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187. A SzEFHE országos nagygyűlése Szegeden

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete csütörtökön országos
nagygyűlést tartott Szegeden a központi egyetem aulájában. A gyűlésen az ország
valamennyi főiskolájának képviselője részt vett. Megjelent azonkívül a SzEFHE országos elnöksége, továbbá Riesz Frigyes dr. rektorral az élén az egyetem
tanácsa és a társadalmi egyesületek vezetői. A díszülést az egyetem aulájában
az egyetemi énekkar vezette be, mely után Csanády György elfoglalta az elnöki
széket, és az ülést megnyitotta. Majd Kolosváry Bálint dr. egyetemi tanár, az
egyetem tanácsa és tanári kar nevében mondott beszédet, melyben kiemelte a
SzEFHE működésének jelentőségét. Ezután a SzEFHE különböző csoportjai üdvözölték a szegedi csoportot, beszámolva egyúttal működésükről. Üdvözlő beszédet mondottak: Széchenyi István dr. az ÉME, Brossek Rudolfné a MANSz,
Öveges Kálmán a keresztényszocialisták, Balló István dr. Hargitaváralja nevében. Üdvözölték továbbá a SzEFHE-t a szegedi és budapesti székely lófők nevében is. A felemelően szép ünnepély, melyen a város hatósága csodálatos képpen
nem képviselte magát, a Himnusz éneklésével ért véget.
Szegedi Új Nemzedék VIII. (1926) május 15. 4. oldal

188. A Foederatio Emerican tagavató ünnepélye

Szegeden régen volt ilyen impozáns, komoly és fontos esemény, mint május
9-én délelőtt az egyetem aulájában. A Foederatio Emericana Marisia Corporatioja tartotta tagavató káptalani ülését. A Foederatio Emericana, mint azt már
több ízben ismertettük, a katolikus egyetemi hallgatók támogatására alakult azon
intézmény, amelybe főiskolát végzett állásban lévő katolikus férfiak nemcsak
azért tömörültek, hogy a katolikus egyetemi hallgatókat anyagilag s erkölcsileg
támogassák tanulmányaik végzése közben s majd az élet küzdelmeinek első nehéz perceiben, hanem az Emericanába tömörülők maguk is arra tesznek ígéretet,
hogy úgy magánéletükben, mint közpályájukon is a katolikus hit szerint élve,
cselekedve, már most igyekeznek egy intanzigens katolikus magyar intelligenciát
teremteni.
Az egyetem auláját zsúfolásig megtöltötte a felavatandók és hozzátartozóiknak,
valamint az érdeklődőknek tömege. A folyosón három pálcás levente vezetése
mellett sorfalat állottak a felavatandó egyetemi hallgatók. Az Emericana budapesti nagykáptalanjának kiküldötte: Bitter Illés ciszterci r. reálgimnáziumi igazgató, c. főigazgató, az Emericana commendatorának vezetése alatt a felavatandó
dominusok a Fogadalmi templomból vonultak át az aulába. Glattfelder gyula dr.
csanádi megyéspüspök és kíséretének megérkezését kürtszó jelezte, mely után
ünnepélyesen bevonult a káptalan. Elől a pálcás leventék, majd a káptalan s végül
a megyéspüspök mint az Emericana védnöke.
Az asztalon két égő gyertya között feszület. A káptalan helyet foglal, s Bitter
Illés főigazgató, a commandator régi középkori nyelvű magyarságú beszéddel
nyitja meg a káptalan avató gyűlését. Majd a teremben felzúg a Boldogasszony
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
Anyánk ősrégi dallama. Ury Lajos budapesti táblai tanácselnök áll fel, s magas
szárnyalású beszédben fejti ki az Emericana hivatását a magyar közélet regenerálási munkájában. Beszédét sűrűn szakítja meg tapsvihar.
Bitter Illés commendator kijelenti, hogy a nagykáptalan a szegedi Marisia Corporatio megalakulását örömmel vette tudomásul, s most felavatja a tisztikart s
a dominusokat, leventéket s a protektort. Elsősorban is dr. Tóth Imre ügyvédet,
mint a corporatio választott priorját avatja fel. Gyönyörű stílusú intelem és kérés
után a prior leteszi a hitvallást, s a commendator feldíszíti az Emerican színével
és keresztjével. Majd Virág Sándor hittanárt avatja fel hasonló megható szertartás közepette a corporatio lelkészévé. Az ifjúság vezetőinek avatása következett
ezután. Ifj. Zehntbauer János jogszigorlót a leventék seniorává, Tichy Béla joghallgatót pedig magisterévé avatta. Ezután 114 dominust (Öreg urat) avatja, akik
esküt tesznek, hogy hithű katolikus módon élnek, és az Emericana zászlaját el
nem hagyják. A káptalan tagjai felékesítik a dominusokat a corporatio színével
és jelvényével, s a commendatornak parolát adnak ígéretük megtartására. Majd
az ifjak avatását végzi a commendator. A magister a káptalan elé terjeszti a 36
levente kérelmét, akik előlépve ünnepélyesen esküt tesznek a katolikus életre,
mely után a leventék seniora felékesíti őket a corporatio színeivel és jelvényével. A budapesti Emericana levetéinek seniora frenetikus tapsokkal megszakított,
költői szárnyalású, magvas beszéddel üdvözölte a leventéket a budapesti Emericanás leventék nevében. Beszédében kifejtette az Emericanások három hathatós
fegyverét az intrazigens katolikus hitet, a kötelesség teljesítését és a tiszta magyar
férfiúságot, melyekkel az Emericana várán belül harcolnak a magyarság mindennemű ellenségével szemben.
Ezután következett az ünnepély legkiemelkedőbb pontja, a protectoravatás. Bitter
Illés commendator felszólítására Tóth Imre dr. prior előterjeszti, hogy a corporatio
védnökéül sikerült megnyerni dr. Galttfelder Gyula csanádi megyéspüspököt,
akinek felavatását kéri. A commendator szép szavak kíséretében emlékezik
meg azon tisztességről, amely az Emericanát érte a protectorság elfogadásával,
s felékesíti a főpásztort az Emericana színével. Glattfelder Gyula püspök
emelkedett ezután szólásra. Örömét fejezte ki afölött, hogy az ifjak és öregurak
munkássága között harmóniát lát, amely a magyarság legerősebb biztosítékát, a
katolikus intelligencia kiépítését fogja eredményezni. A sivár jellemmel szemben
ezen új katolikus alakulatot, mely sem támadó, sem védekező szándékkal nincs,
azért üdvözli örömmel s szerinte mindenkinek, ki a dolgok mélyét nézi, üdvözölni
kell, mert a katolicizmus mindig a mélyebb lelkiséget jelenti, amelyre a mai
materialisztikus irányzattal szemben szükség van. Azonkívül a katolicizmus a
tekintély iskolája. A megfogyatkozott tekintélytiszteletet mai korunkban úgyis
nélkülözzük. S végül a katolikus szervezkedés magából az Egyház szervezetéből
kifolyólag neveli a fegyelmet, amire ma különös szükség van. A főpásztor
beszédét sokszor szakította meg a tapsvihar, s mikor beszéde végén a nagy
lelkesedés megnyugodott, Bitter Illés c. főigazgató berekesztette a tagavató
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káptalani gyűlést. A Szóza akkordajai csendültek még fel, mely után az illusztris
közönség szétoszlott. A budapesti vendégek tiszteletére a Hágiban közös ebéd
volt, amelyen több lelkes felköszöntő hangzott, melyekben méltó elismeréssel
szólottak a corporatio megszervezőjéről vitéz Bakonyi Imre reálgimnáziumi
tanárról.
Katolikus Ébredés VI. (1926) május 16. 3. oldal

189. A Szent Imre Egyesület évzáró ünnepélye

A Szent Imre Egyesület mai évzáró ünnepélye pontosan fél 9 órakor kezdődik a Katolikus Kör dísztermében. Szeged város érdeklődő társadalmát ezúton is
meghívja az egyesület vezetősége. A műsoron az egyesület zenekara több művészi számmal szerepel. Az ünnepi beszédet Glattfelder Gyula dr. megyéspüspök
mondja. Belépődíj nincs. Önkéntes adományokat diákjóléti alapja javára köszönettel nyugtáz a vezetőség.
Szegedi Új Nemzedék VIII. (1926) június 5. 4. oldal

190. A Foederatio Emericana Marisia közgyűlése

A Foederatio Emericana szegedi corporatiója tegnap tartotta meg közgyűlését
Tóth Imre dr. prior elnöklete alatt, mely alkalommal megválasztotta tisztikarát.
Szekretárius Pázmán Ödön dr. kincstárnok Tarján Pál dr., inspektor Lehóczky
Károly dr., krónikás Révay József dr., a fegyelmi bíróság tagjai Szandtner Pál
dr., Rabong János, Sarkady György dr. lettek. Delegátussá egyhangúan Lippay
György dr-t választották meg. A napirend letrágyalása után a korporáció öreg urai
a leventékkel együtt barátságos vacsorára a Hági különtermébe vonultak.
Szegedi Új Nemzedék VIII. (1926) július 2. 4. oldal

191. Az Emericana felhívása Szeged társadalmához

A Foederatio Emericana, a katolikus főiskolai hallgatók szövetsége a nehéz sorban küszködő és anyagiakban szűkölködő egyetemi ifjúság támogatására intézményesen óhajtja megszervezni a középiskolai tanulóifjúság tanítását. Biztosítani
kívánja ezáltal azt, hogy míg egyrészt a jobbérzésű és hazafias egyetemi ifjúság
részére becsületes munkaalkalmat és kereseti lehetőséget nyit, addig a szülők
házitanításra szoruló gyermekei mellé is feltétlenül megbízható és lelkiismeretes
házi tanítókat biztosít. Ezúton a legkülönbözőbb szaktárgyakhoz is képzett és
szakavatott hallgatókat, részint pedig tanárjelölteket tud küldeni. Kérik a szülőket, hogy ily irányú megkereséseiket Tóth Imre priorhoz (Gizella tér 11.) fordulni
szíveskedjenek, ki címüket és igénylésüket bejelentve megfelelő házitanító küldéséről gondoskodni fog. Polgári, gimnázium, reáliskolai tanulók házi tanítását,
pót-, magánvizsgára és érettségire való előkészítését is vállalják.16
Szegedi Új Nemzedék VIII. (1926) szeptember 17. 5. oldal
16

Az 1926. szeptember 19-i szám 5. oldalán megismételt felhívásban Tóth Imre prior címeként
Gizella tér 3. szám szerepel.
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