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A MŰVÉSZ, 
aki Otthonunkat tervezte. 

Látogatás Bozó Gyula iparművész-tanarnál. 
Sok áldozatba került otthonunk 

megépítése, de talán senki sem adott 
nekünk annyit, mint Bozó Gyula ta-
nár, iparművész, aki az Otthon meg-
tervezésében legjobb művészetét, ön-
magát adta nekünk. Mikor sok mun-
kával, fáradsággal, utánajárással vég-
re az egész otthon készen állt, meg-
kérdeztük Tőle, hogy mit kér azért a 
többhónapos munkáért, amit az Ott-
hon tervezése, és a munkák ellenőrzé-
se megkövetelt. Ö semmit sem kért. 
Azt mondta, hogy az ifjúságnak, az 
ifjúságért dolgozott, és ezt a munkát 
fölajánlja az ifjúságnak. Mi akkor ezt 
a munkát, ezt a nagy ajándékot meg-
köszöntük és arra vártunk, hogy mi-
kor tudujk meghálálni. Pénzzel mi so-
ha sem tudjuk megfizetni munkája 
árát; szegények vagyunk hozzá- Föl-
kerestük hát otthonában, hogy meg-
adjuk a legnagyobbat amit tőlünk 
kaphat: köszönetünket. 

Tarján-utcai házában éppen hur-
colkodás közben találtuk. Ipariskolai 
műterméből jött haza, hogy itthon 
folytassa munkáit. 

Min dolgozol most? - kérdeztem 
tőle, (régi cserkészkomák vagyunk) és 
mi a legkedvesebb munkád? 

— Ugy gondolom, hogy kérdések 
jobban nem is vághattak volna össze, 
— mondja —, mert most "éppen a leg-
kedvesebb munkámon dolgozom. 1938. 
novemberében megnyertem ugyanis a 
Somogyitelepi katolikus templom fres-
kóira kiírt pályázatot. — Beszéd köz-
ben már mutatja is a nyertes terveket 
és a már kész képek reprodukcióit, — 
és még mindig azon dolgozom- Most 
ugyan nehéz a munkám, mert a ha-
talmas képeket nem egyenesen a fal-
ra festem, hanem nagy falemezre és 
csak a kész képeket erősítik fel léce-
zéssel a parasztházmennyezetszerű 
templommenyezetre. Ezeket a képeket 
pedig most, hogy iskolai műterme-
met a katonaság lefoglalta, itthon a 
padláson tudom csak festeni ami bi-
zony elég kényelmetlen munka. 

Én eközben a terveket és a repro-
dukciót nézegettem ami bizony elég 
kicsi és én laikus szemmel nem sokat 
tudok kiokosodni belőle. Megkér-
tem hát, hogy magyarázza el nekem 
a képeket és ha van mutasson nagyob-
bat. 

Mosolyogva magyarázta a képek 
értelmét. A tízparancsolat ábrázolása 
yan tíz nagy kazettában, közepén pe-
dig hatalmas fehér galamb, a Szentlé-
lek. Markáns férfi és szép. erősvona-
lú nőarcok vannak nagy ? hákban. 
Hát ezek kik? — kérdeztem. 

Ezek az alakok az Árpádház szent-
jei- Azért ábrázoltam őket magyar ru-
hában, mert mi a szenteinket, sőt az 
Istenünket is magyarul, tehát ma-
gyarnak képzeljük el. Ahogyan pl. a 
néger nem tudja Sziiz Máriát kéksze-
mű, szőkehajú, hamvasbőrű nőar'cnak 
elképzelni, úgy kell, hogy a mi szent-
ábrázolásunk is magyar szent'ábrazo-
lás legyen- Különben jöjjetek csak — 
hív bennünket és megmutatja a kar-
tonrajzokat. Itt már az alakok olyan 
nagyok, mint amekkorák a falakon 
lesznek, csak festve nincsenek. 

Ilyen nagyszabású munka elkészí-
tése közben vállaltad otthonunk be-
rendezésének tervezését is. Nem volt 
az hátrányos? Nem haladhattál úgy, 
mint kellett volna! 

Hát bizony — válaszol — az a két-
három hónap, míg az Otthont elké-
szítettem annyira lefoglalt hogy ezek-
re a képekre alig jutott időnk-

Mi volt a legkedvesebb emléked az 
Otthon munkái között? 

— A legkedvesebb emlékem az, hogy 
Szent-Györgyi professzor úr engem 
kért meg az Otthon megtervezésére. 
„Jó, meleg, tágas otthont csinálj az 
én diákjaimnak, — mondotta —, hogy 
ne kelljen nekik gazdátlanul otthonta-
lanul csatangolniok az utcákon." Én 
igyekeztem is az Otthont művészien 
és otthonosan megtervezni és azt hi-
szem sikerült is. Voltak ugyan akik 
pl. a falatozó berendezésén örömmel 
rágódtak, de ez szerintem jogtalan. Én 
azért tettem be magas kiszolgálóasz-
talt és magas székeket, hogy több he-
lyük legyen abban a kicsi szobában, 
ahol ehetnek a fiúk. Én mint tervező, 
semmi rosszat nem látok a falatozó 
berendezésében. 

Megköszöntük a beszélgetést és El-
búcsúztunk. A kollegámmal pedig 
egész úton azt tárgyalgattuk, milyen 
könnyű volna itt nagy szociális re-
formokat, társadalomépítést végrehaj-
tani, ha sok ilyen önzetlen, tisztalel-
kű polgára volna az országnak, aki a 
legkedvesebbjéből is jókedvűen, mo-
solyogva tud áldozni. 

Sz. G. 

Keresztény 
és magyar 

A Szegedi Egyetemi Ifjúság az 
egyetem megnyitóján hitet tett mái-
kereszténysége és magyarsága mellett. 
(Lásd a Nagy-Urunk előtt c. cikkün-
ket.) Alapszabályunk első pontja 
(megalkottuk már a karácsonyi szün-
időben: tehát még minden támadás 
előtt!) így hangzik: „A SzEI az egye-
temi ifjúság egység utáni vágyából 
megszületett hivatásrendi alapon meg-
épített egyetemi ifjúsági szervezet. 
Feladatának tekinti a. szegedi gondo-
lat, a keresztény magyar eszme szel-
lemében megindult nemzeti újjáépí-

tés munkájának vállalását." S mert mi 
nem ragasztottuk ki ezt minden utca-
sarkon és nem üvöltöttük torkunksza-
kadtából és féltéglával melletverő hő-
siességgel, megrágalmaztak bennün-
ket, hogy nem vagyunk keresztények 
és magyarok. 

Pedig éppen kereszténységünkből 
következett, hogy nem ütöttük nagy-
dobra. Mi így tanultuk az evangé-
liumból: „Ne kürtölj magad előtt, mint 
a képmutatók teszik a zsinagógában 
s az ideákon, hogy dicsérjék őket az 

emberek." 

És így tanultuk az egyik legna-
gyobb magyar tanítótól, Vörösmarty 
Mihály tói: „Szűtökben legyen a haza 
s ha kimondani szükség, tetteitek 
zengjék nagy diadalmi nevét." » 

Sze-
resd hazádat és ne mondd!" De idéz-
hetnénk erre minden nagy magyar 
prófétától. Lám, Ady se kiabálta na-
ponként a világ négy tája felé és -,köd-
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A szegedi vár alatt 
Egy legényre száz lakat; 
Száz lakatra egy legény — 
Jaj de árva mind szegény! 

A szegedi vár alól 
Bús legények dala szól: 
»Egy legényre száz bilincs; 
Szabadulás egyre sincs!« 

A szegedi vár alatt 
Lányok sütik a halat. 
Sütik ám, de nem nekünk; 
Telt tál mellett éhezünk. 

A szegedi vár alatt 
Tisza habja áthalad. 
Lomha, rusnya nagy folvó, 
Fodros hátán száz hajó. 

A szegedi vár alatt 
Száz hajóból száz marad. 
A száz hajó mind tele; 
Kubikoljuk kifele. — 

A szegedi vár alatt 
Búbánat is száz marad. 
Száz hajó meg száz bilincs, 
Szabadulás egyre sincs. 

alatt 

mar 

AjánijuW Veress Lászlónak és 
dr. Takáts Endrének 

Köszönti a SzEI, 
azokat az öreg hallgató testvéreket, akiket életkoruk 
elszakított tőlünk, de folyton többé lenni akarásuk, ki-

elégítetlen tudásszomjuk sorunk közé; egyetemi hallgatók 
közé állította őket. Köszönjük nekik, hogy tapasztaltságuk -
kai, komoly életszemléletükkel segítettek bennünket és irányt 
szabtak fejlődő önépítésünknek. Segítségükkel sokkal köny-
nyebben jutottunk el célunk; egyetemünk diákjainak eggyé 
olvasztásában, társadalmának megépítésében. 

Nem akarunk személyi kultuszt teremteni, de köteles-
ségünk, hogy köszöntsük őket, és megköszönjük segitségü-
ket. üzenjük nekik, hogy bárhová is viszi őket a köteles-
ség, mi nem felejtjük el őket soha, és szeretettel gondolunk 
rájuk. Isten áldja meg őket életükben. 

evőknek, magyarkodóknak" mondta 
azokat, akik viszont jól értik kiabálni. 

De ha valaki még mindig nem hin-
né, hogy nemcsak a szívünk és az éle-
tünk, hanem kellő pillanatban a sza-
vunk is keresztény és magyar, az ol-
vassa el ezeket a lapokat és ítéljen ! 

S. Gy. 

Apid myniayiwatáU: 

FILIUS ANTE PATREM: a vegyé 
szek Phlogistonja. Meg sem szü-
letett az apa, a Szegedi Híd, a vegyé-
szek Phlogistonja, már világgá vit-
te a vegyészek szavát. Beszámol, 
nak karicsoportjuk munkájáról; a 
vegyészkamara megszervezésének 
megindításáról Tehát, az egé>z or-
szágra kiterjedő érdekképviseleti moz-
galmat indítottak el ezzel vegyészeink, 
A komoly mondanivaló, az életlehető-
ségek biztosításának nagy munkája 
mellett azonban a vidámságra is van 

•idejük, ötletes tréfákat, tréfás törté-
neteket írnak le, a laboratóriumi élet 
műhelytitkait. 

A BÖLCSÉSZEK is megállapítot-
ták fő munkatervüket. Legfontosabb 
teendőjük az instruálás egységes meg-
szervezése. Nem engedhető meg az, 
hogy potom árért görnyedjenek az 
amúgy is agyonfoglalt idejű bölcsész-
hallgatók. A tanításigénylést be kell 
jelenteni a kari vezetőnél, aki eljár a 
gimnáziumok tanárainál, és így min-
denki megfelelő díjat kaphat, mert 
azon alúl, amit kérünk, senki nem 
mehet instruálni. 

TAGJAINKRÓL sok szó esett a 
napilapok hasábjain. Megnyugtatjuk 
őket: mi ismét pápábl)ak_yolUink a 
pápánál: szigorúbbak a zsidótörvény-
nél a fölvételi jelentkezések elbírálá-
sában. 

Na fii) örömmel hallottuk, hogy 
Markó Árpácl, a kitűnő hadtörté-
nész felemelte szavát az „alá-

zatosan jelentem és kérem" ki-
fejezés ellen. Mi. egyetemi ifjak, 
akik szintén tagjai vagyunk a le-
vente mozgalomnak és mindnyá-
jan katonák is leszünk, 
szeretnénk ha a régi 
K. U. K. kifejezés (különben is 
rossz) fordítása és az „aláza-
tosa n" helyett a tisztelet-
tel szót használhatnánk, mint 
ez pl. a cserkészeknél van. 

Az egyetemről és munkahelye-
inkről későbbi pozíciónkból min-
denütt ki akarjuk irtani az alá-
zatoskodó szellemet, s ennek a bi-
zánci életformának eiikettbeli 
megnyilvánulásait, az alázatos 
szolgája és alázatos tisztelettel 
köszönéseket, kérvény aláír ásókat. 
De hogy tegyük ezt, ha a legfon-
tosabb nemzeti tényezők egyiké-
ben, a honvédelmi nevelésben 
kell „alázatosan kérnünk"? Most, 
amikor örömmel látjuk az egész 
magyar lepentemozgalom meg-
újulását, magyarosodását, amikor 

végre az ocsmány műdalok és in-
dulók helyett magyar népdalt da-
lol az ország menetelő fiatalsá-
ga, minden bizonnyal keresztül-
vihető lesz, hogy a magyar ész-
járásnak megfelelően tisztelettel 
és ne ahízattal nézzünk feljebb-
valóinkra. Az alázat gyalázat és 
csak szolganépnek szokása, ezért 
a magyar sohasem volt alázatos, 
hanem tisztelte a hadsereget, 
tiszt elt e vezetőit, tiszt el-
te a fegyelmet. 

Morzsolok. 
Mert éhesek a kiscsibék. — 
Hány ember éhes meleg szóra 
s nincs, aki morzsolja szivét! 

Kiss Ottó Miklós 


