Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
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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Apponyi Albert utcán, a Horthy Miklós úton, a Vörösmarthy utcán, a Korzón és
a Kárász utcán az Országzászló elé. Itt az egybegyűlt ifjúság elénekelte a magyar
Hiszekegyet, majd Solkoly Jenő jogszigorló, a Turul Szövetség kerületi alvezére
mondott beszédet:
– Nem azért jöttünk össze, – mondotta – hogy sajnáljunk egy kis országot, hanem megmutassuk, hogy a magyar testvér érzi a finn testvérének minden szívdobbanását. Ez a testvéri együttérzés annál is teljesebb, mert a finn testvér évszázadokon keresztül ugyanazt a sorsot szenvedte, mint a magyarság. Az egész világon
tüntetnek a finnek mellett, azonban a szavak nem sokat érnek, most már tetteket
is vár a világtól Finnország. Mi sajnos messze vagyunk, hogy beleavatkozzunk a
harcba. De, ha mi mást nem is tehetünk, imádkozunk Istenhez, hogy áldja meg a
finn testvérek harcát dicsőséggel, nehogy a túlerő győzelme miatt ismét eltűnjön
egy rokon nép, és mi ismét itt álljunk testvértelenül az embermilliók között.
A beszéd után az ifjúság elénekelte a magyar Himnuszt, majd Finnországot és a
Ducet éltetve rendben szétoszlott.
Szegedi Napló XV. (1939) december 13. 3. oldal

481. A Turul Szövetség szegedi kerületének vezértanácsi tábora

A Turul Szövetség szegedi kerületi vezérsége most tartotta meg február havi
vezértanácsi táborát. A kerületi vezértanácsi táboron nagy számmal vettek részt
az egyesületi vezérek és a kerületi alvezérek. A táborozáson, mely Babiczky Ede
kerületi vezér elnöklete alatt folyt le, először az egyesületek vezérei számoltak be
egyesületük munkájáról, azután a kerületi vezér és alvezérek vázolták a kerület
munkaprogramját.
A nagyvonalú program legkiemelkedőbb pontjai a következők voltak: a Turul
Szövetség a magyar mese kultiválása érdekében mesedélutánokat tart a szegedi
elemi iskolákban, a magyar katonaeszmény kifejlesztése érdekében előadásokat
rendez és sajtóközleményeket tesz közzé, a magyar közép- és felsőosztály öntudatába át kívánja vinni a magyar nincstelenek, a falu és az ifjúság égető sorskérdéseit, azonkívül mozgalmat indít a telepítés hathatósabbá tételére és ezeknek a
kérdéseknek megoldása érdekében, úgy a sajtó útján, mint előadások keretében a
város társadalmának legszélesebb rétegeit tájékoztatni kívánja.
Szegedi Napló XVI. (1940) február 8. 3. oldal

482. „A nemzeti eszmét az életet építő, nem pedig romboló
hatalommá kell tennünk!” mondotta előadásában P. Borbély
István

A Schola Emericana Katolikus Szabadegyetemének tavaszi világnézeti előadássorozata keretében P. Borbély István S. J. a kiváló szegedi papszónok tartott értékes előadást: Katolicizmus és nemzetiségi eszme címmel tegnap este a Tanárképző Főiskola dísztermében megjelent nagyszámú hallgatóság előtt.
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