összekötő Szolgálat vezetője: Bartucz Magda
Tájékoztató Szolgálat vezetője: Varga Gyula
Tanárjelölt hivatáscsoport vezetője: Szalay László
Gyógyszerészjelölt hivatáscsoport vezetője: Szalay Endre
Magyarságismereti Munkaközösség vezetője: v. Miklay Frigyes
Magyar Szó Munkaközösség vezetője: Zalányi Sámuel és Cseney Magdolna
Külföldi Szolgálat vezetője: ifj. Greguss Pál
Szegedi Híd (1943) április 15. oldal

584. A SzEI lelkigyakorlata

A hagyományokhoz híven ez évben is megtörtént az egyetemeken általában
nem szokásos, de annál inkább szükséges lelkigyakorlat, lelki magába mélyedés. Különös beállítottsággal indult az idei. Valahogy mintha megtörte volna az
embereke belerögzött elképzelést a lelkigyakorlatról. Nem jámborkodó, nem tanulságos adomahalmozó, nem negatívumokkal rémítgető: valahogy más. Reális
beállítottság jellemezte az előadó céljait, elképzeléseit: az elején megmondta mi
várható egy lelkigyakorlattól, milyen kevéssé állnak a rendelkezésre a megfelelő eszközök (magány, egyenkénti megbeszélések a lelkigyakorlat-vezetővel,
és mikkel kell megküzdeni, hiszen az emberekbe beleévődött sok nyárspolgári
elképzelés a kereszténységről, az élet belső formálásában való teljes analfabétizmus, az élmény nélküli robotélet és sok-sok egyéb). P. Izay100 szándéka és terve
az adottságokhoz alkalmazkodott: élményt, hangulatot akart elvitetni az emberekkel a katolicizmusról.
A cél: a legbelsőbb, személyes álláspontunk gyakorlati tisztázása létkérdéseinkben. A lelkigyakorlat vezetője P. Izay Géza jézustársasági atya a belső emberi
világ halhatatlan éhségét igyekezett bemutatni valami katolikus, valami egyetemesség után.
Jaj, a tömegek előtt végzett dolgok, jaj, ahol a sok igényt kell valahogy kielégíteni, jaj, ahol gőggel és butasággal vértezi fel magát a piperézett és mindenen
unatkozó – oh, ami komoly, ami életbevágó, az mind unalmas – lélek. Jó erősnek, jó felül állónak lenni, jó dolgokat lefitymálni, és különösen akkor szeretik
100

P. Izay Géza S. J. 1941–1944 között működött Szegeden, 1942. május 13-án pappá szentelték, s
egyetemi lelkész lett. 1944. március 5-én hallgatóival Fiatalok őrállása címen a Tisza Szállóban
színpadi előadást rendezett a náci Németországból emigrált írók műveiből. Ősztől a budapesti
Horánszky utcai renházban élt. Főként egyetemisták és főiskolások közreműködésével
megszervezte az üldözöttek rejtegetését és élelmezését, a menekülők vagy gettóból szökésben
lévők számára hamis papírokat szerzett, lakásokat bérelt számukra. Magyar katolikus lexikon.
(http://lexikon.katolikus.hu/I/Izay.html) (letöltve: 2012. április 14.)
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