Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
133. Werbőczys-kultúrdélután

A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem jogi karának Werbőczy Bajtársi
Egyesülete által ma délután 4 órakor az egyetem aulájában rendezendő kultúrdélután műsora: 1. Magyar Hiszekegy. 2. Költemények Farkas Imrétől. Szavalja:
Vass Béla. 3. Beethoven: Sonate pethetique. Zongorán előadja: Paulovits Tibor.
4. Lázár István: A büntetőjog és a párbaj. 5. Molnár Szereth: Szerenád. Hegedűn
előadja: Koszteletzky Ede. Zongorán kíséri: Paulovits Tibor. 6. Petőfi: Az őrült.
Szavalja: Király F., 7. Epizódok a diákéletből. Írta és felolvassa: Regdon László.
8. Szózat. Belépődíj nincs. Adományok az egyetemi hallgatók kulturális fejlődésének előmozdítására köszönettel fogadtatnak.
Szegedi Új Nemzedék VI. (1924) április 6. 4. oldal

134. Szent Imre leventéinek ünnepe

A liliomos herceg glóriás alakjához méltó fényes keretek között tartotta meg
vasárnap délelőtt évzáró ünnepélyét a szegedi egyetemi hallgatók Szent Imre
Egyesülete. Az ünnepség reggel 8 órakor az újszegedi Szent Imre Kollégium
kápolnájában kezdődött, ahol Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök az egyesület fővédnöke ünnepélyes szentmisét és Te Deumot tartott. Megható jelenet volt
a szentmise után, midőn a Kolozsvárról elhozott egyesületi zászlóra, a 26 éves
egyesületi múltnak erre a büszke jelképére gyászszalagot helyezett el az egyetemi
ifjúság: „Szeged tudja, hogy Kolozsvár visszavár” – ez a felirata a szalagnak és e
zászló most már, mint beszédes irredenta jelvény hirdeti Szent Imre leventéinek,
hogy a zászlót vissza kell majd vinni kincses Kolozsvárra. Az ünnepségen részt
vettek: Lázár Ferenc dr., Stumpf Pál dr. és Klein Béla dr., kik az egyesületek régi
vezetői voltak, és most is eredményesen működnek annak érdekében.
Az ifjúság ezután a zászló alatt a Katolikus Kör nagytermébe vonult, ahol nagyszámú és előkelő közönség részvételével és Glattfelder püspök jelenlétében megkezdődött az évzáró ünnepély, melyet Reck Endre a Szent Imre Egyesület elnöke
nyitott meg, beszámolva az egyesület elmúlt tanévi működéséről. Az egyesület
kitűzött célja a keresztény szellemben való társadalmi megújhodás előkészítése,
melyet előbb a lelkekben akar megvalósítani. Ezt a célt a katolikus ifjúság tudományos képzésével és gyakorlati vallásos életre való nevelésével óhajtja elérni.
Ezután az egyesület kulturális és gazdasági működésének eredményéről számolt
be, majd tolmácsolta az ifjúság háláját Glattfelder püspöknek, ki a Szent Imre
Kollégium felépítésével megalapította az egyesület jövőjét és Erdélyi László dr.
egyetemi tanárnak, ki a Kollégium lelke.
Az elnöki beszámoló végeztével Tarnay Albert szavalta el Szilágyi Béla: „Értem
jött az anyám” című versét. Utána pedig Erdélyi László dr. egyetemi tanár hirdette ki az egyesület legutóbb kitűzött irodalmi pályadíjának eredményét. Jutalmat
nyertek: Gottschall Sándor és Muzsnay Dénes. Till Elza adott elő ezután két szép
éneket Armentanó Lajos egyesületi tag zongorakíséretével.
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Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
Ezután Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök mondott mélyhatást keltő beszédet.
A magyar ember – mondotta – az integritás gondolatával kél és fekszik. Kétféle
integritás kell. Először szükséges a lelki integritás, hogy az a nagy tettek rugója
lehessen. Örül, hogy a Szent Imre Egyesületben ilyen sokoldalú tevékenységet
lát. A vallásos életet, a kultúr tevékenységet, a katonai sport gyakorlatot, a zenét,
a gazdasági szervezkedést. A kezdet helyes, csak tovább kell menni ezen az úton,
s ez a mag kell, hogy hozza a végleges eredményt. Az ünnepélyt az egyesület
zenekara Souppe: „Dichter und Bauer” című zeneszámának precíz előadásával
fejezte be.
Szegedi Új Nemzedék VI. (1924) május 20. 1. oldal

135. A Csaba táborozása

A Csaba Bajtársi Egyesület a Ferenc József Tudományegyetem orvoskari magyar hallgatóinak kitűnően megerősödött hatalmas szerve szerdán este tartotta
meg évzáró nagytáborozását. Az évvégi beszámolók után a tábor lelkes szavakban emlékezett meg a távozó vezérségről és különösen annak fejéről, Szász
Sándor volt vezér bajtársról. Ez alkalommal történt az 1924/25. tanévre megválasztott új vezérség beiktatása is. Vezérré választatott: Brunovszky Loránd, alvezérré: Győry Albert, nádorrá: ifj. Völgyessy János, a vezérkar többi tisztségei is
a legagilisabb és legnemesebben érző medikusok közül történt. Az új vezérség az
egyesület patrónusának, Veress Elemér dr. egyetemi ny. r. tanárnak kezébe tette
le az esküt, és egyszersmind szent fogadalmat tettek, hogy az ifjúsának ez impozáns táborát tovább fogják vezetni azon az úton, amelyen minden – a haza sorsát
szívén viselő – becsületes magyar embernek haladnia kell.
Szegedi Új Nemzedék VI. (1924) május 23. 4. oldal

136. Szent István Bajtársi Egyesületről

Integritás annyi, mint az igazság teljessége vagy legalább az arra való törekvés. Integritásra, teljességre kell törekednie mindenkinek és minden jónak. Testi
integritásunk a testi épség, egészség; lelki vagy erkölcsi integritásunk a lelki és
társadalmi erényekre való buzgó törekvés. Ezt az integritást ajánlotta különösen
a Szent Imrések évzáró közgyűlésén a mi apostoli püspökünk. Minél nagyobb az
integritás a haza fiaiban, különösen a vezetésre hivatott intelligenciában, annál
biztosabb ama reményünk, számításunk terjedése, amelyet a haza integritására
szívében, eszében minden jó magyar ápol. Főleg az erkölcsi integritás ápolása
a Szent Imre Egyesület célja, feladata. Ehhez hozzátartozik az ész és akarat legnemesebb képességeinek, erőinek arányos kifejlesztése, amiből legkevésbé hiányozhat az összes jó erők forrásának, Istennek méltó tisztelete. Annál kevésbé,
mennél nagyobb a műveltség, tudományok keresése s mennél magasabb az egyének társadalmi hivatása.
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