
10 SZEGEDI HID 

A következő 
förmedvénytémákat 

ajánljuk 
azoknak, akiknek szálka vagyunk a szemében, 

mert nem emeljük őket a vallunkra: 

Jelszó: .,Rágalmazz nyugodtan, valami csak marad!" 

Vegyük elő pl. a „Szegedi Hid" c. cikkünket: 
Könnyűszerrel bele lehet abba kötni, hogy a hídról azt 

írjuk, hogy népeket is összeköt: azt lehet hazudni rólunk, 
hogy ez szabadkőműves eszme: hogy mi a haza ellenségei 
vei akarunk puszipajtáskodni. Azt nem kell megírni, hogy 
mint az emberek, úgy az országok is maguk válogatják meg 
a barátaikat és hogy a szerint, hogy vájjon a tűzhelyeiket 
bombázzák és éhségzárat kovácsolnak-e ellenük, vagy pedig 
mellettük állnak hűséggel. — 

Persze a legnagyobb sikere annak a hazugságnak vol-
na, hogy a SzEI bizonyára hidat akar verni a keresztény és 
zsidó felekezetek közt is. De azért ez mégis a legátlátszóbb 
hazugság volna, mert a SzEI nemcsak, hogy zsidó vall4* 
súakat nem vett föl a tagjai közé, hanem zsidó származá-
súakat se. Ezt Szegeden mindenki tudja. De másutt az or-
szágban lesznek sokan, akik elhiszik! 

Mivel szent Kristófról is szó van, égre emelt szemmel 
el lehet szörnyedni azon, hogy a fogadalmi templom tövé-
ben rettenetes felekezetieskedés van készülőben és neokato-
likus túltengés tapasztalható az egész SzEI-ben. 

Fájdalmasan föl lehet hörrenni azon is, hogy a Sze-
gedi Egyetemi Ifjúság nem akar senkinek szekeréhez kö-
tött lova lenni. Ki lehet ebből a mondatból sütni, hogy „ki-
rínak a nemzet testéből és az öncélúságokat hirdetik." Azt 
el kell hallgatni, hogy itt alighanem arról van szó, hogy 
pártoknak, különböző érdekeltségeknek, egyes professzorok-
nak, vezérönjelölteknek és egyéb egyes emberekvek nem 
akar az ajtónyitogatója lenni. 

Vagy mélyen lehet azon sóhajtozni, hogy a trianoni 
Magyarországot „trianoni rom>"-nak mondja a Szegedi 
Hid. Erre ilyet lehet írni: „Igen, ők arról a trianoni Ma-
gyarországról, amelyet 20 éven át annyi munkával erősített 
a magyarság, nem átallják azt mondani, hogy rom!" Ki le-
het azt így szépen forgatni! Csak az a lényeg, hogy a fél-
remagyarázási szándék megingathatatlanul meglegyen az 
emberben-

Sok ilyen jó ötlet kínálkozik ebben az egyetlen kis cikk-
ben is. Hát még, ha az ember figyelmesen végiglapozza az 

egész lapot. — Kákán csomót keresni: annak, akinek fizet-
nek érte, nem nehéz foglalkozás. Pl. Egy ásványtani kollok-
viumra elkészülni sokkal nehezebb. — Szóval, csak buzgó 
lapozás, akad támadnivaló, kigúnyolnivaló! 

Példaképen megemlítjük azt, hogy két cikkünknek la-
tin a címe és több latin idézet van a soraink közt. Szépen 
harsogna egy ezzel kapcsolatos támadás: „A való, véres élet-
től idegen, kancsalul festett egekbe néző, álhumanista, neo-
klasszicizáló, országsírjátásó bárnemzedlékről" Ez minden-
kinek nagyon tetszene-

Vagy pL csak abból is nagy cikket lehetne kerekíteni: 
,,Ami a Szegedi Hídból kimaradt!". Föl lehet hangos zok-
szóval róni, hogy például az evangéliumból alig van benne 
egy-két idézet, ez is kimaradt, az is. Vagy, hogy az a sok 
magyar tanítás, amit Zrínyi és Pázmány, Széchenyi és Kos-
suth, Ady Endre és Szabó Dezső és a többi nagy magyar 
tanító összeírt, nincs mind benne. Vagy azt, hogy egy pa-
rasztember se írt bele, munkás se: „lám, elzárkóznak nagy 
osztálygőgbe burkolódzva": ilyet lehet írni. Azt a mellékes 
kis szempontot, hogy ebbe szegedi egyetemi hallgatók ír-
ják a saját mondanivalójukat, legjobb egészen figyelmen 
kívül hagyni. 

De aki igazán előkelő módon akar a SzEI-be belerúg-
ni, az azt írhatja egyszerűen és nagyszerűen: ,,Ez a hang, 
nem az igazi magyar ifjúság, hangja!" — Arról nem kell 
írni, hogy melyik hang az igazié. Úgyis mindenki a saját-
jára gondol majd és nagyon meg lesz magával elégedve. 

Nos, rajta uraim, bátran! A SzEI nem egyéb, mint a 
megszervezett szegedi egyetemi ifjúság: nyugodtan bele le-
het rúgni. Csak tessék, tessék! — Ha a mi kedves „napközi 
menzánkat", a falatozónkat, ezt a szociális intézményt meg 

I lehetett tenni bárnak és ha a háromlábú székeinkből nem-
zetközi, destruktív, liberális szellemre lehetett következtetni, 
majd csak mennek, ezek a kis támadások is! — Nem kell 
sokat mérlegelni! 

Csak arra nem kell gondolni, hogy az, az ugyanazzal 
a tollal a világból kiátkozott zsidókat erősíti, ha a magyar 
a magyar haját tépi. 

És azt kell gondosan elhallgatni, hogy az ilyen táma-
dásban nem azt mérik, hogy az, amit támadnak J ó-, vag y 
rossz, hogy a magyar ifjúságot különbbé, boldogabbá te-
szi-e, hanem azt mérik nagy hozzáértéssel, hogy: „Az Én 
magosrajutásomat mennyiben szolgáljál!", vagy enyhébb fo-
kon azt, hogy „Én csináltam-e, vagy nemf" (T. ?'., ha én •¡csi-
náltam, akkor jó, ha nem, akkor konkurr encía, tehát rossz!!) 
— Nem győzzük ajánlani, hogy ezt mennyire el kell titkolni. 

Szóval uraim, sorszámért fizetnek, ez se utolsó szem-
pont, rajta!: aprítsuk a Szegedi Hidat és az egész Szegedi 
Egyetemi Ifjúsúágot. És — mondom — ne gomtoljünk arra, 
hogy: Inter dúos litigantes tertius gaudet! Mert akkor hát-
ha megszólal a lelkiismeretünk szava. Ki t u d j a ? . . . 
Hátha? . • . 

tm 

•SSSSDESIIBIlDCEIBiífflBBSICJBDI 

S 2 £ B G B D ~ P É C S 
Áldozócsütörtökön tartották meg a j 

hagyományos Pécs—Szeged egyetem- | 
közti atlétikai versenyt. Nagy megle-
petésre a szegediek nyertek 59:39 
arányban. Ez alkalommal kérdést in-
téztünk a SzEAC titkárához, aki kész-
ségesen állott rendelkezésünkre. 

Valóban meglepetés volt — kezd te 
— a győzelmünk. Ez azonban nem je-
lenti azt. hogy a pécsiek gyengébbek 
lettek volna, mint • máskor, hanem, 
hogy a visszatért Délvidék egyetemi 
ifjúság kitűnő, friss erőit küzdelembe 
tudtuk állítani. A szegedi egyetem if-
júsága ez alkalommal indult először 
atlétikai versenyen SzEAC • elnevezés 
alatt. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy új egyesületről van szó, hanem, 
hogy a székhelyére visszatért kolozs-
vári egyetemi egyesület jogutóda. 
Ugyanis a múlt év őszén az egyesület 
elnöksége az Egyetemi Tanács hozzá-
járulásával a »Kitartás« szót Szeged 
város nevével cserélte fel úgyhogy a 
jogfolytonosság megmaradt. 

A SzEAC igyek^z.k a tradíciókhoz 
mérten a most már megnagyobbodott 
Délvidék sportközpontja lenni Ehhez 
azonban szükséges, hegy megfelelő 
sportpálya álljon a rn-delkczésére. 
Előreláthatóan őszre ez a kérdés is 
megoldódik, mivel pár nappal ezelőtt 
a kultuszminisztérium által kiküldött 
illetékesek átvették a Szukováthy té-

ren levő sportpályát és az'épité«i mun-
kálatokat már a jövő héten megkez-
dik. így aztán megvan minden re-
mény arra, hogy a SzEAC továbbra is 
megtarthassa az őt megillető helyét a 
sport minden ágában és nemcsak a 
vidéki, hanem a fővárosi egyesületek-
nek méltó ellenfele lehessen. 

Végül — fejezte be nyilatkozatát 
— kérjük a tekintetes Egyetemi Ta-
nácsot, hogy minket továbbra is tá-
mogasson és megígérjük, hogy méltók 
is leszünk rá«. 

Este tánccal egybekötött banketten 
beszélgetést folytattunk a pécsi atlé-
tákkal, akik a következőképpen nyi-
latkoztak a versenyről és a SzEI-ről: 

»Mikor Szegedre jöttünk, azt hit-
tük, hogy — ha nem is könnyen, d? 
—győzni fogunk. A szegediek azonban 
jobban felkészültek, nálunk pedig hi-
ányzott a csapatból két elsővonalbeli 
atlétánk. Ez azonban nem von le sem-
mit sem. a szegediek érdemeiből. Kü-
lönösen Rehm 1500-as futása és Bia-
csi, meg Tima teljesítménye érdemei 
figyelmet«. 

»Sehogyan sem értjük — mondot-
ták —, hogy lehetett egy olyan in-
tézményt, mint a SzEI, oly valótlan 
vádakkal illetni. Mi is meg fogjuk 
Pécset valósítani az egységet, de meg 
kell azt a többi egyetemi városban is 
tenni, mert igaz az a régi közmondás: 

Egységben az erő, márpedig nekünk 
most erős egyetemi ifjúságra van 
szükségünk, hogy a Jövő nehéz felada-
tait meg tudjuk oldani«. 

— ami — 
A verseny eredményei: 

60 in. férfi síkfutás: 
1. Tima (Sz) 7.1 
2. Völgyi (P) 7.4 
3. Kolta (P) 7.5 
4. Balogh (Sz) 7.6 

Férfi súlylökés: 
1. Biacsi (Sz) 13.65 
2. Pál (P) 13.21 
3. Sík (P) 13.14 
4. Tóth (Sz) 11.43 

60 m. női síkfutás: 
1. Börcsök (Sz) 9.1 
2. Bíró II. (P) 9.3 
3. Honéczy (Sz) 9.4 
4. Papp (P) 9.5 

400 m. férfi síkfutás: 
1. Mogyoróssi (Sz) 55 
2. Kálmán (Sz) 55.1 
3. Koltai (P) 55.1 
4. Urbán (P) 55.3 

Férfi magasugrás: 
1. Tima (Sz) 170 
2. Almási c(Sz) 160 
3. örményi (P) 150 
4. Rédei (P) 

Női súlylökés: 
1." Várgonvai (P) 9.80 
2. Börcsök (Sz) 9.08 
3. Biró I. (P) 8.37 
4. Kassai (Sz) 7.46 

60 cm. férfi gátfutás: 
1. Karácsony (P) 9.3 

2. Tima (Sz) 9.5 
3. Almási (Sz) 9.7 
4. Csejtei (P) 9.8 

Női magasugrás: 
1. Páhány (Sz) 130 
2. Szabó (Sz) 125 
3. Várgonyai (P) 120 
4. Biró II. (P) 

Férfi c800 m. sikfutás: 
1. Poppe (P) 2.10'5 
2. Rehn (P) 2.107 
3. Bodor (P) 2.12'5 
4. Tarjányi (Sz) 2.13 

Női díszkoszdobás: 
1. Kovács-Bunáné (Sz) 32.52 
2. Börcsök (Sz) 30.88 
3. Várgonyai (P) 27.35 
4. Bíró II. (P) 19.81 

Férfi távolugrás: 
1. Almási (Sz) 6.78 
2. Tima (Sz) 6.42 
3. Karácsony (P) 6.36 
4. Sík (P) 6.05 

Férfi diszkoszdobás: 
1. Biacsi (Sz) 43.19 
2. Sík (P) 41.41 
3. Pál (P) 40.08 
4. Dervaderics (Sz) 33.37 

Női távolugrás: 
1. Tóth (Sz) 445 
2. Honéczv (Sz) 431 
3. Bíró (P) 408 
4. Sipták (P) 406 

Férfi 1500 méteres síkfutás: 
1. Rehn (Sz) 4.41'5 
2. Füredi (P) 4.42'4 
3. Krisztián (Sz) 4.45 
4. Csejtei (P) 4.46 
Férfi gerelydobás: 
1. Sodró (P) 49.39 
2. Csejtei (P) 49.26 
3. Dervaderics (Sz) 47.67 
4. Kovács (D) 47.49 

4X200 m váltófutás: 
1. Szeged 1.372 (Székely, Mol-

nár, Tima, Mogyoróssi). 
2. Pécs 1.39'2 (Bodor, Koltai, 

P i n g - p o n g 

a SzRB'ben 
Karácsony, Pöppe). 

Május 24.-én rendezte a SzEI eliő 
ping-pong versenyét, melyen már a viszr 
szatért Délvidék egyetemi ifjúsága is-
résztvett. A versenyen várakozáson fe-
lüli erős mezőny indult, ugy, hogy a 
verseny a tervezett időn túl nyúlt. 

Négy csoportból — körmérkőzés alap-
ján — az első két helyezett került a dön-
tőbe. A döntő lapzártakor még tart. Ed-
digi eredmény: 

Holtversenyben első Dans, Fáry, Mi-
lánkovics. 

A toválbibi sorrend: Lórencz, Stochó, 
Simon, Kulunics. 

Hölgyek közül első: Tóth Manyi. 

fetodolatek 
Mindég arra vagyunk büszkék, 

amire büszkék lehetnénk. 
* 

Az emberek csak azért hallgatják 
meg mások véleményét, hogy a maguk 
igazát elmondhassák. 

* 

Felejteni annyi, mint a multat 
pótolni a jövővel. 

Művész jelene a jövő. A polgár jö-
vője pedig a jelen. 

A véletlenben csak azok hisznek, 
akiknek ninesen már reményük. * 

A boldogság az egyedüli komoly 
töke, amely százszázalékosan ka-
matozik. 

* 

Csak az ábrándozzon, aki sohase 
érhet el semmit. Aki pedig hisz a te-
hetségében: cselekedjék. 

* 

A legjobb vitatkozó alany, aki nem 
hisz komolyan semmiben, mert azt 
meg lehet győzni mindenről. 

* 

Kinevetni komolyságában a gye-
rekeket, annyi, mint halálraítélni 
ártatlanokat. 

Kiss Ottó Miklós. 


