Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
meghallgatta a magyar intelligencia és iskola összes tekintélyének bölcs tapasztalatait és véleményét, és nem zárkózott el az egyetemi, főiskolai diákság óhajai
elől sem, akkor nagyon meg kell válogatni a hangot és módot, amellyel a nagy
diákság még több kedvezményt óhajt elnyerni a magyar királyi kormánytól és
törvényhozástól. A bölcsen megfontolt kérelmek és panaszok megértő pártolóra
találnak nemeslelkű kultuszminiszterünknél. Azért nagyon kérem a mai diákgyűlés vezéreit és tagjait, hogy méltó legyen gyűlésük a szent ügyhöz, amelyet elő
akarnak segíteni.
Az egyetem egyik legnagyobb és legszebb termét kérték el tőlem nagygyűlésük
megtartására. Én beleegyeztem ebbe, abban a biztos reményben, hogy az ifjúság
a szép nagy auditóriumhoz méltóan engedi lefolyni saját gyűlését, és nem fog
arra kényszeríteni engem és utódaimat, hogy a jövőbe gyűlésüket az egyetem
falai közül kizavarják. Szeged már nagy nemzeti mozgalmunkban is tudott új,
nagy utakat mutatni. Adja Isten, hogy a szegedi ifjúság a diákgyűlések bölcs lefolyásában is új utat mutasson.
Délmagyarország XIII. (1937) február 25. 4. oldal

426. Nyugalom az egyetemen

A rendőrség egész nap készenlétben volt, de rendzavarás nem történt.
Rendőri díszszemle a Széchenyi téren. Szegeden nem zavarták meg a Lovagias ügy előadását
A Turul Szövetség éjszakába nyúló nagygyűlése után csütörtökön délelőtt a legteljesebb rend uralkodott úgy az egyetemen, mint a város utcáin. Rendzavarás
sehol sem történt. A zsidó vallású egyetemi hallgatók minden fakultáson megjelentek az előadásokon, de nyoma sem volt az előző esti izgatott hangulatnak. A
legteljesebb nyugalmat lehetett tapasztalni, mint egyéb alkalmakkor. Mindamellett a rendőrség minden óvintézkedést megtett az esetleges rendbontás csírájában
való elfojtására. Azokat a helyeket, ahol más években tüntetés szokott lenni, a
renőrség megszállva tartotta. A városháza kapualjában a kerékpáros rendőrszakasz kerékpárjai karddal felszerelve voltak kitámasztva, hogy minden pillanatban
rendelkezésre álljanak a rendőröknek.
Délután 4 órakor a városháza előtt, a Széchenyi téren dr. Buócz Béla főkapitány-helyettes díszszemlét tartott a szegedi rendőrség alakulatai felett. A díszszemlének igen nagy nézőközönsége volt. A díszszemlén, amely igen impozáns
képet nyújtott, részt vett a rendőr tisztikar is. A főkapitány-helyettes megszemlélte a lovas, kerékpáros és gyalogos rendőrszakaszokat, majd hivatalába ment.
Háromnegyed 5 óra volt, amikor dr. Marton József és dr. Bodnár József rendőrfogalmazók vezetésével 8 detektív és egy 30 tagból álló rendőrszakasz a Belvárosi Mozihoz vonult, ahol a mozi körül és a nézőtéren elhelyezkedtek, hogy
minden tüntetésnek elejét vegyék. A moziban a Lovagias ügy című magyar filmet
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játsszák, amely ellen Budapesten és Debrecenben már tüntetett az egyetemi hallgatóság, mert a szereplők egy része zsidó vallású. Ez vezette a szegedi rendőrséget is a megtett óvintézkedésekre. A filmet egyébként az első előadáson megnézte
dr. Buócz Béla főkapitány-helyettes is. Hasonlóképpen rendőri készültség vonult
fel a többi előadásra is, amelyeket nagy közönség nézett végig, de rendzavarásra
nem került sor.
Szegedi Napló XIII. (1937) február 26. 3. oldal

427. Az Emericanás ifjúság tiltakozik
a liberális sajtó ferdítései ellen

Az Emericanától a következő levelet kapta a Szegedi Új Nemzedék szerkesztősége.
A szegedi ifjúság márciusi ünnepén történt sajnálatos incidenssel kapcsolatban,
különösen a liberális sajtó részéről oly közlemények jelentek meg, amelyek a
valóságtól teljesen eltérőek, s a lefolyt eseményeket téves beállításban elferdítik.
A Foed. Emericana nevében olyan kéréssel fordulunk a T. Szerkesztő Úrhoz,
szíveskedjék az olvasó közösség tájékoztatására az alábbiakat közölni: A Foed.
Emericana szegedi ifjúsága tiltakozik különösen a baloldali, liberális sajtó azon
beállítása ellen, hogy az ifjúság március 15-én elhangzott, illetve félbeszakított
beszéde szélsőséges hangú és méltatlan lett volna Március Idusának ünnepi mivoltához. Szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy kinőttünk abból a korból, hogy a
történelemből jól ismert események állandó hangsúlyozásával és egy pár frázissá
minősített szólam elmondásával adjuk meg a kegyeletet a múlt emlékének. Azonosítjuk magunkat szónokunk azon kijelentésével, hogy március 15-e az ifjúság
ünnepe, amikor az emlékezésen túl joga van az ifjúságnak hivatásáról és feladatáról beszélni, joga van arra is, hogy törvényes keretek között tárgyilagos módon
rámutasson azon kiküszöbölendő okokra, melynek köszönhetően nem felelhet
meg történelmi hivatásának.
Meggyőződésünk éppen ezért, hogy dr. Erdélyi László rektor úr közbeszólása
csakis sajnálatos félreértésen alapulhatott, annál is inkább, mert egyetemünk professzorai közül többen s az ifjúság nagy tömegeit nem számolva, mely egyhangú
lelkesedéssel tette magáévá az elmondottakat, a város nagy része is kinyilvánította együttérzését.
Le kell szögeznünk azt is, hogy Erdélyi László rektor úr közbeszólására nem
történt olyan magatartás, vagy megjegyzés, amely alapul szolgálhatott volna a
liberális sajtó által kihangsúlyozott, de állításaiban valótlan, általános felháborodásra.
Maradunk a Foed. Emericana vezérségének nevében mély tisztelettel: Tantos
József területi assessor, Buzáth Lajos senior
Szegedi Új Nemzedék XIX. (1937) március 18. 4. oldal
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