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bíráljon, hanem maga mutasson jó példát a munkára. Erre tanít bennünket annak
a kisdednek a példája, akinek érkezését most várjuk. Várjuk, mert Ő elhozza a
világégés e borzalmas esztendejében is a lelkek igazi békéjét; várjuk, mert a körülötte kiáradó fény eloszlatja e nehéz idők minden terhének és súlyos gondjának
sötét felhőit. Várjuk s Ő eljön. Kérjük, hogy Ő áldja és védje meg az Emericanát!
Az egyetemista emericanás ifjúság bizakodással tekint az 1943. esztendő elé, és
reméli, hogy a hit, szeretet és a munka útján haladva komoly eredményeket fog
elérni ebben az évben is.
Katolikus Alföld VIII. /XXIII./ (1943) január 15. 5. oldal

577. Nagy siker mellett zajlott le a szegedi ifjúság Turáni ünnepélye

A Turul Szövetség kerületi vezérsége és a Turáni Társaság rendezésében vasárnap délelőtt 11 órakor nagy siker mellett folyt le az egyetem bölcsészeti karának
nagy előadótermében a szegedi Turáni Ünnepély, melyen a város képviselőin, az
egyetemi és főiskolai tanárokon és az ifjúságon kívül számosan jelentek meg a
város közönségéből is. Az ünnepség a Himnusszal kezdődött, majd Sacsó László
kerületi vezérhelyettes mondotta el megnyitó beszédét, melynek keretében rámutatott arra, hogy ma minden nemzet igyekszik ősi, mély gyökerekből táplálkozó
nemzeti kultúrája alapján nemzeti öntudatra nevelni ifjúságát.
A kerületi vezérhelyettes beszéde után Gergelyffy Gábor dr. a Turáni Társaság
igazgatója ismertette a Turáni mozgalom jelentőségét. A lelkesedéssel fogadott
ismertetés elhangzása után, Demeter Margit, a Botond B. E. leventéje, Kisfaludy
János és Vikár Béla fordításában két finn verset szavalt nagy sikerrel.
Ezt követően Cholnoky Jenő dr. egyetemi tanár, a Turáni Társaság elnöke tartotta meg előadását. Ezután Hortobágyi Margit zongorakísérete mellett Bányai Éva
finn népdalokat énekelt nagy sikerrel, majd Zalányi Sámuel japán költők verseiből szavalt mély átérzéssel. A műsor utolsó pontjaként Naszády József: Sibelius
Valse triste-jét játszotta zongorán nagyszerű technikával, s finom tolmácsolásban.
A nívós, szép ünnepség Sacsó László kerületi vezérhelyettes zárószavaival ért
véget.
Szegedi Napló XIX. (1943) március 2. 4. oldal

578. Fontos miniszteri rendelet
az egyetemi és főiskolai ifjúsági egyesületekről

Szinyei-Merse Jenő kultuszminiszter legújabb rendeletével jóváhagyta a
Magyar Nemzeti Diákszövetség alapszabályait, amely rendkívül érdekes
intézkedéseket tartalmaz. Így kimondja, hogy minden egyetemi és főiskolai
ifjúsági egyesület és minden ifjúsági vallásos egyesület működésének feltétele
az, hogy alapszabályaiban meghatározott céljának megfelelő egyetemi és
főiskolai ifjúsági szövetség kötelékébe tartozzék. A szövetség azonban csak
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
akkor működhetik, ha tagegyesületeinek együttesen legalább 1000 rendes tagja
van. A szövetség élén tanárelnök áll. Ha a szövetség tagegyesületei kizárólag
vallásos egyesületek, akkor a szövetség vezetője csak olyan személy lehet, aki
az egyház fegyelmi hatóságának alá van vetve. Az egyetemi és főiskolai ifjúsági
egyesületek, szövetségek alapfeltétele, hogy a Magyar Nemzeti Diákszövetség
kötelékébe tartozzék. A Magyar Nemzeti Diákszövetség a kultuszminiszter által
elismert egyetemi és főiskolai szövetségek összefoglaló szerve.
A rendelet kimondja azt is, hogy az egyetemi és főiskolai ifjúsági egyesületek
tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik az egyetemi fegyelmi hatóság alá tartoznak. Bajtársi egyesületnek azt a katonás fegyelemben és szellemben szervezett
egyetemi vagy főiskolai egyesületet kell tekinteni, amelyet alapszabálya kifejezetten annak nyilvánítanak. A diákok csak egy bajtársi egyesületnek lehetnek
tagjai. Érdekes intézkedése a rendeletnek, hogy az egyetemeken és főiskolákon
csak ifjúsági egyesületek vagy vallásos ifjúsági egyesületek működhetnek. A bajtársi egyesületeket tehát a kultuszminiszter által jóváhagyott szabályzat kiemeli
az egyetemekből.
Szegedi Napló XIX. (1943) március 5. 3. oldal

579. Kettéoszlik a Turul Szövetség

A Turul Szövetség idén 22. követtáborozását a lillafüredi Palota szállóban tartja
meg március 26., 27. és 28-án. Dr. Tarnói László országos Turul vezér közölte,
hogy a Turul Szövetség fővezérségének a társadalmi Turul élére hivatalos jelöltje nincs, és így helytelen a megállapítás, hogy dr. Végváry József és dr. Tóbiás
Kornél jelöltként szerepelnek. A követtáborra – a háborús korlátozásokra való tekintettel – nem 500, hanem 165 követ jelentette be a részvételét. Évtizedek során
nem csak a vezetésben vettek részt idősebb tagtársak, hanem a Turul Szövetség
társadalmi egyesületeinek keretében is sok ezer idősebb bajtárs szerepel még ma
is. Az idei követtábor jelentős eseménye a keresztény magyar ifjúság életének,
amennyiben ez alkalommal válik két részre a Turul Szövetség. Az egyik csapatba
majd egyetemi és főiskolai hallhatók lehetnek tagok 26 éves korig, a másikban a
26 évnél idősebb és az életbe már kikerült turulisták tömörülnek.
Délmagyarország XIX. (1943) március 24. 3. oldal

580. A Polgári iskolai tanárképző főiskolások egységéről

Sokan, akik az egyetemi és főiskolai ifjúság egységesítésének mostani kísérletét, a KMDSz, a SzEI, a DEI – és legújabban a PEI – a kolozsvári, szegedi,
debreceni és pécsi egységszervezetek munkáját bírálgatják azzal a lekicsinylő
mondattal akarnak munkánk elébe vágni, hogy az ifjúság nagy tömegei nem
akarják az egységet. Azoknak álljon itt dr. Greguss Pál, egyetemünk egyik kiváló
professzorának, a Tanáregyesületi Közlöny 1939 márciusi számában az akkori
főiskolai egységmozgalomról írt cikkéből néhány idézet.
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