Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
A szegedi testvéregyesületek nevében Korényi Ernő, a MEFHOSz elnöke mondott nagyhatású üdvözlő beszédet. A gyűlés egyhangúlag örökös tiszteletbeli elnökké választotta a lemondott elnököt, Tombácz Elemért, majd új elnökké Csajkás Bódogot választotta meg. A nagy és előkelő közönség lelkes hangulatban
oszlott szét.
Szegedi Új Nemzedék VII. (1925) április 1. 2. oldal

154. Ifjúsági kiállás a numerus clausus mellett

Az egyetemi ifjúság ma este gyűlést tart a legújabb liberális offenzíva vis�szaverésére
A szegedi egyetem megszűntetéséről a közvéleménybe dobott hiób-hír nyomán
felkavart érzések, indulatok és titkos gondolatok hullámai még mindig nem simultak el, sőt az utóbbi napokban olyan irányt vettek, mely élénk következtetéseket enged meg a hír eredőjére és tendenciájára vonatkozólag. Az utóbbi napokban
olyan jelenségek adták elő magukat Szegeden, melyek megerősítik azon régóta
táplált véleményünket, hogy korántsem a takarékosság, még kevésbé az egyetem
iránt érzett aggodalom volt az, mely szükségessé tette a harangok félreverését, de
fontos faji érdekek tették szükségessé, hogy a takarékossági bizottság szigorúan, becsületszóra titkos ülésén elhangzott egy-két véleményt döntő határozatként
kolportálják ország és külföld szerte. Fontos faji érdek volt a szegedi és pécsi
egyetemek megszüntetésének gondolatát a köztudatba beleszuggerálni, mert a
magyarság legerősebb kulturális végvárainak veszélyeztetése esetén könnyű és
tetszetős lett volna a liberális faj felajánlkozása az egyetemek további fenntartására és biztosítására, melynek egyetlen feltétele a numerus clausus megszüntetése
lett volna az említett egyetemeken. Ez a titkolt és türelmetlen gondolat bújt meg
a megszüntetésről szóló hírek mögött, s a sajtó manőver irányítói tudták, hogy
mit cselekednek, mert Nyugat- és Dél-Magyarország egyetemeinek megszüntetése óriási lendületet adott volna zártszámról szóló törvény által szabályozott faji
érdekeknek, s ugyanakkor borzalmas visszaélését jelentette volna a keresztény
magyarságnak.
A liberális fajú egyetemi hallgatók minden különösebb erőfeszítés nélkül folytathatták volna tanulmányaikat a fővárosban, illetve a külföldi egyetemeken, míg
a magyarság legöntudatosabb és legértékesebb erői megfelelő anyagi eszközök
hiányában képtelenek lettek volna a budapesti és debreceni egyetemekre való átcsoportosulásra. A szegedi és pécsi egyetemek megszüntetése a dunántúli, alföldi, délvidéki és erdélyi keresztény, magyar ifjúságra a legrettenetesebb numerus
clausust jelentette volna, s a kereszténynek minősített magyar gondolat legnemesebb szervén vágott volna eret. Az egyetemek megszűntetésének gondolata
széles perspektívákat nyújtott a titkos faji törekvések előtt. A hiób-hír kolportálása után Szegeden is megindult a mozgalom az egyetem birtokbavételére. Ezek
a titkos törekvések a hétfői liberális újság legutóbbi vezércikkében robbantak ki
leplezetlen és megdöbbentő erővel.
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
– A szegedi egyetemre csak úgy van szükség, és azt csak akkor leszünk képesek
fenntartani, ha szabaddá teszik az egyetemet minden adófizető szegedi polgár
gyermeke számára – sütötte el a nagy ágyút a cikk, melynek logikátlan és átlátszóan tendenciózus mondatfűzésein keresztül csak a vak nem láthatta a rejtett faji
jellegzetességeket.
A cikkel kapcsolatban értesülésünk szerint bizonyos körökben olyan óhajtások
is felmerültek, hogy küldöttség járjon el az egyetemen, s megfelelő helyen közöljék, hogy a numerus clausus megszűntetése esetén bizonyos körök magukra
vállalnák az egyetem fenntartási költségeit. Ezek a jelenségek nagy port vertek
nemcsak az egyetem környékén, hanem a város társadalmának legszélesebb rétegeiben. Munkatársunk az ügy beláthatatlan fontosságára való tekintettel kérdést
intézett az egyetemhez közel álló helyre, s ott a következő értesülést nyerte.
– Ezek a törekvések egyáltalában nem keltenek meglepetést az egyetemen, melyet azonban teljesen hidegen hagynak. A numerus claususnak a Ferenc József
Tudományegyetemen való eltörlése nonszensz, hiszen a zártszám országos törvény, melyen az egyetem vezetősége a legteljesebb együttérzés és együttakarás
esetén sem változtathat. Különben az egyetem fennmaradása tökéletesen biztosítva van, s ezek a tendenciózus törekvések és hírek teljesen veszélytelenek, sőt
érthetetlenek.
Az ifjúság hangulatára nézve megkérdeztük Korényi Ernő MEFHOSz elnököt,
aki elmondotta, hogy az egyetemi ifjúság idegeit és türelmét a végsőkig feszítették az utolsó hetek liberális aknamunkái.
– Az egyetemi ifjúság utolsó csepp véréig el van szánva, hogy a numerus claususról szóló törvénynek, mely egyedül képes döntően biztosítani a magyarság
jövőjét, a legteljesebb érvényt szerezzen. A hétfői liberális lap azt írta, hogy a
„szegedi egyetem tanári karának és ifjúságának megmozdulása semmiképp sem
nevezhető tüntető közóhajnak”. Ez nem igaz, mert az ifjúság a legerősebb elszántsággal és hűséggel tiltakozott a megszüntetésnek még a gondolata ellen is, s
kívánságait a legmagasabb helyre is eljuttatta. Az ifjúság tisztában van a liberális
offenzíva hátterével és céljaival, és saját testét szegezi a liberális előretörésekkel
szemben, akár kívülről, akár belülről is jöjjenek azok. Ebben a harcban elhullhatnak ugyan az ifjúság egyes vezetői, de az elgáncsoltak helyére azonnal újak tódulnak, mert a keresztény magyarság akarata nem szorulhat többé háttérbe ebben
az ősi tradíciókkal bíró kulturális végvárban. A numerus clausus csak a testünkön
keresztül semmisülhet meg a szegedi egyetemen.
A MEFHOSz és a Turul szervezetei egyébként csütörtökön este gyűlést tartanak, melyen méltó formában fognak ezekkel az aknamunkákkal foglalkozni, s
megbeszélik majd a szükséges teendőket.
Szegedi Új Nemzedék VII. (1925) május 28. 2–3. oldal
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