Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
Az ünnepségre való belépés díjtalan, s a Turul Szövetség ezúton is szeretettel
hívja meg Szeged város hazafias, magyar lakosságát, s kéri, hogy pontosan jelenjen meg mindenki, tekintettel a miniszter jelenlétére is.
Varga József dr. már szombaton este Szegedre érkezett, és Glattfelder Gyula dr.
megyéspüspöknél mint a püspök vendége szállt meg.
Szegedi Napló XV. (1939) október 29. 5. oldal

479. Varga József dr. patrónussá avatása
Turul Szövetség dísztáborozásán

„Élethivatásomnak tekintem, hogy a magyar ifjúságért dolgozzam” – mondotta
a miniszter
Varga József dr. a kereskedelmi és közlekedésügyi minisztérium vezetésével
megbízott iparügyi miniszter szegedi látogatásának második napján vasárnap
délelőtt látogatást tett a püspöki tanoncotthonban és a felsőipariskolai internátusban. A miniszter kíséretében volt Tukats Sándor dr. főispán, Királdi Ákos dr.
miniszteri műszaki tanácsos, Kocsondy Gyula dr. miniszteri titkár és Balogh Antal dr. főispáni titkár. A tanoncotthonban és internátusban Kapossy Gyula dr. igazgató kalauzolta a minisztert és kíséretét, majd a miniszter részt vett a tiszteletére
rendezett házi ünnepségen.
A tanoncotthon és a felsőipariskolai internátus egy-egy növendékének üdvözlő
szavaira válaszolva Varga József miniszter hangsúlyozta, hogy nagyon üdvösnek
tartja, hogy a tanoncok együtt vannak a felsőipariskolai növendékekkel, akik őket
később vezetni fogják, mert ez az együttlét megkönnyíti egymás megismerését és
jövőbeli együttműködését. A növendékek legyenek büszkék arra az intézményre,
ahol tanulnak, mert az ilyen intézményekből már nagyon sok értékes nagy ember
került ki. Utána a miniszter megtekintette a városi múzeumot.
Délben a miniszter és kísérete Glattfelder Gyula dr. püspök vendége volt ebéden, majd délután a Turul Szövetség szegedi kerülete dísztáborozásán patrónusává avatta Varga József dr. minisztert. A dísztábor a központi egyetem aulájában
folyt le, amelyet zsúfolásig megtöltött a közönség. Az előkelőségek soraiban ott
volt Tukats Sándor dr. főispán, Pálffy József dr. polgármester, Széchenyi István
kormánybiztos, az egyetem tanári kara és a város társadalmának több más vezetője.
Kovács László dr. kerületi vezér avatta fel Varga László dr. minisztert patrónussá és Személyi Kálmán dr. egyetemi tanárt a Werbőczy Bajtársi Egyesület magisterévé. Az avatási beszédet Gelei József dr. egyetemi tanár, magister mondotta.
– Mi egy olyan szervezetnek vagyunk és leszünk a tagjai, – mondotta többek
között – mely mint bajtársi egyesület a nemzet általánosságát kívánja jelképezni
akkor is, mikor keresi és kívánja maga köré az öregeket. Mi személyünkkel
és szerepünkkel helyreigazítói vagyunk annak a hamis állításnak, hogy az
ifjúság ellentétben áll az öregek rendjével, hogy a nemzet egységében válság
és meghasonlás tört ki az ifjak és öregek között. Mi az Egressy Gáborok
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szerepét vagyunk hivatva betölteni, s minket is az ifjúság a rendi szervezetében
törekvéseinek támogatója, megszentesítője és ha lehet, megvalósítójaként keres
és vár. Mikor a miniszter urat ünnepélyesen patrónusbajtárssá fogadom, és a
professzor kartársamat a magisteri tisztségbe beiktatom, mindkettőjüktől az
ifjúságszeretetnek a bőségét és mélységét kérem és várom. Várom azért, mert
ezzel múltunkat tiszteljük, jelenünket becsüljük és jövőnket építjük – fejezte
be hatalmas tapsviharban beszédét, majd az ősi áldozati oltárban lobogó tűz
misztikus fényénél dr. Varga József és dr. Személyi Kálmán letették a patrónusi,
illetőleg a magisteri fogadalmat. Ezután dr. Baló József, az egyetem ezidei rektora
pár szóval köszöntötte Varga Józsefet és Személyi Kálmánt, majd arra kérte az
iparügyi minisztert, hogy mint egyetemi tanár, de mint ifjúságbarát is, akit immár
a szegedi ifjúsághoz is szálak kötnek, gondoljon sokat ennek az ifjúságnak a
hajlékára, a szegedi egyetemre is.
A miniszter köszönetet mondott a megtiszteltetésért, hogy a Turul Szövetség
szegedi kerülete patronusává választotta.
– Ez a megtiszteltetés – mondotta – kettős örömet okoz, mert az ifjúság szónoka kihangsúlyozta, hogy a kitüntetés nem a vezetés gyakorlására odaállított
embernek szól, hanem az egyetemi tanárnak, aki eddig is évtizedeket töltött el az
ifjúság körében nevelő munkával, amelynek egyetlen célja volt, hogy a Hungária
magyar bajtársi egyesület kebelében tömörítse azt a magyar ifjúságot, amely tántoríthatatlan magyar és keresztény érzéssel óhajtja az ország jobb jövőjét szolgálni. Élethivatásomnak tekintettem és tekintem a jövőben is – folytatta a miniszter
–, hogy a magyar ifjúságért és a magyar jövendőért dolgozzam. Amikor most
olyan helyzetbe jutottam, hogy azt a munkát, amelyet az ifjúságért és a magyar
jövőért évtizedeken át folytattam, átmenetileg el kellett hagynom, hogy egy nehezebb, sőt egyre nehezebb munkát vállaljak, akkor kijelentem, hogy ugyanazok az
alapelvek vezérelnek, amelyek vezéreltek akkor, amikor fiatal voltam. A fiatalok
és az öregek között az intelligencia kapcsolja össze a szálakat, s kettőjük között
különbséget csak a munka üteme és a felfogások árnyalati eltérésében találni.
Huszonöt évvel ezelőtt többet, jobbat, másként tudtam volna alkotni, mint most.
De ez a természet rendje, ennek így kell lenni. A fiatalabb érezze magában, hogy
ő jobb, különb, jobbat tudna alkotni, mint az öregebbek. Ha ez az érzés kivesz
belőle, akkor az a rugó, amely a nemzet jövőjét akarja egyengetni, tágítani, veszít
feszítő erejéből, s a nemzet sorvadni kezd. Ezért vetettem mindig súlyt arra, hogy
az ifjúsággal elsősorban a magyar érzés közös szálán állandó kapcsolatot tartsak
fenn, hogy a fiatal hevületet és a még ki nem forrott tudást az idősebbek tapasztalataival egyesítve egy nevezőre hozzuk. Ennek az egy nevezőnek egyetlen egy
célja van: a jobb, magyarabb, az egyedül magyar Magyarország!
A dörgő tapsviharral fogadott beszéd után dr. Személyi Kálmán emelkedett szólásra, s beszédében kifejtette, hogy az öregek és az ifjúság összefogásából új
országképnek kell kialakulni. Az ifjúság szilaj érzéseire, szabadságszeretetére és
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tetterejére szüksége van a hazának, de olykor bizony összeütközésekre is vezet
az ifjúság cselekvési vágya, és emiatt az ifjúság sokszor szembenáll az öregekkel. Ennek nagyrészt a már erősen letűnőben lévő liberális kor is oka volt, amely
valósággal szakadást idézett elő az ifjúság és az öregek között. A háború utáni
idők azonban új irányt adnak az ifjúsági szervezkedésnek, bevonják az öregeket
és igyekeznek összefogni a nép széles rétegeit. Ezzel az új módszerrel mintegy
előkészítést kap az ifjúság ahhoz, hogy majdan a kardot és a bírói talárt viselje.
A Werbőczy B. E. részéről dr. Bálint Lajos, a B. E. vezére üdvözölte az új Magistert, és kérte az egyesület munkájának hathatós támogatását. Ezután Ambrus
József dr. a Turul Szövetség fővezére beszélt:
– A Turul Szövetség nem követeli magának azt a jogot, – kezdte beszédét –
hogy külön kasztként kezeljék. Mi az egységes magyar érdekeket nézzük, mert a
magyarság és az ifjúság problémáit csak együttesen lehet megoldani, s ha a magyar ifjúság munkáját megakasztják, az egész nemzetnek okoznak vele kárt. Mi
megfogunk minden kezet, de természetes, hogy először a legkérgesebb kezet, a
magyar paraszt kezét fogjuk meg, mert mi eszméinket az alulról jövő, ősi magyar
értékekre akarjuk felépíteni.
Ezután rámutatott a németség hazatelepítési akciójára, és azt a reményét fejezte
ki, hogy a magyar nemzet is visszahozhatja majd csere útján idegenbe szakadt
véreit minél előbb. Fájóan gondol a háború előtti korra, amikor állami szubvencióval dolgozó hajóstársaságok szállították külföldre a magyarok ezreit, ahelyett,
hogy földet vettek volna a magyar parasztnak az utazási költségből.
Ezután dr. Kovács László kerületi vezér bejelentette, hogy a műsorban feltüntetett Kamara Kórus a Tanárképző Főiskolán közbejött szünet miatt nem jelenhetett
meg, és így Boldizsár Kálmán cigányprímás szórakoztatta magyar dalokkal a
dísztábor hallgatóságát. Végül dr. Tóbiás Kornél a Turul Szövetség nagytanácsa
nevében üdvözölte a felavatott patronust és magistert, s a 15 éves dicső múlttal rendelkező szegedi kerületet. Az ünnepség a Himnusz hangjaival ért véget.
Varga József miniszter tiszteletére Glattfelder Gyula püspök este vacsorát adott
a püspöki palotában, majd a miniszter az éjszakai órákban gépkocsin visszatért
Budapestre.
Szegedi Napló XV. (1939) október 31. 3. oldal

480. A szegedi egyetem ifjúságának szimpátiatüntetése
Finnország mellett

A Turul Szövetség vezetésével kedden este impozáns rokonszenvtüntetésre vonult fel a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság, s a Zrínyi Bajtársi Egyesület. Az
igazságot szerető államok népe s ifjúsága mindenütt lelkes tüntetéseket rendez,
hogy így adjon együttérzésének kifejezést a rokoni finn nemzet nagy küzdelmében. A szegedi ifjúság is ennek a testvéri együttérzésnek kívánt hangot adni,
mikor fegyelmezett soraival végigvonult a városon a Dóm térről kiindulva a Gróf
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