Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
4. Ünnepi beszéd.
5. Raff: Kavantina, Kuhlan: Valzer, Schubert: A méh. Hubay: Csárdajelenet,
hegedűn előadja Belle Ferenc dr. zenetanár, zongorán kíséri Kertészné Kain
Kató.
6. Pogatsnigg: Csak magyarok legyünk, énekli az egyetemi énekkar.
A belépés díjtalan.
Szegedi Napló VI. (1930) január 26. 7. oldal

263. Az Emericana állásfoglalása a párbaj ellen

A Schola Emericana második előadása pénteken este 6 órakor volt a Polgári
Tanárképző Főiskola tornatermében, melyet Galamb Sándor igazgató lekötelező
megértéssel bocsájtott az előadás rendelkezésére.
Jelen voltak Dr. Somogyi Szilveszterné, a Marisia patronája, Dr. Galamb Sándor a tanárképző főiskola igazgatója, Dr. Becker Vendel, a tanítóképző igazgatója, Dr. Debre Péter a Marisia priorja, Dr. Szőkefalvy Nagy Gyula, az Integra
priorja, Dr. Révay József, a Marisia lelkésze, vitéz Bakonyi Imre, a Banatia priorja, Dr. Szabó József, a Danubiana kancellárja és számosan Szeged város előkelő
társadalmából.
A Boldogasszony Anyánk elhangzása után, melyet a tanárképző főiskola énekkara énekelt, Dr. Szentgyörgyi Elemér ügyvéd, az Emericana archiadvocatusa
tartotta meg előadását az Emericana és a párbaj címen.
Kifejtette. hogy a párbajt csak a társadalom fellépése szüntetheti meg. Hogy ez
eddig nem sikerült, annak oka a magyar szalmaláng és bizonyos értelemben a
gyávaság. Angliában diszkvalifikálják azt, aki párbajozik. Az Emericana komolyan vette kezébe az ügyet. Küzdelmének egyetlen módja, az emericanás nem
párbajozik, mert hite, hazája, jövője úgy kívánja. A becsületügyi eljárást szabályozta az Emericana, elfogadva a társadalom ily irányú eddigi elintézését. Csak
annál a pontnál emelt vétót, ahol fegyveres elégtételt követelne a társadalmi szokás – mert a párbajozó exkommunikáltatik. Az Emericana lehetőleg emericanast,
vagy ha ilyet nem talál vallásos katolikust kérjen fel megbízottakul. Legfőbb
szerve az Emericananak a becsületszék, melynek elnökét a mindenkori hercegprímás nevezi ki. Minden, fegyvertelenül el nem intézhető becsületbeli ügy az
emericanás becsületszék elé terjesztendő.
Tudnunk kell még, hogy a fegyveres elégtétel megtagadásánál minden párbajkódex elismeri a fél vallásos meggyőződésére való hivatkozást, ha a fél vallásosságának komoly volta bebizonyítottnak tekinthető.
Az előadó ismertette még a becsületszék működését és a konkrét esetekben való
eljárást. Befejezésül rámutat arra, hogy az egyház szigorú álláspontja ésszerű
is, és ezért a párbaj ellenesfelfogás nemcsak katolikus körökben él. Ne bántsd
magyar a magyart, hogy a kardok csorbítatlanul várják az időt, mikor a hazáért
szállhatnak ki a hüvelyükből.
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
Ezután Boóder Zoltán II. é. joghallgató levente olvasta fel a corporatiok ügyrendjéről szóló tanulmányt. A bevezetésben a Foederatio Emericana felosztásáról
szólt, a corporatiokról általában. Majd sorra került tömör jellemzésben a corporatiók célja, értelme, taglétszáma, jelmondata, címere stb. a tárgyalásban a corporatiók hármas tagozódását ismertette (convent, curia, familia), felsorolva az
egyes tagozatok célját, majd, hogy kik lehetnek a tagok, a tagok jogait és kötelezettségeit, a tisztviselőket, gyűlések rendjét és idejét, az avatás szép ceremóniáit,
a convent, a curia, a familia egymással való kapcsolatát, a fegyelmi ügyrendet és
a corporatio életét szabályozó törvényeket.
Az előadás a pápai himnusz eléneklésével végződött.
Szegedi Új Nemzedék XII. (1930) március 29. 2. oldal

264. Az egyetemi Luther Szövetség közgyűlése

Az Egyetemi Luther Szövetség most tartotta évzáró közgyűlését az evangélikus
templomban, melyen jelen voltak Polner Ödön dr. egyetemi ny. r. tanár, fővédnök,
Ereky István dr. egyetemi ny. r. tanár, védnök, Kutas Kálmán lelkész és Asbóth
Gyula tábori lelkész, dr. Illyés Endre a református egyház részéről, ifj. Paraszkay Gyula dr. tb. elnök, Kozma Ferencné tisztb. tag, Kiss Ferenc ny. miniszteri
tanácsos, egyházközségi felügyelő, nagyszámú érdeklődő és tagok. A szózat eléneklése Pazár László elnök részletesen ismertette a Szövetség mozgalmas élelét,
mely kulturális, szociális és vallás-erkölcsi téren nagy fejlődést mutatott. Egy év
alatt rendeztek hat műsoros ünnepélyt, ebből hármat vidéken (Szentes, Orosháza, Békéscsaba), négy tea-estet, 21 bibliaórát, részt vettek négy konferencián,
az összjövedelem felét segélyezésre fordították. Elbúcsúzott a tanulmányaikat
befejező tagoktól, akik emlékkönyvet kaptak, majd Kutas lelkész búcsúztatta el
és áldotta meg a távozókat, mindenkit megható ünnepélyes aktus keretében. A
pénztáros és titkár beszámolója után a tisztikar lemondott, és a közgyűlés a Szünidei Bizottságot megválasztván az elnök a programot vázolta. Polner Ödön dr.,
Paraszkay Gyula dr. és Bukovszky Ferenc tanárjelölt felszólalásai után az ünnepélyes közgyűlés az „Erős vár a mi Istenünk” eléneklésével véget ért.
Szegedi Napló VI. (1930) május 24. 5. oldal

265. Hétfőn délelőtt verekedést rendeztek a szegedi egyetemen

Másfél éves szünet után a kultuszminiszter szegedi látogatása idején, hétfőn ismét eltávolították a zsidó vallású diákokat. – A zsidó vallású hallgatók
emlékiratot nyújtanak át Klebelsbergnek. Megállapították a verekedők névsorát – A rektor a legszigorúbb rendszabályokat ígéri.
Egy héttel ezelőtt valaki kiírta a szegedi egyetem hirdetőtáblájára az ismert jelmondatot: „Üsd a zsidót!” Ugyanakkor kiírták a I. sz. tanterem nagy falitáblájára,
hogy: „Éljen a numerus clausus!” Ilyen és hasonló megmozdulásokból nemcsak
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