Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
hiányosnak, felkészületlennek találta. Ezért kell a ma nemzedékének magát úgy
kiépítenie, hogy az élet irányításának átvételekor már készen álljon. A szegedi
diákegységszervezet, a SzEI minden erejét arra fordítja, hogy ez az új középosztály – ne csak szavakban és nyilatkozatokban – meg is szülessék. Szervezete ezt a
célt szolgálja. A Hivatáscsoportok, a Munkaközösségek, a Szolgálatok, az ifjúság
által átveendő egyetemi Levente fiú- és leánycsoport által különösen nemzetépítő
és a magyar élet kérdéseiben jártas diákságot akar összekovácsolni. A SzEI tovább folytatja a hídemelő munkáját a város felé, a munkásság megismerésére és
Népfőiskolájával a parasztság értékeinek felkutatására. Meg kell változtatnunk a
balhiedelmekkel telített közvéleményt, amely majdnem kizárólag hazugságokat
és rágalmakat ismer a SzEI-ről, az igazi munkát pedig nem értékeli.
Tapodi Dömötör a SzEI jövő évi munkájáról beszélt. Két főtengelye lesz: az önépítés és kilépés a városba, hogy összetalálkozzék Szeged és Egyeteme. A nagygyűlés ünnepélyesen tudomásul vette a többi egységszervezet üdvözlő táviratát,
majd a maga részéről táviratban üdvözölte az ország Nagyurát, a kultuszminisztert és a többi egyetemek egységszervezeteit.
Szegedi Napló XVIII. (1942) október 29. 5. oldal

569. Gazdag programot valósított meg a múlt évben
a Szegedi Egyetemi Ifjúság

A szegedi egyetem hallgatóinak egységszervezete, a Szegedi Egyetemi Ifjúság
szerda délben tartotta a Szukováthy téri bölcsészeti kar auditorium maximumában évadnyitó nagygyűlését a diákság nagy és lelkes ünneplése mellett. A nagygyűlésen megjelent dr. Fröhlich Pál rektor, dr. Halász Pál esperes-plébános kanonok, a professzorok közül pedig dr. Veress Elemér, dr. Greguss Pál, dr. Bartucz
Lajos, dr. Banner János, dr. Koltay-Kastner Jenő és dr. Koch Sándor.
A nagygyűlést dr. Koch Sándor, a SzEI tanárelnöke nyitotta meg. Kijelentette,
hogy az ifjúság felkérésének örömmel tett eleget, amikor a szervezkedés élére
állott, mert a SzEI megteremtését szükségesnek és hiánypótlónak tartja. A diákegység megingathatatlan alapjai most már le vannak rakva. Hangoztatta, hogy
a SzEI munkásságából az egyetem egyetlen hallgatója sem vonhatja ki magát.
Ezután Fröhlich rektor szólt az ifjúsághoz. Megemlítette, hogy amikor kiüldözték a törököt Magyarországról, az utolsó török az országhatárnál visszafordult,
és megátkozta a magyarokat, hogy soha ne legyen köztük egység. Az átok – úgy
látszik – fogott, mert évszázadokon át a széthúzás és a viszálykodás gyengítette
a nemzet erejét. A Szegedi Egyetemi Ifjúság 1940-ben elhatározta, hogy megtöri
ezt az átkot, és megteremti a diákegységet. Ez a törekvés máris sikerrel járt, s
további működéshez szerencsét kíván az ifjúságnak.
A rektor nagy tetszéssel fogadott beszéde után Zalányi Sámuel Vörösmarty
Mihály egyik versét szavalta el, majd Nyikos Gyula a SzEI ifjúsági elnöke tájékoztatta a megjelenteket az eddig elvégzett munkáról. A SzEI a múlt évben
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
gazdag programot valósított meg. Tartott 24 tanácsülést, 5 nagygyűlést, igen sok
munkaközösségi összejövetelt. Kolozsváron 3 napos egységnapokat rendezett,
a hallgatók nyáron önkéntes munkatáborban dolgoztak. A tél folyamán kéthetes
népfőiskolai tanfolyam volt a szegedi egyetemen a SzEI rendezésében, az ifjúság
közvéleményének az egység felé irányítására Pécsett, Debrecenben, Kolozsvárott tevékenykedett a SzEI, kiadta a Szegedi Híd öt számát és a Phlogiston három
számát, 6000 példányban 3 röpiratot bocsájtott ki, amelyben a Turul válságával
és az egységmozgalommal foglalkozott. Részt vettek az ifjúsági nagybizottság
balatonszántódi gyűlésén, a Magyar Szó munkaközösség hét műsoros délutánt
rendezett, Tápén megindult az ethnográfiai, szociográfiai gyűjtés, s ez a munka
most is folyik.
Nyikos Gyula beszámolója után Tapodi Dömötör, a SzEI alelnöke a jövő feladatokat és munkaterveket ismertette, és kijelentette, hogy a munkába be kell vonni az egyetem minden hallgatóját. Az idei tanévben tíz nagygyűlést szerveznek,
tartanak zenés irodalmi délutánokat, ismét rendeznek népfőiskolai tanfolyamot,
december első napjaiban népművészeti kiállítást rendeznek az új magyar művészek alkotásaiból, rendeznek egy Zrínyi-estet, amelyet a rádió is közvetít, tartanak honvédestet, a szeged környéki ásatások sikerének előmozdítására régészeti
munkatábort szerveznek, s ennek a tagjai közreműködnek az ásatásoknál. Rendeznek népi tánctanfolyamokat, s arra törekszenek, hogy a város lakosságával
megismertessék a SzEI igazi lényegét.
A nagygyűlés utolsó számaként Zalányi Sámuel a debreceni egységmozgalom
üzenetét tolmácsolta, majd a Himnusz hangjai mellett véget ért a nagygyűlés.
Délmagyarország XVIII. (1942) október 29. 5. oldal

570. Az Emericana tevékenysége

A Horthy Miklós Tudományegyetem katolikus hallgatóinak egy bátor, elszánt
és világnézetéért kiállni merő csoportja alkotja az Emericana Marisia corporatióját. Tizenhetedik éve működik ez a corporatio a szegedi egyetemen, és csaknem
két évtizedes múltja alatt a maiaknál szebb időket is látott, de azok az eszmények,
amelyeket mindenkor képviselt, sohasem voltak időszerűbbek, mint éppen napjainkban. Valamennyi egyetemista emericanás mélyen átérzi, hogy milyen szükség van a mai világégésben, az eszmék öldöklő harcában a határozott krisztusi
világnézetre.
A Marisia Corporatio ezévi munkájának irányát az Emericana magyar és katolikus jellege szabja meg. A magyarság eszméjéért való szent lelkesedés adta
a kötőtűt az emericánás lányok kezébe, hogy érmelegítők és más téli ruhaneműket készítsenek a fronton küzdő honvédek számára. A magyarság szeretete
fűti azokat az emericánás ifjakat is, akik a tavalyi esztendőhöz hasonlóan ismét
elmennek a szegedi katolikus legényegyletbe, hogy a magasabb ismeretek forrásától távollévő, de azokat szomjúhozó iparos ifjúság számára ismeretterjesztő

631

