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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