Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
Humanisztikus képzés után kissé idegennek érzi magát mindenki a műhelyben
és az üzleti életben. Az elmúlt iskolaév végén több neves gimnáziumi igazgató
nyilatkozott úgy, hogy az ifjúság okos és a helyzettel számoló pályaválasztásának
biztosítására egy ilyen új iskolatípus megteremtése volna a legfontosabb.
Talán lesznek olyanok is, akik e kívánalmakat merész vagy elméleti elgondolásnak tartják. Mi is tudjuk, hogy a megvalósítás nem könnyű feladat. Mégsem
tekinthettünk el ezek felemlítésétől, mert a mai helyzetet a magyar társadalom
olyan szervi bajának tekintjük, melyből csak gondos, hosszantartó és keményen
végrehajtott kúra, nem pedig tetszetős tüneti kezelés, gyógyíthat ki bennünket.
P. Borbély István S. J. hittudományi főiskolai tanár
Dr. Halmos Károly (szerk.): Schola Emericana Szegediensis sajtóankétja
a diplomás ifjúság önállósításáról. (A Schola Emericana Szegediensis
kiadványai 1. sz.) Szeged, Schola Emericana Szegediensis, 1937.
11–15. oldal

446. A Turulista gyógyszerészhallgatók napirendre tűzték
a pángermán kérdés ismertetését

A Turul szövetségbe tömörült szegedi gyógyszerészhallgatók Rákóczi Bajtársi
egyesülete szombaton tartott nagytáborát a gyógyszertani nagy előadóteremben.
A Magyar Hiszekegy elmondása után dr. Kéki Miklós vezér megnyitójában röviden beszámolt a soproni XVII. országos követtábor eseményeiről , majd a folyóügyek letárgyalása után Csapy Lajos, az egyesület darufője az aktuális pángermán mozgalomról tartott nagy figyelemmel kísért előadást.
Előadásában történeti visszapillantást vetett a magyarországi német településekre, majd a jelenlegi, külföldről irányított pángermán mozgalmakat ismertette.
Megemlítette az eleki országzászló meggyalázását, majd ismertette a dunántúli és
pestkörnyéki pángermán agitáció előretörését.
Az előadást élénk vita követte, és az egyesület elhatározta, hogy ezt a kérdést
napirenden tartja, és azt minden oldalról meg kívánja világítani.
Szegedi Új Nemzedék XIX. (1937) november 26. 3. oldal

447. Gelei rektor: „Jelszavakkal lehet tömegeket izgatni, de
problémákat megoldani nem lehet”

Egy zöldinges csoport botrányt rendezett a Turul szerda esti egyetemi gyűlésén
A Turul Szövetség szerda este gyűlést rendezett az auditorium maximumban,
amelyet dr. Gelei József rektor nyitott meg. Dr. Dérczy Ferenc ismertette az ifjúság kívánságait. Mindenekelőtt a tandíjak és a mellékdíjak leszállítását kívánják.
A magyar ifjúság csak a tehetség szelekcióját ismeri.
A gyűlés eddig nyugodt mederben folyt. A terem egyik sarkában zöldinges fiatalemberek ütöttek tanyát, akik ezután állandó közbekiabálásokkal zavarták a
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
gyűlés nyugodt menetét. Dérczy arról beszélt ezután, hogy kívánják látni annak
az 500 ifjúnak a névsorát, akit a GyOSz a Turul akciójaként elhelyezett.
Valaki közbekiáltotta: „Ki kell hajtani a zsidókat!” – Elhiszem – válaszolt a szónok –, hogy ez igen hálás jelszó, de nekünk más eszközökre van szükségünk…
Komoly felkészültséggel kell felvennünk a harcot.
Dr. Gelei rektor válaszolt ezután a beszédekre. Kijelentette, hogy csupán a tehetség szelekciót nem tartja elégségesnek, okosabb az úgynevezett hajlam szelekció.
„A zsidókat közben küldjük haza, kössük fel őket az eperfákra!” – kiáltotta közbe
a nyilascsoport.
A rektor ekkor nagyon csendesen, de nyomatékosan válaszolt a közbeszólóknak. – Engedjék meg nekünk – mondotta –, hogy a mi megbeszélésünk nyugodtan folyhasson le, ha ezután valakinek van hozzászólása, álljon fel, mondja el,
de jelszavak nélkül. Nekem az a véleményem, hogy a jelszavakkal lehet ugyan
tömegeket izgatni, de problémákat megoldani nem. ..!
A professzor válaszát az ifjúság nagy tapssal fogadta. A professzor azután arról
beszélt, hogy a középiskolákat kollégiumokká kellene átszervezni, amelyekben
mindenféle típusú iskola helyet kapna, itt úgy ipari, mint kereskedelmi, gazdaság
képzés folyna.
Dr. Bolla Pál arról beszélt, hogy a Turul nem űz napi politikát, és nem tarozik
politikai párthoz, kétségtelen azonban, hogy van olyan párt, amelynek programja
vele egy síkon mozog. Dr. Szabó Gyula arról beszélt, hogy a Turul kollektív Magyarországot akar, de a magántulajdon elve alapján. A Turul antilegitimista, nem
akar többé Habsburgot látni, végül támadta a Szent István Bajtársi Egyesületet.
A gyűlés 11 órakor ért véget. Amikor az ifjúság a nagyteremből kitódult, meglepve látta, hogy az egyetemi lépcsőházat teleszórták papírból kivágott nyilaskereszttel.
Délmagyarország XIII. (1937) december 2. 7. oldal

448. A szegedi MEFHOSz új békekonferencia összehívását kéri,

mert a békediktátumok gyakorlati hatása ellentétben van a valláserkölcs, az emberiesség és az európai civilizáció követelményeivel.
A MEFHOSz szegedi csoportja kedden este Veress László elnöklése mellett elnöki tanácsot tartott, amelyen foglalkozott az európai külpolitikai helyzettel, és
részletesen rámutatott azokra a lehetőségekre, amelyek a magyar revíziós politika
megvalósítása irányában az utóbbi időben megmutatkoztak.
Az elnöki tanács éppen a jelen helyzet felmérése következtében helyénvalónak
tartja, hogy a szövetség kebelébe tömörülő egyetemi és főiskolai ifjúság
nevében felirattal forduljon a kormányhoz, Revíziós Ligához és a magyar
társadalomhoz. A Szegeden megtartott elnöki tanáccsal egyidőben a budapesti,
pécsi, debreceni, miskolci csoportok hasonló értelemben határozati javaslatot
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