Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
A vidéki bajtársi egyesületek nevében dr. Halász Szabó László a szentesi bajtársi egyesület vezére kérte a rektor magnificust, hogy a Turul Szövetséget minden
körülmények között vegye pártfogásába, mert olyan nevelést adott ez a múltban,
amelyre csak büszkék lehetünk.
Az egyetem rektora az ifjúság vezéreinek szavai után kijelentette, hogy az ő
általa életre hívott egyetemi ifjúsági egyesület egyetlen más egyetemi egyesület
ellen sem irányul, de ő csak a saját egyesületét támogatja, mert az nem frakcionál, annak minden egyetemi hallgató tagja lehet, s neki az egyetem érdekét kell
tekinteni.
A küldöttség ezt tudomásul véve „Hajrá Turul”-lal búcsúzott a több mint egy
órás kihallgatásról.
Szegedi Napló XVI. (1940) december 21. 3. oldal

509. Szent-Györgyi rektor elhárította
a Turul Szövetség támogatását

A diákegység megteremtésére irányuló szegedi egyetemi megmozdulások érdekes fordulathoz érkeztek. Dr. Szent-Györgyi Albert rektor nemrég diáknagygyűlést hívott össze, ahol hosszabb beszédben fejtette ki a diákegység megteremtésére vonatkozó terveit, és a diákok egy táborba egyesítésének alapelveit. A
diáknagygyűlés után a turulista egyetemi ifjúság küldöttsége megjelent a rektor
előtt, és a szegedi kerület turulista vezére arra kérte Szent-Györgyi Albertet, hogy
támogassa a Turul Szövetséget. Engedje be a Turult a szegedi egyetemre, mert
míg az ország minden egyetemén van helye a Turul Szövetségnek, addig Szegeden még helyiséget sem kapott. Szent- Györgyi Albert rektor a Turulvezérek
kérése után kijelentette, hogy nincs módjában a Turult éppúgy támogatni, mint
például az általa létrehívott diákegység szervezetét. Nem támogathatja a Turul
Szövetséget, mert ő csak saját diákegyesületét támogatja, amely nem frakcionál,
amely nem osztja az egyetemi diákságot helyi érdekképviseleti-, vallásfelekezeti- és sportegyesületekre, hanem a megoszthatatlan diákegységet teremti meg.
Ennek az egyetemi egységes diákfrontnak minden egyetemi hallgató tagja lehet,
ez az egyetem érdeke, ebben a kérdésben nem tekinthet semmi más érdeket, csak
az egyetemét. A Turul Szövetség küldöttsége a rektori választ tudomásul vette, és
Hajrá Turul! kiáltással búcsúzott Szent-Györgyi Albert rektortól. A Szent-Györgyi Albert Diákegység Szervezet egyébként nemsokára megtartja alakuló nagygyűlését. Elkészült az új egyesület egyensapkája is, amely Szent-Györgyi szavai
szerint, mint külsőség nem jelenti ugyan a lényeget, azonban kétségtelenül olyan
szimbólumot jelent, amely az összetartozás és aa hovatartozás szuggesztív érzését juttatja kifejezésre.
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