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(A Délrnagyarország
munkatársától)
As
egyelem a tudomány tűzhelye — mondotta egy
altalommal Szent-Györgyi Albert rektor —,
amelynek munkássága a közös emberi értéknek, a tndománynak szolgálatában áll, Ugyanakkor pedig meg kell felelnie napi feladatának
is. Es a klasszikus megállapítás azt jelenti,
hogy as egyetem nem álhat meg a múlt értékeinek vizsgálatánál és a jövö várhaté kialakulásának tanulmányozásánál, hanem a mindennapokkal, a jelennel is szoros kapcsolatot
kell fenntartania. A twdományös leutatás és a
gyakorlati élet etkri egész emberré a fiatalságot, amelynek éppen Szent-Györgyi Albert szavai szerint a jelenlegi középiskolai rendszerben uinös meg a lehetősége arra, hogy a mindennapok életébe belekapcsolódjék: üínjs as
életre nevelve.
Ezen az állapoton kíván segíteni SzentGyörgyi Albert és minden munkatársa, amikor
a tudományos élet és a gyakorlati élet, valamint a professzor és a tanítvány között akár
mély, lélekből fakadó kapcsolatot teremteni.

Rektor a diákklubban
Ez a kapcsolat nemcsak a
tantermekben
eredményez közvetlenebb hangulatot, amelynek természetszerű következménye a könnyebb
tanítás és a könnyebb tanulás, hanem a katedráról lelépve otthöndban hozza közel a tanárt
és a diákat. Szent-Györgyi rektor klubhelyiségeket Bocsátott a diákság rendelkezéséin s
ezeket a klubhelyiségeket nemCsak azzal teszi
a hallgatók egyetem! otthonává, hogy játéktermeket, Olvasótermeket, tanulószobákat rendez Be, Hanem főként azzal, Hogy 6 maga ts,
mifít as egyetem 'és a 'diákok vezetője, megjelenik a kMbhelyiségékben diákjai kőzött, résztvesz játékaikban, gyűléseiken. Gyakran Hív
Össze diakgyűlésekef, amelyeken a Hallgatók
saját parlamentjük előtt vitatják meg a felmerülő problémákat. Eeül velük a klubasztaloSKoZ, ahol együtt énekel, együtt tölt velük
néhány vidám Órát, Hogy aztán a tanulás ideién í« együtt töltse 'diákjaival a komoly elmélyedés éráit. 3! mindennap! apró, mégis súlyos
göndoKtóI is igyekszik mentesíteni Szent-Györgyi rektor a 'diákságSt, ezt már az eddigi intézkedésekkel, diáksegélyezési akciókkal is sikerült megközelíteni. A gondatlanság, a vidámság felszabadítja a Hallgatókat a sokszor rájnkneHezedett depresszió alól s ennek Hatása
megmutatkozik abban, Hogy a kom'óly munka
h könnyebben megy. Ez az elv érvényesül és
ér el Csodálatos eredményeket a nyffgateUrópai
egyetemeken, ahol a tanár és tanítvány nem a
pad ée a katedra távolságában, hanem a tc
véri, baráti éssés meghitt közelségében végzi
munkáját.

»Fel kell rrmi az iijuságotU
Ennek az egyetemi szellemiségnek kialakításával Kapcsolatban kérdést intéztünk SzentGyörgyi Albert professzorhoz, aki a következőket mondotta":
~ Otthont kell adni az egyetemen az ifjúságnak. Otthont, ahol testvért és barátot talál, ahol adva vannak azok a lehetőségek, amelyek megmentik a tudományt, megmentik az
életet a szárazságtól. Erre a fiatalságra a jövőben nagy feladatok várnak minden pályán
és minden tekintetben. S ha ma körülnézek, akkor azt kell mondanom, hogy fel kell rázni az
ifjúságot, hogy lásson, hogy megérezze:
mit
hogyan kell és mit hogyan nem szabad csinálni. Az előbbire meg lehet tanítani, mert a fiatalság tanulni is akar, az utóbbira pedig elég
példát szolgálhat a kor, amelyben élünk. Tanítani Hsak úgy lehel, ha a diákság érzi a vele
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való törődést. S ezzel kapcsolatban ki kell térnem arra a kérdésre, amelyet még igen sokszor érinteni fogok, hogy az általam életrehivott
diákegység voltaképpen nem szervezet és nem
diákegyesület, hanem as egyetem családiasságánap kifejeződése. Én sokáig nem akartam
ezzel a nyilvánosság elé lépni, mert minél többen tudnak valamilyen dolgot, annál többen
szeretnek ellenkezni. De az a lelkesedés, amelylyel ennek a tervemnek megvalósítását a diákság fogadta és elősegítette, őszintén szólva
meglepett és igen nagy örömmel töltött el.
Most más nyűgöd tan léphetünk a nyilvánosélé? mi. a tanárok és ők, a hallgatók együtt
vagyunk . , .

50 filléres zongorahangverseny
az egyetemen
Legutóbb Szegeden hangversenyesett Fischer
Annié, akit a hangverseny szünetében felkeresett Szent-Györgyi rektor és megkérte, hogy a
szegedi egyetemen lépjen fel kizárólag a diákoknak adott hangversenyen', amelyre a beléptidij 59 fillér. A kiváló zongoraművésznő
lelkesen csatlakozott Szent-Györgyi Albert tervéhez s ígéretének megfelelően
hangversenyt
ad a szegedi egyetemen. Hat Hétig most Svéd-
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tel elvárunk mindenkit Jegyek elővételben ®
Thália-papirüzletben (Kárász-u.)
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a kezdetén van, remélem azonban, hogy as év
végére mát kialakul olyan helyzet a mi munkánk viszonylatában, amely alapja lesz a tő*
vábbi munkálkodásnak. Akkor, amikor; már leszűrhetem egy esztendő tanulságait, majd töb;
bet mondhatok erről.
A diákok nagy érdeklődéssel és szeretettel
kapcsolódnak ebbe a munkába, amelynek ati
üjítás jellegét az adja meg, hogy eddig nerá
volt szokás as egyetemen előadni a ma élő
írókról. Maguk a hallgatók is élénk levelezés*
ben állanak az írókkal, ami kétségtelen jele annak, hogy fokozott érdeklődés kíséri az egyetem irodalomtörténeti munkásságát. De bizonysága ez annak' is, högy bár a mai kor, nerá
kedves az irodalomnak, a fiatalságban él a jövő hite. él az a tudat, hogy az elkövetkezendő
kor talán a tudomány és a mű vészet virágzását
hozza magával,
A jövő hite csendül ki Sik professzor szavaiból. Ez a hit az. amely erőt ad ma és Csodákat ad át örökségül a jövőben a világnak
Ez a bit nem engedi, bogy csak egy pillanatra is megálljon a kéz, amely szerszámot, vagy
írótollat tart: dolgozni kell fáradhatatlanul,
megalkuvás nélkül a — jövőért.
Kalmár-Maron Ferenc.

Gyóni-emlékest
a vitézi székházban

Mimmmr

(A Délmagyarország munkatársától) A Vitézi Rend szegedi Zrínyi-Csoportja a Gyóni Irodalmi Társaság közreműködésével nagysikerű
Gyóni-emlékestet rendezett szombaton a vitéKapható egyedül:
zi székházban. Gazdag műsor Keretében eleveL e í n z i n g e r gyógyszertárban nedett fel a tragikus sorsú költő életének egyegy mozzanata, költészetének egy-egy gyöngya Szeged-Csongrádi palotában.
szeme. Az emlékest alkalmából nagyszámú közönség gyűlt össze a vitézi székház nagyterméországban és Finnországban
hangversenyez, ben, megjelent vitéz Silley Antal altábornagy
utána visszatér Budapestre, ahol v á r j a a sze- hadtestparancsnok, Szilágyi Eereng üzletigazgagedi egyetem rektorának értesítését a hangver- tó és még sokan mások.
seny idejét illetően. Ez a kedvezményezés kiAz emlékest műsorát a leventezenekar veszélesíti a szegedi egyetem munkájának terü- zette b~e, majd vitéz Meskő Zoltán székkapitány
letét: nemcsak tudósok és irók, hanem zenemű- bevezetőjében a nagy magyar hősökről szólott,
vészek is szerepelnek az egyetemi „katedrá- megemlékezett Gyóni Gézáról, akiben a katüna'
kon." Nagy távlatokat nyit ez az újítás, a di- eszmény megtestesítőjét látta. Vitéz PottyondD
ákság knltúrigényeinek kielégítését és széle- Károly ny. ezredes, a Zrinyi-Csőport szegedi elsebb alapökrn. helyezni.
nöke mondott ezután rövid beszédet, majd
logh István Bejelentette, hogy a Gyóni Társaság a szombati esttel, mint a többi alföldi vá
Tisztítsa
rosokban,
úgy Szegeden is kibontja zászlaját
meg olykor szervezetét a bélben
Ismertette, högy Gyóni Géza holttestének a ha'
felhalmozódott sok káros salaktól
zassdllítására már megindították
as akciótakkor is. ha nincs székrekedéso.
„Gyóni háborús költészete" címmel olvasott fel
JÓ tisztító
«rf<S2EBI
hashajtó a
vJ**1
ezután Balögh István értékes tanulmányt.
Korényi Livia szerepelt ezután nagy sikerrel.
Gyóni verseket szavalt, majd saját költ®'
Sik Sándor
menyeiből
adott elő. Dr. "Némedy Gyüla Gyó®'
az irodalmi szemináriumokról
szerelmi költészetét ismertette tanulmányába®'
Hasonló újítás az is, amelyről már beszá- felolvasását nagy sikerrel egészítette ki Ho*'
molt a Délmagyarország, hogy Sik Sándor a kits Erszébet, aki Gyóni néhány költeményt
modern magyar írókról tartott irodalmi szemi- adta elő hatásössan. Nagy tetszés fogadta 19*
náriumokra meghívja azokat as írókat, akik- náth Gyula szereplését, aki Fricsay Ferenc
ről az előadás szól. Erről az újításról Sik pro- gorakísérete mellett Győni-dalokat énekelt, Ge*'
fesszor a következőket mondotta:
gely Gergely tanár Gyóni-verseket adott
— Most még csak bölcsőjében ring ez a elő, majd a leventezenekar magyar dalokat 3®
munka. A tervnek megfelelően irtam néhány szőtt- A műsort mindvégig szellemesen kon!®"
magyar írónak, a válaszok nagyrésze már megfalta Veressné ecsedi Csapó Mária. A
érkezett. Mint minden terv keresztülvitelénél, replőket a nagyszámú Hallgatóság meleg®1®
ennél is mutatkoznak némi akadályok, amelyek megtapsolta.
.
nagyrészt a jelenlegi helyzetből adódnak. Az
11
erdélyi irók tekintetében például a közlekedési H o n v é d - t é r i iskolában tantHf"
viszonyok jelentenek némi nehézséget, a többieknél pedig tekintettel kell lenni arra, hogy
Államvizsga. Ingyenes állásközvetítés.
milyen időpontban állhatnak az írók a szege- vizsgaeredmények. Beiratkozás kezdő, h a l a d ó
di egyetem rendelkezésére. A munka még csak beszédiró tanfolyamokra. HONVÉD TÉR
*
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