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184. Foederatio Emericana ünnepe

Városunkban is megalakult a főiskolát végzett uraknak a katolikus egyetemi
hallgatókat támogató egyesülete az Emericana budapesti központtal működő Marisia Corporatio. Tagfelavató ünnepsége május hó 9-én délelőtt lesz, melyre az
Emericana nagykáptalanja lejön. Az ünnepséget vasárnap délelőtt 10 órakor a
fogadalmi templomban nagymise vezeti be, melyet Glattfelder Gyula megyéspüspök úr celebrál fényes segédlettel. Az ünnepség színhelyére a nagykáptalan
vezetésével együtt vonul az egész corporatio. Az avatás lesz, melyre a katolikus
ügyek iránt érdeklődő közönséget meghívja a corporatio vezetősége.
Katolikus Ébredés VI. (1926) május 9. 7. oldal

185. A Foederatio Emericana tagavató ünnepe

Kilencvennégy dominust és 32 egyetemi hallgatót avattak fel
A rég elmúlt magyar idők drága emlékei, eleink és a magyar lovagvilág kedves
hagyományai újultak fel pár órára azon a tagavató ünnepen, melyet a Foederatio
Emericana rendezett vasárnap délelőtt a Ferenc József Tudományegyetem aulájában. Az ünnepség bővelkedett festői képekben. Papok és civilek az emelvényen
elhelyezett hosszú asztal előtt. Mögöttük a felavatásra váró emericánás diákok
csoportja, kiknek zöldszínű sapkája kellemes összhangban olvad össze az ünnepi
polgári ruhák és papi reverendák színével. A terem többi részét színültig megtölti a közönség. Szeged katolikus társadalmának színe-virága. Hitvalló arcélek,
nyílt, bátor, meggyőződéses tekintetek és a közönség élén Csanád egyházmegye főpásztora. Feledhetetlen volt ez az ünnepség. Visszajáró szép emléke marad
mindazoknak, kik részt vettek rajta. Az ünnepség délelőtt 10 órakor a fogadalmi templomban szentmisével kezdődött, melyet Glattfelder Gyula dr. csanádi
püspök pontifikált. Mise után a közönség, a felavatandó dominusok és egyetemi
hallgatók a központi egyetem aulájába vonultak, ahol megkezdődött a tagavató
ünnepség, melyet Bitter Illés tankerületi főigazgató, cisztercita rendi szerzetes
nyitott meg, archaisztikus magyar nyelven tartott beszéddel. Utána kürtszó harsant fel, mire a közönség helyéről felállva elénekelte a Boldogasszony anyánk
kezdetű egyházi éneket.
Utána Ury Lajos dr., budapesti kir. ítélőtáblai tanácselnök mondott ünnepi beszédet. Sokan azt mondják – mondotta többek között – nincs, ami meg tudná
fékezni az emberi indulatok féktelenségét. Ezzel szemben ő azt mondja, hogy
van egy fix pont, melyhez felemlekdve nem süllyedünk le a fertőbe. Ez az istenbe
vetett hit, és a Krisztusi szeretet. Az emberek bűnözésének oka, hogy megfeledkeznek ezekről. Ha a társadalmi élet kutatói jobban körülnéznének, akkor látnák,
hogy az ember társas életének legtökéletesebb formái, az államok is letérnek erről az útról. Az egyesek lezüllése ennek csak természetes következménye. Soha
égbekiáltóbb bűnöket államok államok ellen nem követtek el, mint ma és soha
szörnyűbb bűnt mint a szövetséges hatalmak hazánk ellen. Ezt sehol jobban nem
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érzi és jobban nem marcangolja az embert, mint Szegeden, melytől 6 kilométerre
a mi három hegyes négy folyós címerünk helyett idegen államok ijesztő, állatokat
ábrázoló címei merednek ránk. Ő nem csatlakozik a fásultak és lemondók seregéhez, hanem ő azt állítja, hogy fel fogunk támadni idegen segítség nélkül is. A
Gondviselés erre eszközöket nyújt nekünk. Egy ilyen eszköz a mi gyönyörű szervezetünk is, mert akik az Emericana rendjébe tartoznak, azok a feltámadást nemcsak előkészítik, hanem meg is valósítják. Az Emericana célja kettős: egyrészt
az intranzigens katolikus hit, másrészt az intranzigens hazafias érzés. A katolikus
hit és a hazafias érzés Magyarországon annyira összeforrott, hogy az egyiknek
megsemmisítésével a másik is elsorvadna.
A nagyhatású beszéd után Bitter Illés a szervezet alkotmányába fektetett szertartás szerint Tóth Imre dr-t a Foederatio Emericana szegedi corporatiójának
priorjává avatta, átadva neki a zöldszallagra tűzött priori jelvényt. Ugyanilyen
szertartások között ezután Virágh Sándort a corporatio lelkészévé, ifj. Zehntbauer
János jogszigorlót a leventecsoport szeniorává, Tichy Béla joghallgatót pedig a
leventék megiszterévé avatta Bitter Illés tankerületi főigazgató.
Majd Tóth Imre dr. most már mint prior terjesztette elő ezután a novusok rendjébe felveendő 114 öreg úr, másképp dominus névsorát, aki közül 94 volt jelen,
a többiek, köztük Aigner főispán, Somogyi polgármester és több egyetemi tanár
távollétüket kimentették. Az új dominusok ezután Virágh Sándor konvent lelkész
kezébe letették a fogadalmat.
– Megfogadjátok mindezeket úri szavatokkal, úri parolátokkal? – kérdezte tőlük
Bitter Illés.
– Megfogadjuk!
Virágh lelkész ezután az Emericana jelvényt átadta a dominusoknak, mire Tóth
Imre dr. prior intézett hozzájuk tartalmas és gondolatokban gazdag beszédet, rámutatva azokra a kötelességekre, melyeket az ifjúsággal szemben kell kifejteniük. Ha az ifjúságnak szilárd hitet adunk, akkor az ország hajóját nem lehet többé
zátonyra vezetni.
Bitter Illés tankerületi főigazgató ezután kézfogással a konvent öreguraivá fogadta őket. Majd Tichy Béla magiszter előterjesztésére ifj. Zehntbauer János szenior a corpoartio Marisa leventéivé avatott 32 egyetemi hallgatót. Tóth Imre dr.
prior intézett ezután buzdító szavakat a leventékhez, kiknek nevében ifj. Zehntbauer János szenior válaszolt. Majd a központi Foederatio Emericana budapesti
kiküldöttje intézett lelkes és nagytetszést keltő beszédet a leventékhez.
Most Tóth Imre dr. prior Glattfelder püspökhöz emelte szavait, felkérve őt, hogy
az Emericanát vegye oltalába és fogadja el a protectori tisztet. A püspök kijelentette, hogy a protectorságot elfogadja.
– Az ifjúság lelki és anyagi érdekeinek biztosítása érdekében 30 év óta katolikus részről már sok és érdemes intézkedés történt, s intézmény létesült. A Szent
Imre Collégiumok és körök, Mária kongregációk, katolikus menzák és otthonok
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annyi fiatal ember ambícióját alapozták meg, hogy alig van már Magyarországon
érvényesülési tér, melyen a katolikus buzgalom és szeretet áldásait az intelligens
férfiak százai és ezrei nem emlegetnék hálás elismeréssel. Az Emericana egy új,
hatalmas intézmény, mely a katolikus magyar jövő anyagi és erkölcsi biztosítékait törekszik kiépíteni, s ecélból fiatalokat és öregeket egy nagy országos szervezetben egyesíteni, hogy az ifjúság a társadalom vezető urainak és hölgyeinek
érdeklődésében és jóságában érezze az idő mostohasága dacára a családi otthont
helyettesítő meleget, s a reménytelen jelen sivársága közben borongó bánat lássa
fejlődni a szebb jövő biztosítékát. Katolikus zászló alatt szervezkedik ez a magyar gondolat. Nem a támadás szándékával, mely lelkétől távol áll, s nem a védekezés elszántságával, melyet Magyarországon remélhetőleg senki sem akar a
nagy katolikus többségre rákényszeríteni, hanem azzal a tudattal, hogy katolikus
meggyőződésünk és erkölcsi felfogásunk oly erőket hordoz, melyeket a magyar
katolikus intelligencia, de az egész magyar kultúra érdekében lehet és kell is érvényre juttatnunk.
– Áldást jelent katolikus alapon szervezkedni, mert a katolikum a mélyebb lelkiséget jelenti, amire ma különösen szükség van. Amikor a materiális javak értékelése túlteng, a szellemit leginkább hangsúlyozó katolikus elv az értelmiségi osztály legszilárdabb bázisa. Abban a korban, melyben a fizikai munkát a szellemi
rovására még a legműveltebb nemzeteknél is tűrhetetlen osztálygőggel kívánják
privilegizálni, a lelkiséget pointírozó katolicizmus a műveltség érvényesülésének
biztosítéka. S midőn az erkölcs ledöntése és kigyúnyolása a nyers ösztön és erő
zsarnok uralmával fenyeget, a finomságot és mélységet kereső katolikus lélek az
emelkedett gondolkozás erőssége. S a másik ok, amiért a katolikus szervezkedésnek minden művelt embernek örülnie kell az, hogy a katolicizmus a tekintély
iskolája. Világszerte összeomlanak tekintély és rend pillérei, s maguk alá temetik
elsősorban a szellemi élet képviselőit. S az a sokszor támadott és gúnyolt egyház
nem mosolyog az általa megjövendölt felfordulás láttára, hanem erkölcsi súlyával támogatni kívánja és tudja az omladozó társadalom boltozatát – elsősorban a
műveltség és művelt osztály javára. S mikor bölcseleti rendszerek, társadalmi és
gazdasági alakulatok tehetetlenül adják meg magukat sorsuknak, mindenekelőtt
a katolicizmus az, mely átmenti a jövőbe a legfelsőbb szellemi értékeket. Ezért a
célkitűzésért, ezért a biztató nekilendülésért, ifjakat és öregeket erre a providenciális munkára szólító toborzásért üdvözöljük az Emereicanát, s mint sűrű sötétségbe derengő hajnalhasadás felé küldjük az üdvözlő szót: Vivat, crescat, floreat.
A főpásztor felemelő hatású beszéde után az ünnepség véget ért. Itt említjük
meg, hogy a felavatott dominusok névsorát helyszűke miatt lapunk holnapi számában közöljük.
A lélekemelő ünnepély után a Hági különtermében 80 terítékű ebéd volt, melyen Lippay György dr. tankerületi kir. főigazgató, a szegedi katolikus társadalom
nevében köszönetét fejezte ki a Foederatio Emericana központi vezetőségének a
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katolikus egyetemi ifjúság érdekében kifejtett nagyhorderejű tevékenységért és
különösen kiemelte Bitter Illés tankerületi főigazgató fáradhatatlan buzgóságát,
amelyet mint commendator kifejt. Ury Lajos budapesti kir. táblai tanácselnök a
központ nevében köszönte meg a szegedi szervezőknek, de különösen Erdélyi
László dr. egyetemi tanárnak és vitéz Bakonyi Imre tanárnak eredményes munkásságukat. Erdélyi László dr. felköszöntőjében az érdemet áthárította vitéz Bakonyi Imrére. Bitter Illés főigazgató ezután üdvözölte a szegedi corporatio vezetőségét és tagjait, kifejtvén a szervezés szükségét és vázolta, hogy a Foederatio
Emericana legfontosabb célja a katolikus egyetemi és főiskolai ifjúság irányítása
azon célból, hogy egy erkölcsös, hazafias új nemzedék nevelődjön, mely nélkül a
keresztény Nagymagyarország fel nem épülhet. A központi vendégek egyrésze a
délutáni gyorsvonattal, míg a többiek az éjjeli vonattal tértek vissza a fővárosba.
Az egész ünnepély kiváló rendezése és fényes sikere vitéz Bakonyi Imre tanár
érdeme.
Szegedi Új Nemzedék VIII. (1926) május 11. 3. oldal

186. A SzEFHE országos nagygyűlése Szegeden

Erdély száműzött magyar ifjúságának demonstrációja az irredenta eszme
mellett
A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete ma, csütörtökön tartja
meg országos nagygyűlését a Központi Egyetem aulájában. Ezen a demonstrációs jellegű nagygyűlésen Erdély száműzött magyar ifjúsága, Budapest, Debrecen,
Pécs, Magyaróvár, Sopron, Keszthely egyetemeinek delegátusai beszélik meg
azokat a feladatokat, amelyeknek megoldásai az irredenta gondolat szolgálatában reájuk várnak. A gyűlésen megtárgyalandó problémák mélyen a magyarság
életébe és jövőjébe vágók, nagy érdeklődésre tartanak számot, s az a nagyszabású
program, amelyet az egyetemi ifjúság ezúttal maga elé tűz, az egész magyarság
boldogulásának megvalósítását célozza.
A delegátusok részben a kedd délutáni, részben a szerda délelőtti vonattal érkeztek Szegedre. A budapesti kiküldöttek fogadására a szegedi SzEFHE testületileg
vonult ki a pályaudvarra, s a darutollas, kék-arany zsinóros magyar föveges székely fiúk díszmenet élén hozták be a Budapestről hozott SzEFHE-zászlót.
Szerdán délben a Horthy-menzán ebéd volt a vendégek tiszteletére, majd két
órakor kezdetét vette a zártkörű értekezlet, amelyet ma, csütörtökön délelőtt folytatnak. Csütörtökön délelőtt 11 órai kezdettel nyilvános díszülés lesz az egyetem
aulájában, amelyen a nagyközönséget is szevesen látják. A Székely Egyetemi és
Főiskolai Hallgatók Egyesületének nagyszabású ünnepségeit az újszegedi Vigadóban este fél 9 órakor kezdődő majális zárja be.
Szegedi Új Nemezdék VIII. (1926) május 13. 4. oldal
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