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Tanulcányunk - az adott  térára vonatkozóan eddig regjelent 
irodalom i©ccretében - úgy tűnhet, hogy csak a már kitaposott 
ösvényt tágíthatja részletezőbb feltárással. Csaplár Ferenc 
sok szempontból kitünő könyve bevezető részében elmondta  ma'  
a leglányegeaebbet, óo Lengyel Ándráa számos publikációja az 
újabban feltárt dokumentuaok alapján fontot részletkérdések 
tisztázásúval pontosította ezt a képet. 

Mégic a Bethlen Gábor Kör  történetének megírása mindeddig 
túl vázlotoa, az ográreettiement-cozgalon és az SUER szerves 
kapceolotár© utalás történt ugyan, de részletesebb tagoleláaa 
elmaradt. 

Csaplár könyvének 1. fejezetében órtékec útmutatást ad a 
mozgalom megindulásának jobb megértéséhez, de az ellenzéki 
diákmozgalmakról nyújtott kép az agráraettlement mozgalom 
megindulásének tárgyalásánál cár cook mint általános táreodal-
ci háttér jelentkezik, éo a szegedi egyetemi ifjúság oldalá-
ról nem konkretizálódik. Így - nem véletlenül - Csaplár a 
mozgalom egyediségét elsősorban Szeged városának éo egyetemé-
nek sajátosan kedvező körülményeivel magyarázza. 

A BGK-mozgat ama , és egyideig az SZLP is túlnyomóan egyetemi 
diákok tevékenységének eredményeként jött létre és cüködött. 
Ennek ellenére Csaplár csak kis mértékben ós csak negatív tra 

azító hatácaibon illeszti be a mozgalmat az egyetemi ifjúság 
milliőjóbe, mozgalmaiba, anélkül azonban, hogy tisztázta volna, 
mennyiben volt a mozgalom a többi egyetemistától elszigetelt, 
vagy hogy egyáltalán elszigetelt volt-e attól. Ez a hiányosság 
különösen a mozgalom kezdeti szakaszának tárgyalá©ánál jelent-
kezik oúlyoaobban, mikor a mozgalom még több szempontból is 
kapcsolódott más ifjúsági szervezetekhez is. A  mozgalomnak  a 
kezdeti cólkitüzó,ae - az egyetemi ifjúság ,szemléletének cog-
változtratáaa, a parasztság irányába fordítása - pedig .móg in-
kább azükaógecoó teszi a korszak egyetemi if júoagának a meg- 
vizagálását. 
Leg kell azonban jegyezni, hogy Csaplár munkájának ezek a hi-

ányoasigai az általi vállalt feladat bonyolultságából is eredtek 
és abból is, hogy egy heterogén összetételű, kiemelkedő egyéni-
ségekből álló csoport nehezebben is illeszthető be .etryütt  egy 
általónosított társadalmi feltételrendszerbe. Ezenkívül a 
szerző fő céléi tüzéoe nem is ez volt ., és ennek megfelelően 
értékei sej; ezzel állnak összefüggésben. 



Dolsozatunk viszont nem is ugyanazt a feladatot akarja 
Lagam valalni. A Lorszak, amelyot felölel korábbi idő-
ozakra eoik tulajdonkóppen 1932-vel lozárul -, de a 
feladat azórt is Lás, aot e GE LozcsalLa szóleoebb hürü-
kot foL:lelt magában, aktiv rósztvevői óo passzív szimpa-
tiogassi 2- 6ozben sztirkóbb egy6nisógokből tovődtek booze. 

;:gy na kgobb lehetőseg hindlkozik, hogy ezt a mozgaimat 
eloőpoz.ban oz azt legMizvetlonebbill moghatározó hözeGbe 
azaz az egyetemi ifjúság közegóbe holyezvo, fejiődóai 
tendenoi.at vízsalvo jelentősógót ós lehetőaógeit pon-
tosabbon felcArji2a. (Termószetesen a mozgalop ebben az 
esetben sec tekinthető homogenneh, óo íy a feladat itt 
is biionyos differenciálást teaz sztiksógeos6). 

Ehhez kaDecolódva ewben annak a kórdásnoh a tiortázd-
sához is szeretnónk közelítő szempontokat nyújtani - el-
sősorben a czegedi egyetemi i2jdode póldáján keresztül 
hoa oilyen változások voltaic a jollemzők az egyetemi if-
júnég mozgelmain  belül az 1920-1930-as eivek fordulóján. 
Ehhez a feladathoz különöoen szüksógeonek tünik az egye-
temi ifjúság helyzetónak, cozcalmainak többoldald megkö-
zelításe óa az országos tendenciák figyelomhevótele. 



Bevezetés 

Az egyetemi ifjúságot önálló társadalmi rétegként kezel-

ni csak erős fenntartásokkel lehet. Nagyrészt az átmeneti 

állapot jellemzi őket, - a "honnan" és főleg a "hová" -, az-

az más társadalmi osztályok, rétegek függvényeként tagolód-

nak bele a társadalom egészébe. 

Továbbra is általánosságban szemlélve, az egyetemista lét 

leendő értelmiségi lét, mely közelebbről az  értelmiségbe 

való beletagolódást célozza, nemcsak a  szaktudás megszerzé-

sén keresztiil, hanem az értelmiség törekvéseivel, problémá-

val, mentalitásával stb. többé-kevésbé azonosulva is. (De 

emellett az értelmiséghez kapcsolja a diákságot e f8 tevé 

kenysége is, a tanulás, melyet az értelmiség egy megbatáro-

zott rétege hivatott - és nemcsak a megszerzett szaktudásá-

val -• irányítani. 

Más old  lröl a tdyábbtanulás az egyén szempontjából a fel-

felé irányuló mobilitás egyik fontos teatornája, ill. a már 

elért társadalmi helyzet ős/vagy pozíció ' nemzedékek közti 

megőrzésének egyik eszköze; Ezzel a  problémával a későbbiek-

ben még részletesen fogunk foglalkozni, és itt most csak két 

mozzanatot emelnénk ki: Az adott korban a szellemi munkások-

tól származó egyetemi és főiskolai diákok aránya 52-62 % kö-

zött mozgott. 2' Ehhez hozzáadva a kisiparos és kiskereskedő 

szülőktől származók százalékát, (17-19 %) 3.  akkor a középré-

tegek aránya ez összesből kb. 70-80 %-ot tesz ki. De a szám-

arányhoz képest is a középrétegek, ill. a korabeli szóbasz-F 

nálattal: e középosztály nagyobb befolyásával számolhatunk. 

Ennek egyik oka az  egyetemisták értelmiséghez kapcsolódása, 

mely réteg a középrétegek egyik igen heterogén, de  lényeges  

eleme volt. De fontos volt az a társadalmi, politikai folya- 

mat  is, mely a középosztály ős azonbelül'is a "történelmi 
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középosztály" szerepét erősítette a magy©r társadalom egé-

szében is, 6s fokozottan az egyetemi. ifjúság társadalmában.  

Mindezek alapján indokoltnak látszik, hogy a  dolgozat bi-

zonyos mértékig párhuzamosan tárgyalja az egyetemi ifjúság  

mozgalmainak változásait a középoeztály történelmi fejlődé-

sével.¢  

He az egyetemi ifjúságot, megint cenk általános megkö-

zelítésben mint ifjúságot tekintjük, bizonyos, a korosz-

tálynak megfelelő speciális jegyek is megfigyelhetők4 me-

lyek közül egy kívánkozik itt kiemelősre. A társadalom n€-  

zetrendezere, mentalitása, értékrendszere- mint megőrzen  

d6 tradíciórendszer - a felnőtt társadalomhoz viszonyítva  

kevésbé integrálódik a már majdnem felnőtt ifjúság gondo-

latrendszerébe. Ezért  a  nagy társadalmi változások,  krízir~ 

sek meghatározóbb élményt jelentenek számára, ős ez kisebb-

-nagyobb aórtókig elválaeztólag hathat az idősebb generáci-  

vaal szemben. Korszakaink kezdetén a háború, a  forradalmak és  

utána az ellenforradalom győzelme olyan móretU társadalmi  

mozgásokat idéztek elő, melyeke politikától távol álló e  

lemeket is messzemenően befolyásoltak, a politikában aktí-  

van részesedőkről - így az egyetemei. ifjúságról - nemis  be-

szélve.  

Ennyiben indokoltnak órezzUk, hogy a forradalmakhoz veze-

tő fejlődést, a forradalmakat az egyetemi ifjúság és a kö-

zéposztály szempontjából vázlatosan megvizsgáljuk.  

A társadalmi fejlődés tendenciái a  dualizmus utolsó  
évtizedeiben 6a a forradalmak  

A középosztály és az egyetemi ifjúság a dualizmus végén  

Lagyarországon a tőkés gazdasági fejlődés társadalmi kö-

vetkezményest, q századfordulóra teljesedtek ki 5 ° A társadal-  

ni rétegződés, a rétegek és osztályok egymáshoz való viszonya  
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akkorra már jól kitapinthatóan tükrözte a magyar polgári 

fejlődés felemásságából eredő ellentmondásokat. Különösen 

vonatkozik ez a középrétegekre, melyek főszereplője a 

dzsentri volt. 6'  A dzsentri - helynek zömét a századfordu-

lóra már nem a birtokos nemesség, hanem az egyre növekedő 

tisztviselő és értelmiségi réteg alkotta?' - hanyatló a-

nyag  helyzete ellenére életmódjával, nézeteivel a vékony 

feltörekvő polgárságra nagy vonzerőt gyakorolt, jelentős 

tömegeit magához asszimilálva. Iáz a folyamat a polgárság 

számára az "úri középosztályba" való bekerülést tette le-

hetővé, így származása és a vagyonszerzés nem úri módja 

ellenére"magyar úr" lehetett. 8" A dzsentrihez, és annak a 

korban legpregnánsabb rétegéhez, a köztisztviselőkhöz ido-

mult középosztály ideológiájában is követte a nemzetfenn-

tartó erőként tetszelgő, s mér csak részben nemesi szárma-

zású vezetőréteget, melyük ideológiája egyre inkább anti-

liberális, antikapitalista irányba fordult és nacionalizmu-

sa, antiszemitizmusa felerősödött. Ezt ez irányzatot erősí- 

tette többek között az arisztokrácia agrárius köreinek úi- 

konzervativizmusa és a politkai katolicizmus hegélénkülése 

is, de ezeken túl  a  polgárság viszonylagos gyengesége is. 

A dzsentri és a nemesi vezetőrmteg viszonylagos ideoló-

giai hegemóniájával a nyílt ellenzékiséget a középosztály 

köreiből csak egy viszcoylag szik, - de annál. szélesebb 

hatású - nagyrészt szabadfoglalkozású értelmiségi csoport 

vállalta, a polgári radikálisok köre, akik az ország pol-

gári irányú modernizálását és demokratizálását célul tűz-

ve, a modern társa da l.omtudományi eredmények felhasználá- 

sával  kritizálták a magyar társadalom feudális maradványait, 

egyre inkább a baloldal felé sodródva. A polgári radikáli- 

sok köre és a dzsentri szellemis középrétegek azükségaze- 
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rü sze©bekerüléaével a polgári demokratikus progresszió 

és a feudalizmus elemeinek továbbélését biztosítani kí-

vánó reakciós ideológia tábora határolódott el egymástól 

egyre élesebben, ahol e tendencia ez egyre fokozóJó . el-

lentét volt. A két irányzat heterogenitásuk ellenére egy-

re élesebb kontúrokkal vált el egymástól, érintkezési fe-

lülettel alig, viszont surlódási felülettel bőven rendel-

keztek: Az ellentétet az is szította, hogy a polgári ra-

dikálisok táborában szárarányát tekintve jelentős zsidó 

elem lévén az ellentábor a "magyar" és "idegen" szembe-

állításával is támadta őket. A két irányzat közötti ide-

ológiai harc tudományos síkról a politika szférája felé 

tolódott, és erősen hatással volt  a  középosztály rétege-

ire, különösen az értelmiségre. 2indez a tízes évekre az 

értelmiségi-hivatalnok középrétegek kettészokadásához ve- 

zetett. 9 ' 

A konzervetív, de esetenként cár a szélsőjobboldal fe- 

lé is orientálódó reakciós offenzíva, már a háború és a 

forradalmak előtt nem kis mértékben kitercelte azokat ez 

érveket és nézeteket, melyeket az ollenfosradslom idején 

mindent túlharsogóan hangoztatott, és "kötelező világné-

zetté fejlesztett. 

Budapesten az egyetemi ifjúság megmozdulásai tiikröz-

ték a fenti ellentéteket. Elsősorban a katolicizmus fel-

élénkülése erősítette a konzervatív, antiszemita irány- 

zatú szervezkedést. l© ' A hallgatóságot gyakran vonták be 
könnyen mozgoeíthatóságuk révén - a  parlamenti párthar-

cokba is. l1. 

A haladó szelleoü diákmozgalom kialakulásában nagy sze-

repet jártazottak a tudományos #elvilágosultság jegyében 
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tanító középiskolai tanárok,  akik  a századforduló után 

Faár nem elhanyagolható számban bocsátották tovább az e- 

gyetem felé diákjaikét, akik eztán rajtuk keresztül a 
12. 

Huszadik Század körének szellemi befolyása alá kerültek. 

A haladó szellemis diákok és a katolicizmus által mozgósí-

tott diákság több alkalommal igen éle® ellentétbe kerül- 

tek egymással, tulajdonképpen maga a Galilei Kör megala-

kulásának előzménye is a Pikler személye körüli, tettle- 

gességig is fajuló küzdelmekben megszerveződő haladó di- 
13. 

ákok egy táborba kerülése volt. 	A Galilei Kör ugyan 

gyámolítójának, példaképének a polgári radikálisokat te-

kintette eleinte, mégis csaknem minden tekintetben radi-

kálisabb álláspontot foglalt el náluk, különösen a későb-

bi fejlődésük 2olyemán. 14.  

A háború évei és az  egyetemi ifjúság 

Az első világháború kitörése után minden szempontból 

rendkívüli állapotok váltak uralkodóvá az egyetemeken is. 

Az egyetemi hallgatók jelentős része részt vett a front-

harcokban. A hadbavonult hallgatók kedvezményeket kaptak, 

hogy tanulmányaik ne szakadjanak félbe, 15 ' de ezek az in-

tézkedések természetesen kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy 

a hallgatói létszám nagymértékben ne csökkenjen, és még 

kevésbé voltak alkalmasak arra, hogy a képzés színvonala 

ne süllyedjen. A hallgatói létszám csökkenését valamelyest 

a női hallgatók minden addiginál nagyobb beáramlása mérsé-

kelte. A háború hatására a diáknyomor is fokozódott. 

Rzekkel az új problémákkal bonyolított, feszültebb lég--

körben a háború folyamán egyre kiélezetteb helyzetben ke-

rültek felszínre a diákságon belüli politikai ellentétek, 

amit még inkább fokozott a pacifisták és "nemzeti hős" 
pózában 



tetszelgők, az itthonmaradottak és frontharcosok közötti 

ellentétek. 16. 1917-től e reakciós erők tömörülése egyre 

ezervezetteb formát öltött az egyetemeken. 17 ' 

A háború legvégén, az őszirózsás forradalom kitörésekor, 

majd  a  proletárforradalom idején azonban a haladó egyetemi 

ifjúság számára alakultak kedvezően a társadalom erőviszo-

nyai. 	 . 

Egyetemi ifjúság a forradalmak idején 

Az októberi forradalomban e haladó egyet.:: ifjúság ak- 

tivitásának jelentősége elsősorban a  forradalom  kibonta--

koztatásának elősegítésében és a tömegmozgalmakban való 

részvételben konstatható. 18 A forradalom győzelme ál 	e- 

zonben nem szüntette meg a reakciós tábort,- mely az egye- 

temi hallgatókon belül elsősorban a piros-fehér-zöld blokk-

ban tömörült -, hanem csak ellenzékbe szorította. A piros- . 

-fehér--zöld blokk antiszemita kirohanásaival is naciona-

lista demagógiájával hatással volt a hallgatóság egy ré- 

szére, bár 62 álteale elA4 a4A.o 

is járatták őket. Ez s csoport december közepétől a terü-

leti integritás jelszó jegyében aktivizálódótt. 19 ' 

A politikailag aktív, forradalmi és ellenforradalmi szél-

sőség között jelentős- Ladányi Andor szerint a budapesti 

hallgatók többsége - a politikailag passzívak aránya a pol-
gári köztársaság idején, akiket sz erőviszonyoktól függően 

ingadozóknak tekinthetünk. 20' 

A középrétegek és különösen a "történelmi középosztály" 
szempontjából - anyagi egzisztenciájuk biztosítása mellett 21 ' 

- a nemzetiségi kérdés, vagy az ő szegszögükből, az ország 

területi integritásának megőrzése volt  az  egyik  legdöntőbb  

kérdés. Trleinte lehettek illúzióik Zárolyi "antant 

tt botrányok sokak előtt le 



barátságának" előnyeit illetően, de  az  idő múlásával az 

események túlszárnyalták a legpesszimistábbak elképzelé-

seit is: nemcsak a nemzetiségek elszakadásával, hanem 

jelentős magyar nyalvü lakosság idegen állami fennható-

ság alá kertlécével fenyegettek a fejlemények. A polgá-

ri forradalom válságbaj jutásának és bukásának ugyan nem 

ez volt az egyetlen oka, de a középosztály és az egyete- 

mi ifjúság jelentős részére ezek a fejlemények döntő ha-

tással voltak. 

A Tanácsköztársaság kikiáltásával több szempontból vál-

tozott a helyzet. Az ellenforradalmi erők legaktívabb ele-

mei döntően a  demarkációs vonalon túlról próbáltak szervez-
kedni, míg a haladó diákok élcsapata nagyrészt vezető po-

zíciókba keriiltek. 22 ' Másrészt s proletárdiktatúra "haté-

rozott kiállása a jogos nemzeti érdekekért, szembenállása 

a területrabló és egyúttal intervenciós támadásokkal" 23. , 

az internacionalista és a nemzet doktrinér és lekicsinylő 

felfogása ellenére is, ebben a célkitűzésében támogatást 

kapott olyan ele.;ektől is, akik egyébbként gazdasági érde-

:keik vagy meggyőződésük alapján s zemben álltak a tanács-

rendszerrel, 24  vagy legalábbis passzívak maradtak vele 
szemben. 25 ' 

Az egyetemi hallgatók egy része is ezért állt © diktatú-

ra mellé, és közülük feltehetőleg nem jelentéktelen szám-

ban léptek be a Vörös Hadseregbe is. 26 ' Így a Tanácsköztár-
saság tömegbázisa a hallgatóság és az értelmiség részéről 

nem kis mértékben függött a külpolitikai és a hadi sikerek-

től. önnek megfelelően a katonai és külpolitikai helyzet 



romlásával az egyetemi ifjúság politikai hangulata is  

rosszabbodott.  

Hasonlóan befolyásolta az egyetemisták állásfoglalá-

sát szociális helyzetük változása is. A diákszociális  

helyzet nagyarányú javítása pozitív hatást gyakorolt a  

diákaágra, ~7 ' de ,  később a fokozódó gazdasági nehézségek -

negligálták ezt • hatást.  

Az egyetemi hallgatóság a proletáirdiktaaúra szempont-

jából lényegében a következő csoportokra osztható:  

meggyőződésből csatlakozók, a)különböző okok miatt, de  

alapjában nem meggyőződésből csatlakozók,  a továbbra is  

a háttérben passzívan. meghúzódók csoportja és.végifl a  

nyíltan az ellenforradalom táborával tartó diákok. Az  

első és utolsó csoport útja viszonylag egyértelmű volt,  

de a két szélsőség között helyet foglalók közül viszont  

sokan  a  Tanácsköztársaság helyzetének romlásával, majd  

az erőviszonyok döntő fordulata után méginkább, gaz el- 
28.  

lenforradalom irányába orientálódtak , 



1. fejezet 

Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben 

Tevékenység a fehérterror időszakában 

A Tanácsköztársaság bukása után s mérleg nyelve egyértel-

müen a "keresztény-nemzeti" középosztály felé billent, mely 

réteg nagyszámú kispolgári, hivatalnoki elemekkel erősödött 

meg. 29.  Ennek a rétegnek a vezetői a dzsentri-katonatiszti- 

-államhivatalnoki rétegből kerültek ki, akik új hatalmi cso-

portasulasok kiharcolása reményében szélsőjobboldali jel-

szavak jegyében aktivizálódtak. 
 ellenforradalmi diákok csoportjai már a forradalmak 

idején kapcsolatokat találtak a középrétegek szélsőjobbot 

deli alakulataihoz. Az ellenforradalmi tiszti különítmények-

be jelentós számmal jelentkeztek, 31 ` és utóbb is büszkén hi-

vatkoztak rá, hogy Horthy Budapestre való bevonulásakor az  

élen meneteltek 32.  Jellemző, hogy a fehérterror dinamikus, 

új típusú diákegyesületeinek, pl. a Turul Szövetségnek és 

Hungáriának a magja már a proletárdiktatúra alatt létrejött, 

mint ellenforradalmi csoportosulás. 33 • 

Ugyancsak ellenforradalmi motívumoktól fiitve alakultak meg 

már 1919. augusztusában az egyetemi zászlóaljak, melyek meg- 

erősödését és jelentőségük megnövekedését augusztus 10-6n a 

Honvédelmi Minisztérium rendelete segítette elő. 34 ' Az 1919. 

őszétől 1920. első  feléig terjedő időszakban az egyetemi 

zászlóaljiak jelentették az egyetemi ifjúság tevékenységó 

nek súlypontját. 35 ' A karhatalmi alakulatokra sokoldalú fel-

adat hárult, mely azonban  ;egy irányban hatott: a baloldali, 

progresszív erők elnyomásával az uralkodó osztályok vissza-

térését segítette elő a hatalom posztjaiba. Létiiket és ere-

jüket - akárcsak a tiszti. különítmények - nagyrészt a for-

radalmak utáni zavaros állapotok, az uralkodó osztályok hatol- 

mi apparátusának ziláltsága alapozta meg. Tevékenységük - 
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Jztrájktörés, objektumok őrzése, "rendfenntartás", időn-

ként "szolgálaton k vU1i" atrocitások elsősorban zsidók-

kal szerben - regbízhatóbb szolgálatokat jelentettek sok-

szor a rendszer szálaára a ragukat könnyebben Önállósító 

tiszti különítményekhez képest. 

Az egyetemi zászlóaljak létszáma rendkívül gyorsan nv- 

vekedott, 3ő 'ami az egyetemeken uralkodó ellenforradalmi 

hangulaton túl más tényezőknek is köszönhető volt. A  kar-

hatalmistáknak nyú3,tott anyagi kedvezmények, 37 ` ős emel-

lett a zászlóaljtagok egyetemi "egyeduralma" is ©rde .keit-

té tették a hallgatókat, hogy hozzájuk igazodjanak, vagy 

a soraikba lépjenek. 

A karhatalmisták egyetemi ténykedésének egyik legfon-

tosabb és legjellemzőbb területe ez egyetemeken végrehaj-

tott "tisztogatási akció" volt. 38 ' A szélsőjobboldal u-

szításárra megvalósított igazoltatások, az elkövetett at-

rocitások a  baloldali diákok ellen ás a zsidó hallgatók 

ellen irányultak - függetlenül ©z utóbbiak jobb- vagy bal-

oldali nézeteitől. Az egyotemekre való beiratkozás nem ke-

rülhette meg a karhatalmisták szerveit, akik az igazolábi 

zotts€gokban is jelen voltak. 39. A  szélsőjobboldali di-

ákság azonban még ezt is kevesellte, azzal a nyilvánvaló 

en hamis adattal érvelve, hogy a legújabban vizsgázottak-

ból 80 % zoid6 volt, teljesen elégtelennek tartották ©z 

igazolási eljárást, s még nagyobb befolyást követeltek a, 

"békés munka" megindulásának feltételeként . 4° ' A háború-

ban a frontszolgálat miatt három vagy több félévet vesz-
tett hallgatók számára a Vl rendelete értelmében 1920-ban 

két félóvnek számító pótszemesztert indítottak. A karhatal-

misták azonban itt is igényt formáltak erre, hogy az ezek 

Alapján jogosultakat is negszürjék saját szempontjaik 
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szerint. 41 ' 
Az ifjúság ezen akcióik folyamán több alkalommal is szem-

bekerült tanáraival. 42 ' Ezt könnyen megtehette, hiszen maga 

mögött tudhatta  a  szélsőjobboldali erők jelentős részét, 43 ' 

ős a kiépülő rendszer posztjain számos támogatót, egészen 

a fővezérig, Horthy Miklósig. 44.  Így az egyetemi hallgatók 

megmozdulásaival, törekvéseivel szemben az egyetem vezető-

sége, de még a V= is viszonylag tehetetlen volt. Hozzá 

kell tenni, hogy ©z egyetemi  oktatók ős a diákok-között 

nem politikai ellentétekről beszélhetünk, 45, hanem leg- 

feljebb politikai eltérésekről, és emellett az egyetem ve-

zetőinek tekintélyét, presztízsét mélyen sértették, hogy a 

diákok sikeresen szegülhetnek szembe akaratukkal. A haladó 

ezellemü, vagy a forradalmak idején magukat egy kiosit is 

exponált diákokat a szélsőjobboldali hallgatók lényegében 

a tanáraik egyeté tésével távolították el a hivatalos fe-

gyelmi eljárás keretében. 46 ' 

An51szemitizmus és  a  nuterus clausus  

Az igazolási eljásárok eredményeként ez ellenforradalmi 

diákság hosszú távon ellenzék nélkül maradt sz egyeteme-

ken.. Ennek ellenére mégis találtak maguknak a zsid 'hall-

gatók személyében állandó támadási célpontot. Az antisze- 

mitizaus sz egész két világháború közötti diákmozgalmak 

nak jellemző kísérőjelensége volt, de az antiszemita ezen-» 

vedélyek különösen a proletárdiktatúra bukása után csaptak 

igen magasra. Ebben az időszakban a zsidó vagy esetenként 

az annak vélt személyek elleni atrocitások napirenden vol-

tak. A kurzus keresztény jelszava nem utolsósorban az iz-

raeliták ellen irányult, de ekkor már a politikai katoli- 

cizmus antiszemitizmusát e szélsőjobboldal szitkai, uszí- 
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tásai túlszárnyalták, akárcsak a diákság megnyilvánulásai. 

Az ellenforradalmi egyetemi ifjúság a szélsőjobboldali 

erőkkel szorosan együttműködve 1920. júliusában szervezett 

akciót indított `.a saját elképzeléseik szerinti .  numerus 

clausus törvény meghozatsláért. 47 ' Viszonylag rövid huta 

-vonna után, az  egyetemi ifjúság fenyegető magatartásának 

hatásaként is e Haailer által beterjesztett törvényjavas-

latot, a numerus clausust megszavazták a parlementben. 48 ' 

A történeti irodalom s törvény létrehozásával kapcso- 

latban nem foglalt el eddig egységes álláspontot. 49 ' Azt 

nyílván erős kritikával kell fogadni, hogy az ellenforra-

dalmi ifjúság a későbbiekben is büszkén hivatkozott érde- 

moire a törvény kiharcolását emlegetve. Tény az is, hogy 

a politikai katolicizmus sokat tett ez antiszemitizmus 

felszínen tartásáért, 50 ' magának a numerus c eusus még 

1918. előtti felvetése szintén az ő érdemilk, 51'aőt a tör-

vényjavaslat új megszövegezését tartalmilag Prohászka su-

gallta. 52 ' Viszont a fehérterror időszakában magának az  . 

antiszemitizmusnak a hirdetése, különböző érvekkel való 

alátámasztása már s "szelídebb" változatot képviselte e 
szélsőjobboldali sajtó durva kirohanásaihoz, és különösen 
a  brutális tettlegességekhez képest, amiben az  egyetemi  
hallgatóság is kivette a részét. A kormány részéről pedig 
s törvény meghozatala azzal függött össze, hogy 1920. má-
sodik felében már  a  kurzus törvényhozásában a  konzervati-

vizmus és a fasiszta tendenciák összeegyeztetése szere-

pelt, ilyen értelemben a törvény a fehérterror erőszakos  

antiszemitizmusit próbálta levezetni, 53 ' lényegében elfo-

gadva a szélsőjobb követelését. 



Az egyetemi ifjúság ideológiá:iának fő vonásai  

Az eddig kifejtettek is mutatják, ; lhogy a fehérterror 

idején a diákok legszorosabb kapcsolatban a szélsőjobb-

oldallal voltak, mentalitásuk, ;ódszereik, aktív politi-

kai szereplésük alapjában a szélsőjobbal mutattak fel el-

sősorban párhuzamosságot. Ez a diákság soraiban bekövet-

kező változás lényegében e középosztály fejlődésének u-

ralkodó tendenciájával is egybeesett. A továbbiakban az 

egyetemi ifjúság néhány ideológiai jellegzetességét pró- 

báljuk elemezni, elsősorban azokat a vonásokat kidomborítva, 

melyek nemcsak ®z ellenforradalom első éveiben, hanem ki-

eebb-nagyobb változásokkal de hosszabb távon mintegy k8 

telezően követendő mintául szolgáltak a diákság későbbi 

generációi számára is,  a diákság ideológiai fejlődését 

egy viszonylag szűk mederbe szorítva. 

Az ifjúság "missziós öntudata" 

Egyik feltűnő jellegzetessége a diákifjúságnak a nagyon 

erős ifjúsági öntudat. Ez nem kis mértékben onnan is eredt, 

hogy a hallgatók egy jelentős része megjárta a, frontot, és 

nagyrészük tiszti fokozottal is rendelkezett. Mintegy a fe-

le az egyetemi hallgatóknak túlkorosnak is számított. 54 ' 

Ez a nemzedék valóban sok megpróbáltatást volt kénytelen 

végigélni, ós nagyobb igényt formálhatott ez alapján e fel- 

nőtt megnevezés -re, mint békebeli kollegája :, _ aki rögtön az 

érettségi után iratkozhatott ez egyetemre. 55 ' 

Ezt az öntudatot azonban az ifjúság pó:,tikai szereplése, 

a feléje szóló bíztatások,ső ' az ifjúságba fektetett remény 
még inkább felerősítették, és szélsőjobboldali irányba tor-
zították el.. Így ez az öntudat nem egyszeriien egy felnőtté 

vált ifjú öntudata volt már, hanem - 6s ez vált döntő motí-

vummá - az ellenforradalmiság öntudata. Ez kifejeződött 
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egyrészt az ellenforradalmi tevékenységtik bUszke vállalé-

sában, annak jelentőségét eltúlozva, másrdszt a háború 

előtti felnőtt generációval szembeni általános szembenál-

lásban is. 57. 

Az ifiúrág ideológiáját befolyásoló obiektív tényezők  

Másik jellemzője a diákmegmozdulásoknak ebben az időszak- 

ban az az aktivitás, melyet a diákok a különböző ellenfor-  

radalmi akcióik során tanúsítottak. Az aktivitás a radiká-
lis jobboldalnak általános sajátossága, de ezt a mi ese-
tünkben is konkrét tényezők váltották ki. 

A háború okozta rendkívüli állapotok hullámai a forra-

dalmak után is továbbgyUrtiztek. önnek egyik legfeltüőbb 

jelensége ez addig soha nem tapasztalt"oéretü túlzsúfolt-

ság volt az egyetemeken és as főiskolákon. 58. A túlzsú-

foltság a háborús évfolyamok torlódásából adódott, más- 
részt a "menekült" egyetemek ideiglenes fővárosi elhelye-
zése miatt is fokozódott, ami  a hallgatóság Budapesten 
való koncentrálódását eredményezte. 

A túlzsúfoltság súlyosbította a  hallgatók egyébbként 

is rossz szociális helyzetét, ds helyzettik javításának 

lehetőségeit is korlátozta. A diáknyomor már háború 

előtt sea volt isneretlen, 59 ' 6s ezt az elhúzódó háború, 

majd a forradalmak után elaélyiilő gazdasági válság Jelen-
tősen növelte. A menekültek nagy ina d0 ' sz 	pedig egészen 

kaatasztrófális helyzetet(,teremtett. A súlyos gazdasági 
körülmények között a diákszociálpolitikát a  tervszeriig 

len rögtönzés jelleEezte, 61'  ami az igényeket csak rész-

ben,  ős ott is cook alacsony szinten tudta kielégíteni. 

Ezek a problémák - melyek a hallgatók nagyobbik felét 

érintették közvetlenül - a diákmozgalmak aktivitáoát, 
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radikális megnyilvánulásait a zavaros, kialakulatlan po-

litikai viszonyok között mindenképpen erősítette 

Nacionalizmus - harc az irredentáért ós az "idegen"  
befolyás ellen  

Az egyetemi ifjúság ideológiájának legfontosabb vonásait 

o közelmúlt eseményei formálták legerősebben, rátéve a torz 

koronát a megelőző időszak reakciós törekvéseinek fejlődé-

sére. A forradalmak és a területve uzteségek - melyeket a 

korban gyakran csak egyszerüen "összeomlásnak"neveztek 

hatása döntően negatív reakciót váltottak ki az uralkodó 

osztályok, a középosztály hegemón helyzetbe került rétegei 

és az egyetemi ifjúöág soraiból. 

A nacionalista ideológia -* és ez nem a diákság speciali-

tása, hanem ez ellenforradalom széles köreiben vallott irány- 

zat, melyet a diákság is magáévá tett - fő mozzanata a for- 

redaimak, (és ezzel a polgári radikalizmus, e szociáldemok-

rácia ős kommunizmus) sőt ez ellenforradalom több ideológusa 

szerint a forradalmakhoz vezető liberalizmus nemzetietlennek 

bélyegzése. Magának az antiszemitizmusnak a fő indoklása, és 
fordítva: a nemzetietlenség igazolása a  fenti irányzatok zsi-
dó jellegének hangsúlyozásával is ehhez kapcsolódott, mely a 
legtöbb esetben egyben faji  alapra helyezte  a  problémát. A 
nemzetietlenség vádja olyan időszakban vált érvvé a forredel 
makkal szemben, mikor ez elvesztett területek, Trianon követ-
keztében a nemzeti-nacionalista probleanatiks a magyar kultu-
rális ős politika i  életben mindent uraló gondolattá erősödött. 6  
A haladás lehetőségeit tekintve óriási visszaesést jelentett 
ez, hiszen az ellenforradalom szócsövei a területveszteségek 

feletti elkeseredésben egyébként is mélyen megsértett nemze- 

ti érzést felhasználva tudta a  forradalmakat ős az egész 
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háború előtti progressziót összekapcsolni a  nemzetietlen-

séggel, és végzetszerit egyszerűséggel hirdetve a progresz-

szió és a nemzet érdekeinek szembenállását és ennek ellen- 

súlyozásaként a nemzeti ill. a faji összefogást, igen je-

lentős tömegbázist teremtett magának , különösen a közép-

rétegek túlsúlyra jutott dzsentroid szárnya, és a főisko-

lei ifjúság körében. 63  

Az  egyetemi ifjúság öntudatának ellenforradalmisága mel-

lett a nacionalizmus volt e másik meghatározó elem. "A nem-

zeti megújhodásnak az ifjúságból kell kiindulnia", 64. " a  

nemzetben annyi remény van, amennyi  az  ifjúságban" 65. és 
hasonló jelszavak mutatják, hogy  az  egyetemi ifjúság megat, 
mintegy a nemzeti jövő, a "magyar feltámadás" letéteménye-

seként láttatta, és ennek  megfelelően  nem hiányoztak részé- 

ről a nagy igéretek sem elsősorban az irredentizmus jegyé-
ben.66. 

A nemzeti célok hangsúlyozása természetszertien a diáke-

gyesületek alapszabályaiban elmaradhatatlan volt, és e di-
ákegység hangoztatásában is nem véletlenül a nemzeti jelszó 

volt az egyik legfontosabb szervező és mozgósító elv. 67 . 

A nemzeti öntudat faji  értelmezése általános érvényüvé vált 

a diákság körében, és ennek megfelelően a zsidóságot kire-

kesztették a nemzet közösségéből .. 68  

A nemzet, a magyarság megújítását hirdető egyetemisták 

elhatárolódása a hagyományosan haladónak számító világ- 

nézetektől és a liberalizmustól rendkívül merevnek bizo-
nyult, amit  mutat, hogy a haladás különböző irányzatai kö 
zötti dtfinerenoiálás nem  jellemezte őket , és ilyenformán 

gyakran teljes fogalomzavar olvasható ki eszruefuttaatásaaik- 
böl. 69,  

A magyarság általuk értelmezett formája, mint fő érték- 
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motivum messzemenő leegyszerűsítéseket eredményzett a kul-

túra területón is, ahol e "nyugat kultúrmérgezése" jeligére 

kárhoztatták a modern kultúra magyarságra való kihatásait, 70 ' 

és csök a kelet felé való orientálódást eróltették. 71 ' 

Ez a fajt© nemzeti  gondolat olyan erősen áthatotta az 

egyetemi ifjúság Borait, hogy ettől-való eltérést részlete-

iben sem tört, és intranzigens elvvé merevítve azt, az eh- 

hez való ragaszkodást tekintette -- elvekben és gyakorlatban 
a hazafiasság fő követelményének. 72 ' A legsúlyosabb hosz-

szú távontató következménye volt-- a diákság mozgalmainak 
szempontjából - a nemzeti probléma ilyen összefüggésben va-
ló középpontba állításának, hogy amikor az egyetemi ifjúság 
soraiban a 20-as évek második felében kialakul egy a társa-
dalmi kérdések iránt komolyan érdeklődő réteg, nem tud el-

szakadni ettől e rosszul felfogott "nemzeti alapelvtől", 
és éppen ezért így;  "magyar" utat keres elképzelései negve- 
lósítására. Ezzel nemcsak elkülönül, de tendenciájának meg-
felelőén szembe is kerül a progresszió sás irányaival. 

Szociális :ieiszavak 

A forradalmak elleni nemzetietlenség vádja nem véletlenül 

került be az ellenforradalom ideológiai fegyvertárába. A for-
radalmak áltai elkövetett hibákat ?3 ' felnagyítva tudta ösz- 
szekapcsolni a tömegeket érintő ténnyel: Trianonnal. iás 
részt ezzel elkerülhette a forradalomellenesség tényleges 

okainak nyílt feltárását, amelyek alapja a demokratikus és 

a dolgozó nép társadalmának aagyarországát igérő forradalmi 
vívmányokkal szembeni érdekellentét volt. Ezeket a vívmyo- 

kat nen támadhatták nyíltan anélkül, hogy tömegbázisukat ve- 

szélyeztessék, 3.11 , . , hogy  a  tömegek ellenőrzését ne 
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növeljék. Így kaphatott a norzetietlensóg vádja nagy szerepet, 

do ernallett a szociális demagógia is, mely sz ellenforradalmi- 

ság valós okainak elleplezése mellett más forrásokból is táp-

lálkozott, különösen a középrétegek és az egyetemi ifjúság ese-

tében. . 

Az egyik ilyen forrás a romantikus antikapitalizmus volt, mely-

nek tőkeellenességéhez termószetszerüen kapcsolódhattok szociá-

lis jelszavak is. A romantikus antikapitalizmus azonban többféle 

irányzat közös jellegzetessége volt,  a  szociális követelések nagy 

részüknél nem alkothatott szerves egységet az illető irányzat más 

elemeivei..Viszont a fasizmus egyik legjelentősebb bázisát alko-

tó kispolgári rétegek, melyek 1918-ban balra fordultak, de 1919. 

után, abban a hitben, hogy a saját forradaimukat.viszik végbe, 

az ellenforradalomhoz coapódtak, ?4 ' helyzetükből következően is 

rendelkeztek bizonyos szociális törekvésekkel, amit igazol az is, 

hogy az ideiglenesen térthóditó keresztényszocializmus hívei kö-

zött is ott találjuk. 75.  Magának a keresztényszocializmusnak az 

előretörése 1917-tőt egy másik forrását mutatja a szociális jel-

szavakn' k. 

Ennek a szociális elégedetlenségtől is fűtött irányzatnak sz 

útját, ás a kispolgárság bal- majd jobboldali fordulatát más ró-

tegek is megjárták, többek kőzött diákok is. 76 ' Ennek a minden-
képpen a diákok csak egy részénél jelentkező szociális irányult-

ságnak a gyökerei a háborúig nyúltak vissza. A frontélményeknek 

ugyanis volt egy bizonyos "szociális nevelő" hatása is a közka-

tonákkal valő közös küzdelmek révén. 77' A háború emellett a kö- 

zéprétegek életszínvonalát is közelebb hozta az elnyomott n©pré- 
tegekhez. 78. 	 . 

A forradalmak szociális intézkedései ilyen előzmények mellett 

nem maradhatott hatás nélkül a hallgatók egy részére sem, ami 
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az ellenforradalom kezdetén is megmutatkozott, de elsősor-

ban szociális vagy tőkeellenes jelszavak 79 ' hangoztatásá-

ban, a "magyar Sorraadelom" meghirdetésében, 80 ' a munkásság 

és a parasztság felé tett gesztusokban. 

]rdekesen jelezte a mérsékelt szociális programot valló 

Széchenyi Szövetség hirtelen megnövekvő népszerűsége a szo-

ciális irányú beállítódás divatját és annak jellegét. A ta-

gok létszáma 1919. végére 1037-re nőtt, az addigi  és későb-

bi átlagos 250 fővel szemben. 81 ' Viszont a mérsékelten an-

tiszemita egyesület ellen hamarosan elhangzott a vád, hogy 

liberális, mire az érdeklődés lelohadt. 82 ' De az írás 

szerzője még egy okot említ az egyesület nópszerüsógének 

csökkenésével kapcsolatban: " A diákság idegállapotának ab-

ban asz időben nem felelt meg ajz a  viszonylag csendes Faun-

ka, amelyre a Széchenyi Szövetséget tradíciói is kötelez-

ték. A keresztény irányzat jelszavai megmásosították az 

ifjúság lelkét, a közelmúlt eseményei még megszállva tar-

tották képzeletét, ós azt hitte, hogy az egyetemeken ren-

dezett excesszusokkal állandóan ébrentarthatja és a megol-

dáshoz közelebb viheti társadalmunk legbonyolultabb prob-

lémáját." 83' Az idézet alapján  is megállapítható, hogy a 

diákság szociális érdeklődése csupán fellángolás volt, s 

mint más esetben is, nagyobb volt a hangzavar, mint a mö-

götte álló tartalom. 84 ' 
De érdemes felfigyelnünk a liberalizmus rágalmának a 

hatására is, 68 ezzel kapcsolatban felidéznünk, hogy as 

diákság a progresszió irányzataitól ekkor már mereven el-

határolódott. Így, a  progresszió és e forradalmak tagedá-

sávasl, ajz adott politikai-társadalmi viszonyok között a 
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a snociálin jelozrivs'cból ner. lehotett prosrarl, 	ay 

konLrót pozitiv prog= 	allenforradoloc ideológi- 

jának a frdzisai, cely CE304 a zsidó tőke követekezetes 

tema&imit ensedte 	A zociális frázisok  aztán  aza- 

varos, IdolL:Lulatlan nézetek összevisszosában, a hallGa-

tók ey részénél meglévő szociális érzelmekre is építve, 

könnyen helyet kaphattak a szólsőjobboldali diákság condo-

latvilá36ban. 

cliáks* viszonvlsr,os önállótlonsdan 

1;s itt rá hell mutatnunk as ezycteLi if jú 	ideológiájd- 

nak viszonylagos ünállóidonstlgára. A korban - a középréte-

gek ío a diákodcf különösen - a lechülönbözőbb és legollenté-

tesebb iaoióiai hc.lásormal: veltak 11. -iéve. Az ellenforroda-

lom kezdetén nemcsak a poleáxi viláenézetek voltak mély vál-

063han, hsnom n cf.umktisosztétly ideológiája is súlyos válság-

ba került. Az ellentsondó n'ézeteL iláoszábLu az eligszodds 

a worsen váltakozó történelmi események  között rendkívül  

nehéz volt, különösen a stabil világnézettel még nen rendel-

hező ifjúság, óa sde iakább az oortályfelettioée illúzióját 

is keltő, az ellentétes érdelti társadalA osztályokhoz közvet-

lenül nem tartozó diákifjúság esetében. Az ecyetemi ifjús4g 

nay rócze ley esak sodródott az ese_ényekkel, de lelkes ak-

tivitissel részt is kért azok formálásában, miközben lénye-

ben kóczen kapott eszceirányzstok között, cokazor rérlegeléo 

nélkal volt hénytelen válaortan4 inhább érzelei ,  int uee-

győződéoe alapján, hogy végül a forradolii jelszavakat is 

hangortató, legszélsősé3esebb irányzatnál Lössön ki: a 

szélsőjobbolaslon. A radikális jobboldalon betültött óc 

felnacyított  aktív  azerep aztán elhitette 
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vele, hogy saját, önálló politikáját csinálja, ami egyben. 

az igazi  és egyetlen lehetséges "magyar" politika is. 

Ennek megfelelően a szélsőjobboldal szócsövei voltak e 

diákmozgalmak ideológiájára a legnagyobb hatással. 

Az elszaporodott kiskaliberif ideológusok között formá-

tumban és hatásában is kiemelkedő szerepet játszott Sza-

bó Dezső,áki ez egyetemi ifjúság "prófétája" lett ebben 

az  időben. 85 ' Az általa hirdetett  faji  öntudat, paraszt-

-mitológia, antikapitalizmus, magyar fajvédelem, "magyar 

forradalom", az ifjúság "forradalmi" hivatása jelentős 

hatást gyakorolt az egyetemi ifjúság ideológiájára. 86. 

Gondolatainak különböző elemei nem egyformán tükröződ-

tek azonban, antiszemitizmusa széles köröket ragadott 

magával, míg paraszt-mitológiája ekkor nem váltott ki 

különösebb visszhangot a diákság soraiban. 87 ' 1920. ta-

vaszától általában is csökkent a befolyása az egyetemi 

ifjúságra, Szabó továbbra is kitartott a "magyar forra-

dalom" gondolata mellett, míg az ifjúság ettől az eszmé-

tői fokozatosan eltávolodott. 88.  A kapcsolat megzavaro-

dását jelzi Szabó Segítség c. regénye is. 89.  Mindezek 

ellenére Szabó Dezső továbbra is azok közé tartozott, a-

kire az egyetemi ifjúság figyelt, mint az általa legna-

gyobbnak tartott magyar íróra. 90. 

Szebb Dezső hatása a fehérterror időszakában minden-

képpen negatív. De ekkor  alapozza  meg olyan mértékben 

népszerűségét a diákok körében, hogy a tőlük való eltá-

volodás csak viszonylagos és ideiglenes volt. A 20-as 

övek végéig időszakonként eltérő mértékben de intenzi-

tássel ugyan, de számottevő híve volt ez egyetemi ifjúság 

soraiban. ilásik hosszabb távon érvényesülő jelenség, 
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az Ady iránti fiatalság körében hal fellángoló, hol le-

hanyatló lelkesedés, vagy érdeklődés, amelynek felkelté-

sében Szabó Dezsőnek nem elhanyagolható szerepe volt, és 

ez akkor is bizonyos előremutató jelenség volt, ha mind-

ezt egy erősen átalakított Ady-kép megrajzolásával érte 

e1. 91. 

Haladó értelmiségi irányzatok ez ellenforradalmi  
rendszerben  

A haladó értelmiség lehetőségei a Tanácsköztársaság 

bukása után nagy mértékben besziikültek. esz már abból is 

következett, hogy a dzsentroid szemlélet jutott túlsúly- 

ra a  középosztályon kelül. Ezt a tendenciát tovább erő-

sítették azok a módszerek, melyeket a haladó szárny meg- 

semmisítésére, vagy legalább minél teljesebb visszaszo-

rítására alkalmaztak. Ennek eredményeként az  alkotó ér-

telmiség legjelesebb képviselői szorultak emigrációba, 

vagy vesztették el állásukat. A pedagógusok és más köz- 

szolgálatban álló értelmiségiek körében foganatosított 

fegyelmi eljárásokkal csökkentették a haladó szelleműek 

számát, és a B-listázásoknál is a "megbízhatatlanság" 

fontos szempont volt. 93` 

A kommunista értelmiség csak súlyos körülmények között, 

illegalitásban tevékenykedhetett, a polgári radikálisok 

nagyrészt külső emigrációba, kisebb mértékben "belső" e-

migrációba kényszerültek. A polgári liberális értelmiség 

mögött nem volt tömegerő, 94 ' politikai vetületéneke li-

berális ellenzéknek bázisa szűk maradt az egész korszaak-

ban á  fiatalok alig voltak a soraikban és a híveik között. 95 ' 

A háború előtti haladó irányzatok  hatáskörének 
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leszükülécét súlyosbította és tartóssá tette izoláltsá-

guk is.  Uzt az izoláltságot alátámasztotta az  a társadal-

mi folyamat, amely a 20-as évekre teljesedett ki. A ma-

gyar középrétegeket megosztó elhatárolódás, a polgári ős  

"történelmi" középrétegek között korábban is meglevő  

lönbségeket tette ekkorra szinte áthidalhatatlanná, 96.  

ahol e rétegek az értelsiségi szakszerűség és az űri ál-

lapot egymáshoz való viszon$nak különböző,  fokozatainak  

két pólusán helyezkedtek  el,  97.  és melyet a zsidókérdés  

méginkább két táborra szakított, 98.  

A haladó irányzatok megmaradt tábora tehát nemcsak vi-  

szonylagos gyengeségük miatt nem tudtak hatást gyakorolni  

az  egyetemi ifjúságra, hanem azért is, mert világnózetikk,  

polgári jellegük, zsidó voltuk vagy az antiszemitizmust  

elítblő állásfoglelásuk alapján a  keresztény-nemzeti  

szellemű középosztály befolyása alatt a álld egyetemisták  

őket a "túloldalra" az ellenségnek tekintettek táborárba  

sorolták.  



2. fejezet 

A szegedi egyetem  

A szegedi egyetem ugyan  az  ellenforr€adal©i korszakban a-

lapvetően hasonló szellemben rnüködött, mint az ország más 

felsőfokú intézményei, de sajátos vonásokkal is rendelkezett. 

Ezek a sajátos vonások részben a kolozsvári évek néhány voná-

sának továbbéléséből is következett, ezért ezzel az időszak-

kal is vázlatosan foglalkozunk. 

A kolozsvári. egyetem  

Az előzőekben vázolt dualizmuskori egyetemi ifjúságról el- . 

mondottak során döntően a fővárosba koncentrálódott egyete-

mek és főiskolák ifjúságának mozgalmait vettük figyelembe, 

nemcsak azért, pert itt tanult a diákság döntő hányada, ha- 

nem szórt is, mert a történelmi változások is itt voltak 

legelőrehaladottabbak, a tendenciák legjobban kivehetők. 

A szerény vidéki "rivális" a budapesti tudományegyetem-

mel szemben hosszú ideig egyedül a kolozsvári Ferenc József 

Tudományegyetem volt. 99
* Kolozsvárott az egyetemen a libe-

rális szellem nagyobb mértékben érvényesült mint Budapesten, 

ami különösen a nők felvételénél ős a tanerők rugalmasabb 

alkalmazásánál konstatálható. 100. Több neves tanár a  tan-- 

szabadság ős a tudományosság elveire támaszkodó liberális 

eszméket vallott.  101.  politikai, felekezeti ellentétek nerc 

rontották a  kollegiális viszonyt. Ami a legtöbb problémát 

okozta, az a nemzetiségi kérdés volt, elsősorban  a  magyar-

-román ellentét, melynek elsimításában az egyetem vezetése 

sem volt pártatlan. 102. 

A hallgatók kisebb létszáma miatt a diákok tanáraikkal ős 

egymással $s közvetlenebb, személyesebb viszonyban voltak, 103 ' 

ős az ifjúságon belül nem alakultak ki egymástól élesen el-

határolódó ós határozottan szembenálló csoportok. 104. 
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A háború Kolozsvárott még inkább rendkívüli állapoto-

kat teremtett,  hiszen a front közelebb volt. A románok 

betörése alkalmával az egyetemet részlegesen ki is te-

lepítették, és a hallgatóság is nagyobb arányban nett 

részt a frontharcokban. 105.  

1917-től már a gorenc József Tudományegyetemen is meg-

élénkülést mutatott a politikai jellegit szervezkedés. 106. 

A galileistákhoz hasonló ezellemü szűkebb szervezkedés 

megkezdődött, 10?. és az őszirózsás forradalom fővárosi 

eseményeire reagálva szerepet kaptak abban, hogy az e-

gyetemi ifjúság az Egyetemi, Tanáccsal együtt a Nemzeti 

Tanácshoz csatlakozott. 108. 

Kolozsvár azonban igen hamar más problémákkal került 

szembe, mint a főváros. 1918. december 24-én a  román 

hadsereg bevonult a városba, 1919. május 12-én pedig - 

miután a magyar tanpíri testület . megtagadta a hűséges-

küt - az egyetem is román katonai megszállás alá került. 

Az egyetem  Budapesten  

Ezzel az egyetem számára egy minden szempontból ideig- 

lenes állapot kezdődött, melynek sorsát egyideig Budapes- 

ten kísérhetjük figyelemmel, 109. Az egyetem vezetőinek 
minden igyekezetearra irányult a fővárosban, hogy a"jog 

folytonosság megóvja, a meglévő tanerőket együttártsa, s 

a  tanuló ifjúságot elszéledni ne engedje." 110. 

Kivel a volt kolozsvári egyetem fővárosi működését lé- 

nyeltében a proletárdiktatúra bukása után kezdte, 111' az 

intézmény és hallgatóságának nagy része a Tanácsköztársa-

ság alatti eseményeknek nem volt közvetlen részese, vi- 
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azont az ellenforradalom tobzódásának hatásai nem kerül- 
hették-_ el  őket. 

Az egyetem a hallgatók felvételénél különleges helyzet-

ben volt, mivel lehetősége nyílt arra, hogy a menekült 

hallgatókat korlátlanul felvehesse, 112'  és ezt elég nagy 

számban ki is használták izraelita vallásii hallgatók. 113• 

Az  akkori  antiszemita hangulatban ez a helyzet "türhetet-

lennek" minősült más egyetemek szélsőjobboldali hallgatói 

számára. 1920. októberében  diákzavargások voltak, melyek . 

súlyosságára tekintettel. az Egyetemi Tanács 1920. október 

16-án karhatalmi védelmet kért a V1 -től. 114.  A numerus 

ciausus bevezetésével az antiszemita nyomás egyre erősö-

dött a kolozsvári egyetemen is. Ennek volt köszönhető 

Schneller István lemondása is a prorektorságról 1921 e-

lején. 115.  A hallgatáságon balul is fokozódott az an- 

tiazemito hangulat. Az Egyetemi Pör 1921. február 19-i 

határozata szerint a kör tagjai zsidók nem lehetnek. 116 . 

Az ellenforradalmi szellem más szempontból még gyorsab-

ban hódított teret a volt kolozsvári egyeteen. A revizi-

onizmus, a szélsőséges nacionalizmus már az egyetem mene-

kült helyzetéből is következett. A "hazafiatlannak" talált 

hallgatók ás tanárok ellen kisebb mértékben ugyan - de 

itt  is  folyt az üldözés. A karhatalmisták között nagy szám- 

ban  voltak menekült hallgatók, bár ehhez hozzá kell tennünk, 

hogy ebben nag y . szerepet játszott, hogy megélhetésüket, 

tanulmányaik folytatását sok esetben csak így tudták biz- 

tosítani. 117. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a volt kolozsvári 

egyetem hallgatósága lényegében alkalmazkodott az ellen- 

forradalom szelleméhez és rendszeréhez. Bizonyos kér- 
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désekben mórsókeltebb lehetett ugyan, (pl. s zsidókérdés), 

de nacionalizmusa, revizionizmusa alapvetően ösozekötötte 

a szélsőjobboldali ifjúsággal és nézeteik fokozatosan hoz-

sájuk idomultak. 

Az egyetem vezetősége viszont alapvető célját elérte, 

egyetemük nem szűnt meg. Sok huza-vona után ez egyetem 

Szegedre kerülését megszavazták a  parlamentben, és ezzel 

ez egyetem egy ideiglenesnek hirdetett, de mégis tartás 

berendezkedés felé mutató és normálisabb helyzetbe került. 

Az egyetem fenntartásában végiilis külpolitikai szempon-

tok j4ts2ott:.k nagyobb szerepet. Az 1921. júniusában ho- 

zott törvónivitájában a legfőbb érv a kultúrfölény vo t.118. 

Szóba kerültek még olyan indokok is mint Szeged "tiszta 

magyar" jellege, 119'  Bu.dapeat túlzsúfoltságának csökken-

tése. 12Ó. A Szeged napilap egyik vezércikke a kultúr-

fölényen túl azt hozta fel érvként, a Szegedre kerülés 

mellett is kardoskodva, hogy a magyar.kúltúra a "természet-

és jogellenes határok városaiban áthatna a megszállott te-

rületekre .. e" 121. A Szegedre kerülést mindenesetre az 

is indokolttá tette, hogy  Szeged városa már a háború e-

lőtt akciót indított a városban felállítandó egyetmért. 122 ' 

Szeged. az egyetem úA otthona  

Szeged az 1921. évi Z.T. tc. :;megszavazásával elérte ré-
gi célját: véglegesen egyetemi város lett. Szeged az ellen-

forradalom kiindulópontja volt ugyan, de ezt nem különle-

gesen ellenforradalmi jellegének, hanem a megszálló hatel-

maak és a Tanácsköztársaság front- ill.  határvonalainak se-
játos viszonyainak tulajdonítható. Bilenkezőleg, Szegeden 
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a vidéki városok kötött viszonylag erős bázisa volt e li-

berális ellenzéknek, 123 ' és a szegedi szociáldemokrata 

párt is egy jól szervezett, élénk politikai életet élő 

egyesület volt. 124. Emeilet vidéken Szeged _mondhatta 

magáénak a leghaladóbb irodalmat iás. 125. Természetesen 

a városban a kormánypártnak és a szélsőjobboldalnak is 

erős pozíciói voltak. 

Figyelembe kell vennünk még, hogy Szeged alapvetően 

katolikus város volt, a református vallásúak határozott 

kisebbségben voltak vauik szemben. Viszont a gazdag pol-

gárság jelentős része zsidó volt. ]z utóbbi azért is lé- 

nyeges, mert a város - természetesen adófizetői révén 

jelentős mértékben anyagilag is hozzájárult az egyetemen 

folyó munka feltételeinek biztosításához, többek között 

számos épület építtetésével, és ez alapján bizonyos jo-

got  formált az egyetem vezetőinek befolyásolására is. 

Az evetem tanári k., 	és hallgatói  

Az egyetem tanárainak jelentős része még Kolozsvárott 

kezdte tanári pályafutását, így az egyetem  a  Szegedre köl-

tözéskor még erősen őrizte erdélyi jellegét. A tanárok ko-

rábbi liberalizmusa azonban ekkorra már megkopott és nagyobb-

részt konzervativizrnuseá színéződött át. A numerus clausus 

alkelmazásánál ugyan továbbra is liberálisabb felfogást 

tükrözött hozzáállásuk, mint általában más egyetemeken, 126 ' 
de ehhez hozzájárult az is, hogy Szegeden nem volt akkora a 

túljelentkezés, sőt nem egy esetben a keretszámot sem töl-
tötték be. 127 ' Ez a viszonylagos rugalmasság abban nyilvá-

nult meg, hogy a zdidők szerzett jogait figyelembe vették, 128 ' 

és számarányukat nem a ténylegesen felvett, hanem a felve-

hető hallgatók számához képest állapították meg. 129. 
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Ezzel ugyan a törvényt ne© szegték meg, mégis alkalmat ad-

tak éles támadásokra, különösen a fővárosiak, de a helyi 

szélsőjobboldal és részben a szegedi egyetemi ifjúság ozú-

mára is. 

Az egyetemi autonómia elvéhez, a  napi politikába való be 

nem avatkozás elvéhez mereven ragaszkodtak . 130.  Az utóbbi 

elv azonban nem zárta ki a magánszemélyként való politizá-

lást, amit cask néhányan használtak ki, általában kormány-

párti politikusként. 131.  Voltak azonban már a 20-as évek-

ben  is  szélsőjobboldali mentalitású tanárok ia. 132 ' 

Az új tanárok felvételénél továbbra is a tudományos szín-

vonal Hegtortása volt a fő szempont.  fa  a tanári gárdában 

főbb olyan oktató is akadt, oki tudományos felkészültsége, 

oktatói kvalitásai, esetenként nyitottsága folytán kedve-

ző impulzusokat is adhatott a hallgatóságnak. 133' 

A tanári kar jelentős részének erdélyi származásából kö-

vetkezően a 20-as években © református vallásúak voltak 

túlsúlyban közöttük. Pszt a túlnyomóan katolikus város 

hangadó katolikus körei nem nézték jó szemmel. Llár 1922. 

őszén akciót indítottak katolikus filozófiai tanszék fel-- 

állításáért„ 134'  melyet a bölcsész kar az autonómiára hi- 

vatkozva, felháborodottan és határozottan elutasított. 135• 

Később mégis sor kertalt több párhuzamos tanszék felállí-

tására, melyeket kivétel nélkül katolikus oktatókkal t$1 
töttek be.  131. 

A tanári kar "erdélyisége" ilyen körülmények között ne- 

hezen oldódott; egyes oktatókra elég sokáig a szegediek- 

kel szemben inkább oz elzárkózás, mint a közeledés és in-

tenzív'kapcsol©t kialakulása volt a jellemző. 137.  

A szegedi egyetemi ifjúság sajátosságát szintén leg- 

erőteljesebben a viszonylag nagyszámú erdélyi hallgató 
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adta meg. Arányuk csökkenő tendenciát mutatott ugyan, 138 ' 

de még a 30-as évek elején is 200 fő körül mozgott, ami 

a hallgatóság 10 %-it közelítette meg. 139• 

A menekült diákok igen rossz anyagi körülmények között 

éltek, és ez indokolttá tette, hogy a diákszociális in-

tézmények különböző juttatásait nagyrészt élvezhették és 

döntően internátusban laktok. Az életmódjuk és mentalitá-

suk, túlnyomóan református vallásuk az ő esetükben is bi- 

zonyos megkülönböztető jegyet jelentettek a többi diáktár 

sukkal, különösen a  szegedi gazdag családból származó e 

gyetemistákkal szemben . 140.  Ez a sajátosság - mint majd 

látni fogjuk - az ideológiában is jelentkezett. 

Alapvetően azonban a szegedi egyetemi ifjúság is hason-

ló ideológiai, politikai törekvésekkel jellemezhető, mint 

az ország más egyetemeinek diáksága. finnek egyik alapja a 

korábban kífejtett,,az egyetemi ifjúság által megtett tör-

ténelmi út volt. 141'  ?fiágrészt a hasonlóság tényezői a di-

ákság szociális és társadalmi helyzetének és egyesületi 
életének elapvető'azonosságai voltak. 



3. fejezet 

Az egyetemi ifJúság szociális helyzete  és perspektívái  

A szociális helyzet Jellemzői  

A diákság szociális helyzetepe .k_ egyik meghatározó té-

nyezője a származásuk, e szülők társadalmi pozíciója és 

anyagi helyzete. Az erre vonatkozó korabeli statisztika .. 

több szempontból is problémás. 1929-ig nem volt rendsze- 

res statisztika az egyetemi hallgatókról, az 1929 évről 

megjelent statisztika és az utána következők is 142.  a 

szülők foglalkozására nézve olyan kategóriákkal dolgozott, 

amelyek csak fokozott körültekintéssel használhatók fe1. 143 ' 

A tudományegyetemek hallgatóinak megoszlása a  Szülők 

társadalmi helyzete alapján © következő megoszlást mutat-

ja: (1. táblázat). 

A táblázat alapján leszögezhetjük, hogy  a  középrétegek 

túlsúlya döntő, az elnyomott osztályok felé való zártság 

pedig különösen akkor  szembeötlő, ha figyelembe vesszük 

azoknak  az összlakosságban elfoglalt arányukat. 144. A  

szellemi foglalkozású szülő k . aránya ugyancsak a tudomány-

egyetemekre számítva 2866 fő vagyis 31,1 % . 145.  A külön-

böző köz©lkelmazotti státuszban levők gyermekei -•hozzá-

számítva a nyugdíjas köztisztviselők gyermekeit is - 3431 

főt tettek ki, azaz 37,4.%-ot. 146 ' A "történelmi közép-

osztály" és az egyetemi hallgatók közötti szoros kapcso-

lat tehát a származás oldaláról is megalapozott volt. 147. 

A szociális helyzet megállapítása szempontjából e szár-

mazási statisztikák csak viszonylag durva becslésekre en-

gednek következtetni, hiszen az egyes kategóriákon balul 

a szóródás rendkívül nagymértékit volt. 148. Az adott kor- 
szakban mindenesetre a középrétegek nagyobb részére inkább 
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az elszegényedés volt a jellemző. 149. 

Legbízhatóbb képet kaphatunk a hallgatók szociális 

helyzetéről, ha  sás jellegü statisztikai adatokat is fel- 

sorakoztatunk. A hallgatókból 7762 teljesen eltartott, 

1609 részben  eltartja önmagát, 1275 fő  pedig teljesen 

maga gondoskodik a .megélhetésről. Ugyanezek a kategóri- 

ák Szegeden: 1088, 230 és 259 fő. 150 . A teljesen el- 

tartottak egy részéről részben vagy teljesen intézmény, 

jótékony egylet stb. gondoskodik. Országosan ez össze-

sen 330 hollgotót jelent, Szegeden 53-at. 151.  Az egyes 

rőtegek szegénység©t mutatja, hogy - saját bevallásuk 

szerint - 268-an nem reggeliznek, 40-en pedig nem vacso-

ráznak. 152°  A hallgatók közfil 1700-nak nem élt az ^ apja, 

315 fő teljesen árva, 153. 

Az egyetem elvégzésére karonként eltérően 1300-2000 
P-t kellett Fordítani, ha csak o közvetlen tanulmányi 

költségeket vesszük'figyelembe, 154 ° Ez éves lebontáe-

ban a legtöbb esetben meghaladta a 300 p-t. Ehhez já-

rultak még a megölhetés kiadásai, melyet átelagos€an egy 

évre kollégiumban 1480-1780 ill. hónapos szobában 

2500-2600 P körül becsültek. 155`  Az átlagos egyetemi 

hallgató költségei Így havi 150-240 P között iozogha 

tett. Ugyanakkor ez összes állami alkalmazott felsőfokú 

vÉgzettségU fizetése átlag 410 P, 156• a cagántiszvise-

16k esetében 345 P volt. 157 

Ezek után logikusnak tiini k a kérdés, hogyan végezhette 

cl ennek ellenére akár egy átlago$;anyagi helyzetben le-

vő, de különösen egy ez átlagosnál alacsonyabb anyagi 

szinten elhelyezkedő hallgató fáz egyetemet. Az egyik  le-

hetőség az állami és társadalmi juttatások igénybevétele 

volt, a másik a sorozatos lemondás, a nyomorúságos kö- 



- 34  - 

rülnények vállalása. A gyakorlatban a  két tényező fel-

tételezhetően leggyakrabban kombinálódott egymással, 

vagyis a különbözői forrásokból származó táiogotások 

csak  arra voltak elegendők, hogy  a diák nehéz anyagi 

körülmények között el tudta végezni síz egyetemet. 

Természetesen voltak, akik toljesen mentesek voltak 

az anyagi természetü gondoktól, és lehettek olyanok 

is, akik - támogatás renényáben - sű1yosbítsni igye-

keztek a külső szemlélő szemében helyzetüket. De még 

ezt figyelembe véve is sokat mondó sz az adat - és ez 

A szegény hallgatók arányát is valamelyest jelzi - , 

hogy az egyetemi hallgató knak csaknem fala valamilyen 

támogatásra igényt tartott. 158. 

Még egy  tényező segíthette a hallgatók egy részének 

megélhetését. Ha ugyanis szüleiknél, de még he rokona-

iknál is lakhattak, jelentős költséget takaríthattak 

meg. A statisztika szerint az egyetemi hallgatók ke-

véssel több mint fele lakott szüleinél vagy rokonainál 

országos méretekben. Az egyetemenkénti eltérések itt 

jelentősek: Budapesten sz összes hallgatóból 5227 főből 

3110-en laktak szülőknél vagy rokonoknál, övegeden ez 

az arány: 1585/677. A többi vidéki egyetemen nagyjából 

Szegedhez hasonló az arány. 159 ' Ez fordított arányban 

állt a valamilyen támogatáetigénylők számával; (Budapest 

5227/1998, Szeged 1585/843). 160. 
Végül még egy jellegzetesség a  szegedi egyetemre vonat-

kozóan, melyet más szempontból már felvetettünk. Itt volt 

a legmagasabb a menekült hallgatók aránya 12 ;'a--kel. 161. 

Ennek a ténynek szociális szempontból az a jelentősége, hogy 

a menekült hallgatók döntő mértékben szorultak rá külső tá- 

nogatásre. 



A diáknyomor enyhítése 

A diákok szociális támogatása rendkívül sokféle módon 

nyilvánult meg, forrásait tekintve alapvetően két csoport-

ra oszthatjuk: az állami diákszociálpolitikáre és a társa-

dalmi támogatásra, mely utóbbihoz az egyének, egyesületek, 

magánvállalatok és egyházi szervek által nyújtott segítsé-

get sorolhatjuk. 

A VK1-nek az első világháború után megnőtt a  részesedése 

az állami költségvetésben . 162.  Ez összefüggésben állt azzal, 

hogy általános igényként merült fel az ellenforradalmi rend-

szer oldaláról a nevelés és oktatás a korábbiakhoz képest 

erőteljesebb és hatékonyabb irányítása. Ez része volt a he-

ladó gondolkodás elleni általános offenzívának és a kultur-

fölény gondolat feltételeinek biztosítására való törekvésnek. 

Ennek megfelelően a  VIM többet vállalt, de többet is volt 

kénytelen vállalna a  megoldásra váró feladatokból, melyek-

nek megoldását nagymértékben nehezítette az ország közismer-

ten rossz általános gazdasági helyzete. A vállalt terhek 

nagyságát a felsőoktatáspolitiks különösen j61 mutatja, hi-

szen a "kulturfölény fenntartásában" a felsőfokú oktatásnak 

érthetően nagy szerepet szántak. 163.  A kormány tulajdonkép-

pen e harmadára csökkent országteriflet ellenére nemcsak fenn-

tartotta az egyetemeket a menekült egyetemekkel együtt, hanem 

vállalkozott az egyetemek fejlesztésére és bővítésére is. 164 ' 

A diákok szociális gondozását a VKM szintén nem hanyagolhat-

ta el. A nagyszámú menekült diák, a különösen az országterü-

lethez képest megnövekedett hallgatói létszám, a diákok szü-

leinek jelentős részénél bekövetkezett anyagi romlás, a hábo- 

rú előtti diákszociálpolitika alapvető hiányosságai és emel-
D 

lett a diákifjúság befolyásolásának igénye ,is e háború előt- 

tinél jóval nagyobb arányú szociális támogatást követelt meg. 
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A diákszociálpolitika egy hagyományos formája volt az in-

ternátusok és menzák létesítése. A hallgatók közül 1929-ben 

2056-an laktak internátusban, Szegeden 327-en. 165 ' A férő-

hely alapján számítva az internátusok, kollégiumok mintegy 

fele a háború előtt létesült. Ezek nagyrésze egyházi alapí-

tású volt, kisebb mértékben egyesületi, intézményi alapítá-

sú. A háború után létesült kollégiumok között viszont töb-

bet alapított és tartott fenn ez állam, és több esetben já-

rult hozzá az állam nem állami internátusok fenntartásához 

is. A változást valamivel több mint ezer új férőhely jelez - 
166  

te 1929-ig. 10  . A nagyobb internátusok a 20-as évek elején 

létesültek, ezekre valóban  a  szükségmegoldás-jelleg nyomta 

rá a  b©lyeg©t, a későbbiekben ezek bővítésével és kisebb 

kollégiumok alapításával növelték a férőhelyek számát. 

Vidékem még inkább a háború utáni években jöttek létre  in-

ternátusok, hiszen Pécs és Szeged esetében új otthont kapott 

az egyetem, az 1912-es alapítású debreceni egyetem fejlesz-

tése pedig még nem fejeződött be. Szegeden a legnagyobb kol-

légium az állami tulajdonban lévő, többszöri fejlesztés után 

410 ágyes Horthy Uiklós Kollégium volt. Kisebb kollégiumok 

voltak az egyházi alapítású Szent Imre, Szent Erzsébet, me-

lyek sorát később még néhány intézmény bővítette. 

A 20wes években tehát a  férőhelyek számát tekintve jelentős 

előrehaladást sikerült elérni, minőségi szempontból azonban a 

fejlődés sok kivánnivalót hagyott maga után. A korszak elején 

foganatosított szükségmegoldásokhoz képest - a hallgatók el- 

helyezése pl. tornatermekben, kaszárnyákban - itt is javulás 

mutatkozott, de különösen az államilag fenntartott intézmények-

ben a helyzet továbbra sem volt kielégítő. Ezt jelzi, hogy a 

a férőhelyek részben kihasználatlanok maradtak. A "diáknyo-
. 
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nyomortanya" elnevezéssel illetett kollégium a szegény diá-

kok gyűjtőhelye volt. úgy, a szegedi kollégiumok ügyeit is-

merő személy megállapítása szerint, amint a diák anyagi hely-

zete engedi,  a diák ki is költözlek a kollégiumból. 167. 

A másik fontos, elsősorban a teljesen vagy részben magára 

utalt hallgatók számára biztosított könnyítés volt  a  teljes 

vagy részleges tandíjmentesség, melyet 1927-től kiegészített 

a köztisztviselői ösztöndíj. A tudományegyetemeken ezek alap-

ján a következő arányok voltak a jellemzők 1927/28 1. félé-

vében. (2. táblázat) 

2. táblázat 
Tandí'mentessé és ösztöndí adomán te, ete©eken 

  

` 	A tudomány- 
egyetem 
székhelye 

Budapest Szeged Pécs 
. 

Debrecen 

Az elengedett 
tandíj e tel- 
jes tandíj 
%-ábo n 

32,22 34,4 25,3 21,5 

A kedvezmé-
nyezett diá- 
kok száma 

2725 709 456 309 

Ebből köz-
tisztviselSi 
kedvezményt 
kap 

1280 501 . -  301+  

. 

169 

A hallgatók 
összlétszáma 5729 

• 

1268 1132 1025 

Forrás: Uagyary Zoltán: Emlékirat az egyetemi ifjúság szoci-
ális gondozásának megszervezése tárgyában. Bp. 1929. 52-53. p. 

+A féltandíjmentesek és közalkalmazotti kedvezményezettek egyűt 

Az így nyujtott kedvezmény tehát nem volt jelentéktelen és 

elég jelentős számú hallgatót érintett különösen Budapesten 
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és Szegeden. Viszont a köztisztviselői ösztöndíj esetében a 

kedvezményezettek kizárólag a közalkalmazottak soraiból ke-

rUltek ki, nyíltan mutatva a kormány osztálypolitikáját, mely 

az elnyomott osztályok továbbtanulási törekvéseit nem volt 

hajlandó felkarolni. 168 • 

Ezeken a juttatásokon túl nem elhanyagolható szerepet kap-

tak a különböző állami és tárasadalmi alkalmi segélyek, ado- 

mányok is. Szegeden ezek jelentős részét az 1923. július 1 

től raVködő Diákjóléti és Diákvédő Irodához folyt be, amely 

aztán a segélyeket különböző formában a diákság felé közvetí-

tette. Az évről-évre megjelenő Jelentések alapján, melyek az 

Iroda tevékenységét foglalják össze, 169 ' a következő kép a-

lakul ki a befolyt összegek volumenéről és azok fő forrása-

iról) (3. táblázat) 

A táblázatban feltüntetett adatok egyik tendenciája a aga= 

gánjellegzü adományok fokozatos visszaszorulása. Az így adó-

dó csökkenőst a bevételekben eztán - késéssel ugyan - de el-

sősorban a VI beavatkozása állította meg ill. fordította 

vissza. A magán ill. társadalmi forrásból származó adományok 

visszvesásének okait nem  tudjuk részletekbe menően elemezni, 

viszont az megállapítható, hogy a gazdasági válságnak abban 

jelentős szerepe lehetett. Lindenesetre fontos azt is ez a-

datok alapján leezixrni, hogy a válság hatására ez Q1  egyéb" 

segélyek volumene tartósan nem esett vissza. 

Az így nyert  összeget az Iroda általában maradék nélkül 

felhasználta a hallgatók segélyezésére. A hallgatóknak biz-

tos ttott segélyek legfontosabb tétesei a hövetkezők voltak: 

tan- ás vizsgadíjak, élelmezési, lakás és ruhasegélyek, az 

ifjúságnak nyújtott kölcsönök. 170. 

A társadalmi és  magánadományoknak csak  egy - bár kétség- 



+2  
:0  
N :0  

ól
é
t
i
 ée

  D
i
aé
v  

+a  
to  

~z0 
0  cu 
W  
O  
O 
Ul  

`~ yy?~~s  

• `nf  
m S  

43  0 c  C 
rd 

a 0  
4  
ri M  
Q Eü  
O 43  
2 	 á  
C)

• 

~

t3 
 

~ 
O a  
cp ~ O 

 • .s7 
43~• +2 +2  e c 

43  
M  O O  
•rC +2  

4i NA  
O

• 

	irs  

� r-I 

 
.O  

• A  

`m  

~! 
•J  Cf2 

• 0 •®  
CD  

• r

▪ 1 

 

~ t 
Ts  	= 

G7 (» 

• O 

 

-1~  	Pa Pi  P~ 
O 

• 

~ CV  N U1 

ID 0 d-  CV• NO  
►'3  Q r1  ~- d 
•• r-1 r-1 r-1 r-1  
O t0 tO tO  tO  
•05 .O ,G  A •a  

.0 .0 .0 A  
ii~■11 S~ r-74 r1 G1  
O  

Gsa ♦ + + +  
+  

ö.
  
1
69

.  
sz

.  

1 6
39

4+
++
+  

O  
O  
UN  
NO  

+  
+  
+ 
H \O 
Cy% 
O 
ct  

O  
O  
NO  
ON  
CV  

13
77

4+
+  

O  
NO  
03  t*1  

22
24

8 Vg  
NO 
r♦ 
U\ 
ri 

03 
E`  
c!'  
NO  

rn 
ON 
NO 
H 

O  
cf.  
r  
tn  

2 8
17

5 

CD  

~ C,1 1  ~ 

2 8
7
00

 cr2  

A ®  
s~ Q  

Ta
né

v 

bs
s
zb
ev

ét
el

 

Az
  i

fj
ús

ág
  j

á-
ru

lé
ka
i
 és

  
kö

lc
aö
nv

is
z-

  
sz

e
Yi
z
et

és
e i

 

Ad
om

án
y
ok

 

Az
  a

do
má

ny
ok
on
  

be
lü
l 

V
KL
I  
+  

B
+
+
  N

ép
jó
lé

ti
  

Ti
n.

  
a
do

má
ny

ai
  

-nntvq •necizsao zV  



- 40 - 

kívüi jelentős - része folyt be a Diákjóléti Irodához. 3-

mellett azonban nem elhanyagolható volt a különböző ifjúsá-

gi egyesületekhez közvetlen úton juttatott segély mennyisé-

ge, (erre a későbbiekben még visszatérünk), és az ezektől is 

függetlenül nyújtott legkülönböző formát öltő segítség. 

Különcsen a Szegedre költözés után közvetlenül voltak tele 

e szegedi napilapok az egyetemi ifjúság részére nyújtandó 

segélykérésekkel. A napilapok társadalmi akciót jelentettek 

be azoknak a szegénysorsú hallgatóknak eltartásának biztosi- 
171. Az 

tására, akik az internrítust sem tudják megfizetni. 
akció eredményeiről hamarosan be is számoltak. 172' A Szege-

di Új Nemzedék többször  is felhívást intézett a lakossághoz, 

hogy ruhával, ágyneművel, cipővel segítsék az egyetemi  hall-

gatókat, akik közül 200-nak nincs télikabátja, e cipőből 

tőbbneit kilátszik a lába. 173• A példákat ebből az időszak-

ból még hosszan lehetne sorolni. A későbbiekben a napilapok 

már  nem  foglalkoztak ilyen intenzitással e diúkeág segítésé-

nek felkarolásával. Ebben az érdeklődés bizonyos fokú lany-

hulása mellett nagyobb szerepet játszott, hogy a Diákjóléti 

Iroda felállításával és részben sz ifjúsági egyesűletok be-

kapcsolódása révén a segély szervezett úton folyhatott be. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a diákság életszín-

vonala a 20-as évek eleji állapotokhoz képest sz évtized vg- 

74 
 

gére emelkedett, a diáknyomor enyhült. 1 ' De az állati szo- 

aiálpolitika nem tudta a  diáknyomort megszüntetni, cask mér-

sékelni, és az eredmény a szintén nem jelentéktelen, de tel- 

jesen rendszertelen társadalmi segélyekkel együtt is csak e 

diákazociálie probléma enyhítése 	Nőit. Tehát a kormány 

a /,konszolidáció utolsó időszakában sem tudta biztosítani a, 

azülők anyagi helyzetétől viszonylag független tenu
:ldst,175. 



még a  kedvezményezett középosztály gyermekei részére sem, 

az elnyomott osztályok gyermekeiről nem is szólva. Viszont 

aaz állami támogatás a  válság éveiben viszonylag folyamatos 

volt, ami megakadályozta, hogy a hallgatóság szociális hely-

zete ugrásszerű romlásnak induljon. 

A diákság távlatai 

Az egyetemi ifjúság szociális problémáját nemcsak az egye-

tem elvégzésének esélyei és körülményei jelentették, hanem 

ez egyetem elvégzése utáni elhelyezkedési lehetőségei is. 

Ennek egyik fontos tényezője volt a hallgatóság számának 

alakulása. A főiskolai ifjúság létszáma - mint láttuk - a 

háború után érte el a legnagyobb méreteket, majd erős inga-

dozás után az 1922/23-as tanévbemérte el újabb tetőpontját 

19590 fővel. A 20-as évek második felében már kiegyensúlyo-

zott volt a létszám olyan értelemben, hogy nagyobb ingadozás 

már nem mutatkozott. Ekkor, 1925/26-1929/30 között 12778 fő 

tanult a főiskolákon, és az 1920/21-1924/25-ös évek átaa sagá-

hoz (15126) képest határozott csökkenés állt  be,  176. Viszont, 

ha  figyelembe vesszük, hogy a  háború előtt a hallgatók száma 

nem érte el a 12000 főt, aa megkisebbedett országterülethez 

képest ez a szám még mindig magas. 

A numerus claausus - bár a köztudatban érthetően mint a zsi-

dóság ellen irányuló törvény él - általában ez értelmiségi túl-

termelést is hivatott lett volna megak dályozni az egyetemek 

hallgatóinak legmagasabb felvehető számának rögzítésével. De 

a keretszámokat . a vidéki egyetemeken olyan magasan állaapítot 

ták meg, hogy a  ténylegesen beiratkozók számát gyakran megha-
laadta. 177 ' Erre alapozva mondta Szandtner Pál, hogy Lagyaar-

országon ,"ma is csak az nem végez főiskolát a csak az nem 
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szerez valaminő főiskolai oklevelet, aki ilyet végezni il-

letve szerezni egyáltalóan nem is akar. 178.  Az állításban .. 
van ugyan némi túlzás- gondoljunk csak  az  elnyomott osztá-

lyok lehetőségeire -, de hogy a numerus clauaus alkalmatlan 

volt errs, hogy a főiskolai ifjúság számát hathatósan lefelé 
azD*ítsa, azzal. egyetérthetünk. 

A főiskolai ifjúság utánpótlását biztosítását jelentő kö-

zépiskolai tanulók számát viszont törvény nem akadályozta, 

így ®z  fokozatosan  emelkedett. 179. 

A hallgatók létszáma önmagában keveset mondó adat,  ha  nem 
helyezzük el  azt az adott társadalmi rendszerbe, konkrétan: 

nem vetjük össze a társadalom értelmiségi munkaerőhelyzetével. 

A kép, amit így nyerünk teljesen negatív, az órtelmi©ógi 

munkanélküliség és a vele járó egzisztenciális bizonytalan-• 

oag jellemzője volt ugyanis a  rendszernek.  

Az értelmiségi túlkínálatot eredményező folyogat már e vi-

lágháború előtt  megindult.  180. A háború után a nagyszámú 

(350 000 fő) menekült elsősorban az értelmiséget, azon belül 

is  a  köztisztviselők számát gyarapított a . 161•  Az ekkor leg-

feltünbben a  köztisztviselői pályán bekövetkező túltengés 

az eddig legnépszerübb jogi kartól való elpártolásban is meg-

mutatkozott. 182. A jogi km.  viszonylagos elnéptelenedését 

azonban bőven pótolta sz orvosi kar és a müegyetem addig so-

ha nem tapasztalt méretü elárasztása. Az egyetemi ifjúságnak 

ez az átpártolása e "modernebb" értelmiségi pályák irányába 

nem szemléletváltozást jelentett, hanem sz addig tradicioná-

lis pályákon való elhelyezkedési lehetőségek beszükülvsét, 

és a korábban számukra nem "szalonképes" szabadfoglalkozású 

Szakmák lehetőségeinek kényszerü felismerését. 183 ' A köz-

tiszt*iselői pályán a későbbiekben sem következett be eny-

hülés, viszont sz egyete mi  ifjúság háború utáni tömeges új 
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orientációjának részbeni eredményeként ez értelmiségi túl-

termelés a 20-as évek második felére általánossá szélesiilt, 184 ` 

és már s gazdasági válság előtt egy' 'krónikus értelmiségi vál-

ság bontakozott ki. 

Az értelmiségi válság nagy szerephez juttatta a protekció 

rendszerét és nagyarányú konkurenciaharchoz vezetett, mely-

nek az éle elsősorban a zsidó értelmiség ellen irányult. Ezt 

a kor ideológusai jellemzően - világnézeti harcnak próbál-

ték beállítani. 185.  Erre az álcázásra azért is szükség volt, 

mivel az értelmiség válságát - mint  annyi  más társadalmi 

problémát a korban - az ország'gaz dasági lehetőségei mellett, 

az  adott társadalmi rendszerben lényegében megoldani nem is 

lehetett. Ezt Hornyánszky Gyula  is elismerte az értelmiség 

válságáról 1930-ban tartott Értekezleten: "A bennünket ér-

deklő jelenség sokkal jobban összefügg az adott társadalmi 

és gazdasági viszonyokkal ..., semhogy nélkülük, lényeges 

megváltoztatásuk nélkü szanálható lenne.", majd folytatva 

e gondolatsort belátja gyökeresen nem is tudnak segíteni, 186. 

A munkanélküliség mellett e háború idején ős az ellenfor-

radalom első éveiben ez értelmiség nagy részére igen erőtel- 

jes anyagi leromlás is jellemző. Az értelmiség ős annak köz- 

tisztviselői képviselői csak részben kapták meg a rendszer-

től anyagi egzisztenciájuk biztosítását, e kormány csak rész-

letjavításokkal próbált rajtuk segíteni. Egy a helyzetre na-

gyon jellemző kettőség mutatkozik meg a kormány részéről ve-

lük szemben: minden alkalmat :megragadtak, hogy objektív 

vagy szubjektív módon segítsenek a "történelmi középosztá-

lyon", hiszen a  fő  társadalmi bázisa volt a rendszernek, de 

alapvetően mégsem tudták helyzetüket kedvezően megváltoztatni, 
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sőt esetenkónt (pl. a B-lists esetében) ellenük is kényte-

len volt inWzkedéseket tenni. A köztisztviselők favorizá-

lását mutatja wermekeik támogatása a továbbtanulásban (is 

diplomaszerzésben minden eszközzel éo Minden  ás társodal-

mi réteg előtt. Az ellentmondeis ebben a  politikában  is tet-

ten érhető. A nyilvánvaló értelmiségi túlternolés ellenére 

sem csökkentették radikálisan sz "utánpétlást biztositó" 

középiskolai tanulók és főiskolai hallgatók számát. 

A "törtőnelmi középosztály° a problémái ellenére tartós 

bázisa  maradt a rendszernek, 187. melyben szerepe volt men- 

talitásuknek is. Ahogy Pándi Ilona írja: "Helyzetüktől füg- 

getlenül is sz "úri" osztályhoz tartozónak valiották magu- 

kat, s szembenálltak a "tudatlan" tömeggel. Az elit gondo- 

late  összekötő kapocs  volt, a elmosta ez uralkodóosztályok 

éa as őket szolgálók  közötti határvonelakat." 188 ° A rend- 

szer érthetően sokat tett azért, hogy a középosztály fenti 

illúzióját fenntartsa ás táplálja. 

Hasonló törekvésekkel as egyetemi ifjúság irányában is 

tapasztalhatunk, ás ennek sz illdziónak a terjesztéséhez 

jó talajt biztosított a diákság nagy része. Az értelmisd- 

gi pálya, e diploma ugyanis az úri lét hamis illúzióját kel.. 

tette  nemes©k  a középosztályi, hanem szélesebb rétegekben 

is. A diploma egy korabeli szerző szerint "a modern kor no-

m  eslevele 189. ". 	Karácsony Sándor is hangsúlyorta nem a  ta- 

nulás  vágya a vonzó az értelmiségi.pallyákban, hanem a tár-

codalmi  presztízs  megtartása ill. az előrelépés a társadal- -

©i renglétrán. 190.  Redisics Nlemér a háború előtti időre 

visszatekintve  állapította  meg, hogy iiután a középosztály 

kezéből kicsúszott a föld, csak a  "kulturális  felsőbbségben 

rejlő szellemi tőke" maradt számukra. 191.  Szandtner Pál 
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a kulturpolitika szükséges céljának tartja az egyetemekre 

való felvétel szempontjából a "szülők társadalmi osztályá-

ban történő megmaradhatásnak" a biztosítását. 192 ' Aszta-

los Miklós az egzisztenciát reménytelenül kereső értelmi-

ségi ifjúsággal kapcsolatban írja: "az illető kieshet 

középosztály világszemléletéből és egy alacsonyabb osztály, 

a fizikai munkásosztály világszemléletét veheti fel, s e 

szerint értékel. Vagyis elvész a középosztály a középosz-

tály számára, s a  kenyérharcot hirdetők osztályába csú-

szik, kulturproletár lesz." 193• 
Az  utóbbi  idézet nemcsak az értelmiségi válságból ere-

dő dilemmáit mutatja az "úri középosztálynak", hanem az 

egyetemi ifjúság részéről a diploma értékének megkérdő j e-

lezását is, 

He az értelmiségi munkanélküliségnek hatásait reálisan fel 

akarjuk mérni, lényeges annak méreteit ős tendenciáját is 

figyelembe vennünk. Az értelmiségi munkanélküliségről azon-

ban  nincs rendszeres és megbízható statisztika erről a kor-

szakról. Az 1928-b°n végzett ogyezeri felvétel adatai sze-

rint 277. 343. :szellemi munkás közül 74 399 fő nem szelle mi  

munkát végzett, a munkanélküliek száma pedig 10 034 volt. 194 ' 

Az adatokból a mi szempontunkból fontos, hogy e munkanélküli-

ek közül 2228 fő még nem  volt diploma megszerzése után al-

kalmazásban. 195 ' Gsszehasonlitásul egy 1935-5s, fővárosi 

felvétel szerint az állásnélküliek aránya a szellemi dolgo-

zók esetében féefiaknál 31,4 %, nőknél 46,9 %-ra emelkedett, 
és a munkanélküliek 50,9 ill. 49,4 %-o'20-25 év közötti e-
gyénekből tevődött össze. 196 . 

Hogy ez értelmiségi munkanélküliség emelkedése mennyire 

szükségszerű volt,  azt  alátámasztják Mowery  Zoltán alábbi 
adatai is. (4. táblázat) 
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4.  táblázat  

Az oklevél 
minősége 

1. diplomás ke- 
restik 1920-ban 

2. 1921-1928 között 
kiosztott diplomák 

1./2. 
;'o-óban 

jogi 22 908 6685 29,1 

orvosa 4959 4149 83,6 

bölcsész 3810 1943 51,1 

gyógyszerészi 2513 1053 42,1 

I üegyetenen 
szerzett 
mérnöki 

6890 2717 39,6 

összesen 41080 16647 40,4 

összes főis-
kolai és e- 
gyetemi ok- 
levél 

68775 21803 31 8 

Forrás: Fagyagy Zoltán: B alékirat az egyetemi ifjúság szoci-
ális gondozásának megszervezése tárgyában. Bp. 1929.32. ill. 
31-32. p. 
iegje zös: A kiosztott diplomák esetében e gyógyszerészdok-
tori óo gyógyyszeréflzmesteri, ill. a bölcsészdoktori és közép-
iskolai tanári diplomákat összevontuk. Százalék saját számítás 
alapján. 

Ilyen nagyarányú százalékos növekedésnek egy gazdaságilag 

és kulturálisan rendkíviil dinamikusan fejlődő társadalom képe 

felelt volna meg, ami a két világháború közötti Fagyarország- 

ra ,egyáltalán. nem mondható el.  1 iivel raár közvetientil az első 

világháború után is egyes pályákon túlkínálat ill. telített-
ség volt, a 20-as évek stabilizációja arra  se  lehetett elég, 

hogy a diplomások számának növekedésével lépést tartson. A 



- 47 

kirobbanó válság aztán katasztrófálicsá változtatta a hely-

zetet, és ez leginkább e fiatal diplomásokat sujtotta. 

Így e legsúlyosabb, a diákságot viszonylag egységesen é- 

cintő társadalmi problémává a 20-as évek második felétől 

egyre nagyobb mértékben a végzés utáni munkanélküliség réme 

vált, Hely már ez egyetemi évek alatt is nyomasztó bizonyt® 

lanságérzetet keltett a hallgatókban. 

Az értelmiségi munkanélküliség az egész korszakban  Buda-

pesten volt a legnagyobb arányú, 197.  de a nagyobb vidéki 

városokban, így Szegeden is 19. jelentős méreteiket öl- 

tött. 
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4. fejezet 

EaLtsU1sWausma222211_6lat 
A zervezett 	jolloizői.  az eyeU1etek típusai 

Az egyeteni ifjúság egyik külsődleges szinbolundvd a  korban  

a tányérsapka vat, amely valamelyik ifjúsági egyesUlethez va- 
16 tartozást demonstrálta. Az ifjúsági egyesületbe való belópés 

mégsem mondható áltaIgnosnek. Az  egyetemi  hallgatóknak  országo-

san  47,9, Szegeden 54,4 5-11 volt tagja valamelyik didkszerve-

zetnek. 199.  Ennek látszólag ellentmond, hogy más forrás sze-

rint ugyanakkor csak  kőt  nagyobb egyesület (a Turul és oz Eme-

ricana) összesített taglétszáma 10 945 fő volt, 200. ami  

80 %-os szervezettséget jelentett volna a többi egyesület nél 

kül. A jelentős eltérésnek több oka is von. A forrás az első 

esetben a  hallgatók  által  nyújtott  egyéni adatszolgáltatáson 

alapult, *a másik esetben  ez egyesületek  által közölt adatról  

volt szó. Ennél lényegesebb két misik tényező. Gyakori volt, 

bogy egy szernóly egyszerre két vagy több egyesületnek is tag- 
201. j a  volt, 	másrészt az ifjúsági  egyesületek  pártoló, tisz- 

teletbeli ás részben vezetőségi tagjai nem  diákok  voltak. 202.  
A ditikegyesületek szervezkodésének intenzitása a  háború  e-

lőtti időszakhoz képest határozottan megnőtt. Ezt mutatja az 

egyesületek számának a megugrása  is  203.  A  diákszervezetek  

megszaporodása nagyobbrészt a bajtársi egyesületek létrehozá-

sának volt köszönhető egy Altalános szervezkedési  láz  hangula 
tában, melynek jelszava a  keresztény  társadalom korábbi szer-

vezetlenségének - ős ezért kiszolgáltatottságának a szervezett 

progresszív  irányzatokkal  szemben - megszüntetése volt. 

A bajtársi egyesületek képviselték igy az újtípusú szervez-

kedési format, s mivel nagyfokú szervezettségük, intenzív po-

litikai tevékenységük révén a forradalmak után igen dinamiku- 
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son fejlődtek, hamar befolyásos szerepre tudtak a diákság, 

körében szert tenni. A Turul Szövetség és a müazaki egye-

temistákat tömörítő Uungdrio kezdetei, megalakulása coo tevé-

kenyaáge © velük szoros érintkezésbea lévő karhatalmi zúsz-

lóaljakkal mutatott fél sok szempontból párhuzamosságot, 205. 

viszont létüket nem veszélyeztethette az irregul rio ale 

kulatokat visszaszorító törekvés a kormány részéről. 

A Turul a tudományegyetemeken Q hallgatókat fakultáson-

ként szervezte meg, 206.  és a vidéki szervezeteket egy  

hierarchikusan tagolt, a fővárosi fővezérségnek alárendelt 

szervezetbe fogta ö©sze.207, Igy egy országos caéretii háld- 

zat jött létre, mely a fővezérség parancsára, vagy a tag- 

egyesületek tevékenységének összehangolásával országos 

akciók megszervezésére is lehetőséget adott. A Turul egye- 

siileteit a 20-as években egységesen a  militána jelleg, 

intranzigens szélsőjobboldali mentalitás, merev formoli-

tások jellemezték, és szoros kapcsolatai voltak a szélső-

jobboldali szervezetekkel. 208. 

A másik jelentős, többféle, részben háború előtti alapí-

tású egyesületeknek közös szerve a Li=i'HOSZ volt, mely 1920. 

február 9-én tizenöt keresztény-nemzeti alapon 6116 főváro-

si diákszervezet összefogásával alapítottak meg. 

`HOSZ vidéki éo !iás fővárosi egyesületet, c otl€akozásável 

o taglétszám tekintetében mindenképpen vetekedett a Turul 

Szövetséggel, de lényegesen lazább szervezeti felépítésé-

nél fogva nem képviselhetett olyan dinamikus erőt, mint 

ellenfele. Viszont ra L FHOSZ sokféleségéből aadddan a mér-

sékeltebb hangok jobban tarot kaphattak a togogyesületeken 

belül , 210.  már cook azért ismert több esetben a tegegye-

aület kapcsoléta a L FH0SZ-szel cook formális volt. 

Ezeken kívül még több diákszövetség létezett - Protestáns 

209. 	A 
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Diákszövetség, Katolikus Diákszövetség, a MEPHOSZ Térületi 

Szövetcége stb. 	Melyek inkább a LEFHOSZ-hoz hasonló fel- 

építést mutattak. A tagegyesületek egy része több esetben 

is egyidejűleg volt tagja több országos diákszövetségnek. 

A Turul és a Katolikus Diákszövetség szervezetei azonban 

nem fuzionáltak más szövetségekkel. 

A deákság antiszemita hangulatának megfelelően a zsidó 

diákok szervezkedése komoly akadályokba Ütközött, és egy, 

a  keresztény egyesületektől elkülönült szerv jött végűi. 

létre MIkMHOE néven. 

A diákegyesületek döntő többsége a BL által jóváhagyott 

alapszabályzattal 	így nem tartozott közvetlenül 

az illetékes egyetem tanári felügyelete alá. A háború 

előtti "kebelbeli' egyesületek számban és jelentőségben 

jelentősen visszaestek. 	. 

Másik jelentős különbség a  háború előtti helyzethez ké-

pest,  hogy a legtöbb egyesület profilja ekkor már "univer-

zális" volt, azaz diákszociális munkával, különböző szerve-

ző munkával, vallásos vagy hazafias, esetenként kulturális 

rendezvények - szervezésével és ki nem mondottan, de politi- 

kával is  foglalkortak, míg  a háború előtt ez egy bizonyos 

irányban specializálódott egyesületek voltak a  jellemzők. 211. 

Természetesen ez e jelenség az egyesületek közötti vetélke-

dést erősítette. 

Az egyesületek közötti gyakori ellenségeskedésnek a  Turul 

és e MEFHOSZ esetében volt határozottan hatalmi harc jelle-

ge. Hz a vetélkedés változó intenzitással folyt, s bár elő--

fordult a korszakban a kőt csúcsszerv együttműködésével meg- 

valósuló közös akció is, ez "ifjúság egységé" jelszó ellenére 
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hosszabb tavon az ellentót volt domináló közöttük. 

Epység hirdetése - megosztottság 

Az ifjúság egysége jelszó ellenére fennmaradt a korszakban 

a nagyfokú egyesületi szótt€agoltsá; is. Az egyé,égtörokvéaek 

ideológiai alapja egyrészt az egyetemi ifjúság világnézeté-

nek . közös vonásai voltak, másrészt összefüggésben állt; a z 

ifjúság sajátos önszemléletével, mely szerint őh . "pártpoli-

tikától független" ".mogyor álláspontot" képviselnek, 212.  

e mely alapján egyedül óik állnak egységükkel a magyarság át 

kővel, a pártoskodással és viszállyal szerben. 213 ' Ennek 

megfelelően az ifjúági egyesületek szervezeti egységét  

megvalósítani hivatott országos akciókat is hangzatos 22.4- 

ziookkal harangozták be. 214 . 

Az országos egységakciók mellett vidéken is voltak próbál-

kozások egységesebb szervezet, vagy legalábbis összehangolt 

egyesületközi tevékenység létrehozására. Szegeden  1926-ban 

és 1928-ban voltak ilyen irányú kísérletek. 215" 

De karszakunkban komoly  eredményt az ifjúság szervezeti egy-

ségének megteremtése szempontjából nem sikerült elérni. Bár 

néhány koordináló csúcsszerv létrejött, 216 ' mégis ezek mü 

ködése közel  sem volt olyan hatékony, hogy az országos szö-

vetségek közötti érdekellentéteket át tudták volna hidalni, 

és eredményes, együttaüködésen alapuló munkát tudtak volna 

kifejteni. A kis egyesületek is több laza szállal kapcsolód-

tak egymáshoz, de lényegében egymástól függetlenek voltak, 

fúzióra nem is törekedtek egymással és a korszak végére szá-
muk még gyarapodott is. 	 . 

Az egyesületi megosztottság okait  a  történeti irodalom a 

a jobboldali erők megosztottságában 60 az uralkodó osztályok 

tudatos megosztó politikájában látja. 217. A tények alapján 



azonban ennél egy bizonyos fokig differenciáltabb kép fel-

rajzoláea szükségesnek tűnik. Az egyesületek között e leg-

nagyobb összhang 1919-00-ban volt, és ez az összhang e kon-

szolidáció kezdetekor bomlott  meg, 228.  nerc utolsósorban a 

bajtársi egyesületek szervezeti megerősödése következtében. 219  

A megosztottság a régi egyesületek továbbéléséből és új, a 

kor viszonyaihoz jobban alkalmazkodó egyesületek fellépésé-

ből is adódott. 

A sokféle diákszervezet fennmaradását az is indokolttá 

tette, hogy nagyrészük különböző speciális szegpontból fog-

ta össze az ifjúságot (pl. vallási, területi). A felekezeti 

egyesületek pedig különösen nerc lehettek alkalmasak errs, 

hogy katolikus, református stb. jellegüket feladva más di-

ákszervezetekkel egyesüljenek, vagy akárcsak szorosan e 

gyüttmüködjenek egymással. 

Az egyesületek jelentőé részére egyfajta egyesületi ön-

célúság és vezetőik "egyesületi sovinizmusa" volt a jellem-

ző, és ez szintén e megosztottságot merevítette rendszerré. 

Nem  elhanyagolható a társadalom és politikusok támogatá-

sának ilyen irányú hatása serr. Különösen a felekezeti di-

ákszorvezoteknél kerültek ki az egyesület támogatói az 

illetékes egyház köreiből, de más egyesületeknek is meg-

voltak e Maguk profiljának megfelelő támogató intézményei 

melyek e patronáltakat mintegy politikájuk ifjúsági bázisa- 

ként szemlélték. 221. 

Az egyesületi élet funkciói 

A társadalmi tárfogatás azért is tehetett szert viszonylag 

nagy jelentőségre, mert  az  egyesületi élet ki nem hangsú-

lyozott, de oégio legdöntőbb funkciója volt a szociális tá- 

mogatás biztosítása a tagok számára. Ez abből is követke- 

220 . 

$ 
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zett, hogy az állami támogatás nem tudta megoldani e diák-

ság
.
sz©ciális problémáit. Az egyesületekre fontos szerep há-

rult a befolyt juttatások elosztásában is, de igyekeztek e-

zeken felül minél több forrást biztosítani tagjaik segélye- 

zésére, és különmunkák megszervezésével, kedvezmények meg-

szerzésével más úton is könnyíteni helyzeteikön. Miután az 

egyesületen kívüliek számára ezek a lehetőségek nem lehet-

tek adva, ez egyesületbe való belépés a rosszab szociális 

helyzetben lévő diákok szempontjából tisztán anyagi okok 

miatt is eldőlhetett. 

Az egyesületeken keresztül kapott segélyek mennyisége 

ma  már . nagyon .nehezen  mérhető fel  pontosan. 222.  Viszont 

kétségtelenül nagy különbségek volt®k egyesületenként e 

támogatás mértékét illetően, ami nagyrészt a háttérben álló 

fő patrónus (vagy patrónusok) szerepét játszó egyesület, 

világi vagy egyházi intézmény anyagi lehetőségei és céljai 

szerint változott. Például a katolikus egyház gazdasági e- 

reje ez átlagosnál nagyobb anyagi támogatást tett lehetővé0 223  

A tátogatásnál nehezebben kiz'utatható, hogy s diákegyesü-

letek mögött álló, gyakran befolyásos társadalmi pozícióban 

lévő támogatók a diploma megszerzése után a hallgatók elhe-

lyezkedésénél segítséget nyújthattak és esetenként nyújtot-

tak is. Az )mericenát emiatt s kívülállók rosszmájúan egye-

nesen 1 állásközvetítő nagyvállalatnak" is titulálták J. 224 . 

A társadalom különböző szervei, intézményei által nyúj-

tott rendszeres támogatás általában együttjárt a támogató 

részéről a befolyásolás igényével is. 225.  Ez a befolyáso-

lás eltérő intenzitású volt, jelenthette intenzív vallási 

gyakorlat folytatásának a követélményét, egyértelmű világ- 

nézeti állásfoglalás követését s tagok részéről, de gya- 

kori volt ez is, hogy cask negatív értelemben volt elvá- 
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ráouk a diáksággal szemben, amennyiben nem engedtek teret 

"veszélyesnek" vagy nemkívánatosnak ítélt t egn+yilvánulái- 

	

a{ 	226. v3'ú • 

Lindenesetre a tagság szociális érdekeltségének általá-

ban nagyobb jelentősége volt az egyesületbe való belépés-

nél és a tagság fenntartásánál, az egyesületi élet más 

jellegzetességei ennél kisebb vonzóerőt gyakoroltak a di-

ákságra. Ennek regfelelően az egyesUleti életre a konazo 

lidáció időszakában már a formalitások, a viszonylagos 

tartalmatlanság volt általában jellemző. Az egyesületek 

tevékenysége így elsősorban hazafias, revíziós vagy val-

lásos rendezvények megrendezésében, a szórakozás biztosí-

tásában és jövel kisebb súllyal kulturális estek szervezé-

sében merült  ki.  Naga  az önképzés is viszonylag háttérbe 

szorult. Jelentősebb megélénkiilést az egyesületek életé- 

	

ben 	jellemzően a viszonylag rendszeresen előforduló 

antiszemita zavargások, revizionista megmozdulások és a 

báli szezon idéztek elő. 

Diákeg,eeiiletek Szegeden 

Szegeden ez egyesületek egy részét ez országos központok-

ból kiindulva alapították meg. Itt elsősorban a Turul tag 

egyesületeire gondolunk, melyek közül először az orvostan-

hallgatók Csaba Bajtársi Egyesülete, majd sorrndben a Jer-

bőczi, Rákóczi és Hunyadi Bejtársi Egyesületek kezdték meg 

munkájukat még  1922. év vége előtt, 227.  valamivel később 

kezdte működését a bölcsészeket tömörítő Árpád. A Eagyar 

Egyetemi és Főiskolai Hallgatók  Területi Szövetségébe tar-

tozott a menekült hallgatókból verbuválódó SZEFHE és DEFHE. 

Az Eriiericana első szegedi corporatiója csak 1926-ban ala-
228. kult meg.  
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1928. őszén alakult meg a legitimista szellemis Szent  Ist-

ván Bajtárai Szövetség. 229. 

A régi egyesületek közül a katolikus Szent  Imre és a re-

formátus Bethlen Gábor Kör emelkedett ki a 20-as években. 

A fentieken kívül még több felekezeti egyesület volt, 230. 

egy egyetemistákat tömörítő öregcserkész-csaut, egy sport-

egyesület és mindössze egy tudományos orientációjú egyesü-

let. Ez utóbbinak €z első meghirdetett neve  Szegedi .Egye-

temi Ázsiei Társaság volt, de 1924-ben Szegedi Keleti Tár-

saság néven kezdte meg működését. 231'  Ennek az egyesület-

nek a tevékenységéről keveset tudunk, fennállása volószí- 

nüleg nem lehetett tartós. 

Jellemzően alakult a világtháború előtt még jelentős eze- 

repot betöltő Egyetemi Kör sorsa, mely ez egyetem budapesti 

tartózkodása alatt is működött. 232.  Az -1922/23 tanév  után 

a rendezetlen pénzügyek miatt sz elnököt menesztették, de a 

kör ujjéalakulása elől sz egyetem vezetői nem zárkóztak e1. 233 • 

Be sz ifjúság érdektelensége folytán ez Egyetemi Kör sem 

ebben az évben 234°  sem később nem alakult meg, , és így az . 

ifjúság az összes egyetemi hallgatókat képviselni tudó, át-

fogó szervezet nélkül maradta 

Ugyancsak kiemelésre kívánkozik a MIEPHOE megalakuláse,. 

mely - nem véletlenül a legtovább húzodott. A zsidó hell-

gatóket tömörítő egyesület már 1921-ben kérte az engedélyt 

a megalakulásukhoz , 235•  de végülie csak 1928-ban alakulha- 

tott meg. 236. 

A szegedi diákegyesületek taglétszámáról sem állnak rend- 

szeres adatok rendelkezésünkre. A következő adatok mégis 

jelzik a nagyságrendeket és nagyjából e létszámban beálló 

változásokat is. (5. táblázat) 
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Az adatokból kitűnik, hogy a Turul volt taglétszámát tekint-

ve a legerősebb egyesület. Feltűnő még a 20-as évek végén ala-

kult egyesületek taglétszámának gyors növekedése. 237 ' 

Az egyesületek egymáshoz való viszonyát a legtöbb esetben az 

ellenségeskedés, vagy legalábbis a saját önös érdekek vagy vélt 

érdekek féltékeny védelme jellemezte. Az olyan gesztusok, mint 

amelyet a SZ & tanusított, mikor s számukra küldött amerikai 

"szeretetadományt" megosztották a dfilvidéki hallgatókkal 38 ' 

ritkaságszámba mentek. 

Az egyetemi ifjúság egészét megmozgató akciók is az ellenté-

tek forrásává vált a nagyobb egyesületek között, ugyanis ez 

ünnepélyek, kivonulások, szónoki szereplések alkalmával az el 

sőbbaégi vagy kizárólagossági jogot mindegyik magának vindi-

kálta. 239.  Az egyszerre két vagy több egyesűletbei tagságot 

vállaló diákok vezetői elvárták , hogy ilyen alkalmakkor az ő 

ezineiket képviselje. A katolikus vallási egyesületek vezetői 

ennek úgy próbálták elejét venni, hogy tagjaiknak egyenesen 

megtiltották a más ifjúsági egyesületbe való belépést. 240. 

Az egyesületi élet Szegeden is viszonylag tartalmatlan volt 

a 20-as években. A felekezeti egyesületek vallásos összejöve-

telekkel igyekeztek főként tartalmat vinni  a  szervezeti kere-

tekbe. .általában a báli szezon ég az ennél szűkebb keretek kö-

zött megrendezett teaestek hoztak némi :megélénkülést. 241.  A 

diákság kulturális megnyilvánulásai a 20-as évek végéig csak 

szórványosak. Íme ezekből néhány jellemző példa. A DEPHE 1924- 

ben irredenta "népdalra" tüzött ki pályázatot. X42 ' 1921-ben 

a székely egyetemi hallgatók "müvészszámokkal" szerepeltek - 

az 	nag<ygyiilésén. 243  Az ifjúság egy jelentős részének 

"kulturális állásfoglalását" illusztrálja az un. H.  U.  .i.-bot- 

rány. A diákság ugyanis Karel Capek színdarabját próbálta 

bojkottálni, melynek során a rendfenntartó 'erőkkel is 
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szeobekertilt. Varga Zsigmond orvostanhallgató a  darabot  

a magyar öntudat ős önérzet ellen elkövetett inzultusként 

értékelte, és a  rendőrséget a diákság hátrányára pártat-

lansággal vádolta. 244. 

Líviás kulturális események nagyon ritkán fordultak elő. 

1922-ben a zsidó hallgatók által rendezett kultúrdélutá-

non Juhász Gyula is előadott Adyról. 245.  1925-ben  a Wer-

bőczi Bajtársi Egyesület szervezésében a diákok Búira Lász-

ló a ITemzetközi jog ős etika c. előadását hallgathatták 

meg. 

A felhozott példáink a diákság által kezdeményezett 

pozitív kulturális eseményekre vonatkozóan  nem  véletlenül 

ilyen csekély számúak. A szegedi egyetemi hallgatók u-

gyanis nem a kulturális életükkel hívták föl magukra a 

város közönségének figyelmét, hanem hangos botrányaik-

kel, melyek között az antiszemita megmozdulások játszot- 
247. tak elsősorban kiemelkedő szerepet.  



5. fejezet  

A szegedi egyetemisták politikai tevékenységének 
és ideológ3.á,járak ,jellemzői  

Antiszemitizmus  

Az antiszemitizmus - mint már korábban utaltunk rá - a 

diákság ideológiájának egyik konstans eleme volt a korszak- 

ban, s talán egyik legfeltűnőbb jellegzetessége is az utó-

kor számára. Az antiszemitizmus tartós jellegének alapvető 

oka a magyar társadalomszerkezet sajátosságaiban rejlett, 

ás az ebből eredő ellentétek s középosztályon belül össz-

pontosultak leginkább. A társadalomszerkezet fejlődésének 

viszonylagos megmerevedése a  két világháború között, a kö- 

zépreitOsejs 	

kö- 

zéprétese lényegében súllyosbodó létfeltételei, s munka-

lehetőségekért folytatott harc határozottan az ellentét 

mérséklődése ellen hatott. A mérséklődést akadályozták sz 

ellenforredel<.=i ideológia hatásai is, mely a nemzetet magi--  

gyar és idegen elemekre osztotta, és a  két csoportot az 

ellenforradelmiság hamis értékével ill. a forradalmiság 

vagy a progresszivitás megbélyegzettségével kapcsolta  ösz- 

sze. 

A főiskolai és egyetemi ifjúság ez ellenforradalom an-

tiszemita irányzatai közül a legradikálisabb szélsőjobb-

oldalhoz állt legközelebb  a 20-es évek elején, és antisze-

mitizmusukat a későbbiekben is a jobboldali radikális men-

talitás jellemezte. Antiszemitizmusuk "felülről" is kapott 

biztatásokat, de zsidóellenes botrányaik esetében a diák-

ság legalábbis számíthatott a "hazafias szempontokat" mér-

legelő magasabb beosztású politikusok vagy közéleti szemé-

lyek elnézésére. 

A megmérgezett légkörben, az állandósult társadalmi 
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problémák körülményei között aztán gyakran egészen hétköz-

napi esetek is elegendőek lehettek ahhoz, hogy az esetet 

felnagyítva széleskörű antiszemita zavargásokhoz vezesse-

nek e diákifjúság részéről. Szegeden, pl. egy esetben két 

hallgatónő közötti nézeteltérés volt  a  kiváltó oka az e-

gyik tömeges antiszemita botránynak . 248.  Ennél kisebb mé-

retü incidensek egészen gyakoriak voltak és ezek alkalma-

ta€ak voltak arra, hogy a zsidókérdés állandó felszínen tar-

tásával megalázó módon éreztessék a zsidó hallgatókkal 

szemben éppenhogy megtürt helyzetüket. 249. 

A nagyobb arányú megmozdulások többsége azonban az egye-

temi ifjúság országos akciójaként jött létre. Ezekben -

szervezettségénél fogva - a Turul Szövetség játszotta a 

fő szerepet. 250. 

Az antiszemita megmozdulások alkalmával gyakori fogás 

volt a bajtársak által foganatosított igazoltatás. Ilyen-

kor kapuőrséget állítottak fel az egyetem bejáratainál, és 

zsidó hallgatót nem engedtek be az egyetemre. Emellett nem 

ritkán került sor tettleges inzultusokra is a zsidó diákok-
kal szemben. 

A helyi napilapok - elsősorban a Szegedi Új Nemzedék és a  

Délmagyarország szögesen ellentétes szempontból részlete-

sen kommentálták a  jelentősebb antiszemita botrányokat, és 

különösen a Szegedi Új Nemzedék teljesen elfogult hozzáól.-

lásával nagyon nehezítette a szenvedélyek lecsillapodását. 

Szélsőjobboldali politikusok hatása szintén az ellentétek 

kiélezése irányában hatott, 251. de még a szegedi egyetemi 
tanárok között is akadt néhány, aki szította az  antiszemita 

szenvedélyeket. 252. 

A tanári kar döntő része azonban, he nem is feltétlenül 
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elvi okokból, de gyakorlati szerpontokból ellenezték a 

diákság antiszemita kilengőseit, és nerc tú1 határozottan, 

de igyekeztek azokat korlátok közé szorítani, mérsékelni. 

Radikális intézkedések megtételétől a rendbontókkal szem-

ben  tartózkodtak. 253' Így oz egyetem vezetőségfa  diákok 

zsidóellenes zavargásainak megfékezésénél viszonylag te-

hetetlen volt, 254. e leghatásosabb intézkedésnek, amit 

foganatosítottak, az egyetem ideiglenes bezárása bizo-

nyult. 

Természetesen a város liberális polgársága - főként a 

Délmagyarország hasábjain - gyakran emelte fel hangját a 

diákok zsidóellenes akciói ellen. Erre azért is jogot for-

málhatott, mert a város jelentős áldozatokat vállalt az 

egyetem Szegedre telepítésével, és ebben nem utolsósorban 

a zsidó polgárok pénze is feküdt. 

De országosan is a liberális ős demokrata ellenzék egyik 

legnagyobb sérelme a numerus clausus törvény volt, 255 ° 

mely ellen az ország közvéleményét is igyekeztek megmoz-

gatna.. 256°  Llikor 1927-től a törvény módosítása napirend-

re kertalt a parlamentben, a szélsőjobboldal és az egyete-

mi ifjúság kemény ellenállásába ütközött maga a kormány is. 

Az antiszemita tüntetések így 1927-1928-ban folytak a leg-

nagyobb hevességgel. 257. 

Az egyetemi ifjúság azonban nem érhetett ekkor már e1 o-

lyan"sikert" rendbontásaival, mint 1920-ban. A belpoli-

tikai viszonyok sem voltak ekkor a szélsőjobbszámára olyan 

kedvezőek,de. emellett a diákság sem volt már annyira egy-

séges, főként a médszereket illetően. Cserre János a Csa- 

ba főtitkára 1926-ban a szegedi szervezet önállóságát bizony-

gatta azzal, hogy  azt  a központi rendelkezést sem telje 
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axtotték, mely til► tatkoz6 ta+ogygyiilóot 3.rdnyoott elő n 

nzűculmro. 250. 1927-ben, a Szegedre érkező U1®belaberg 

ellen irányuló t0ntetés alkalmával ez i.gjúofig képvise-

lői 3iettek kijelenteni a rektornal, hogy a Qzegedi egye-

temi ifjúság zöme nom  azonosítjaa magát a ti.intetdmne1.. 259 • 

Az 1930-ban kirobban6 újabb botrányok a1.kalmável egy 

hallgató már igy irt: "Nem engecihet3. meg a józan és 

dolgozó tübbcóg, hogy  ez  az elenyéaző kirJebbsóa 

k& j &ban at is cegaavazvan, ót is d3szk,-redité.l. jo  4 " 260. 

A  nyilatkozó áltFal bec3uil,.t aré.nyokat ugyan a %óa6bbi- 

ek o3.opj án túlzottnak lehet minő©iteni, 261 ° 6a oz an-

tiszemitizmus harcos formája vóai;;ki©érte ©z egósz Nor.- 

thy-kor€azE2ILQ?t, de a harcos ontiszemita diukogy9óg ekkor 

már a f;ela;aen in megbomlott. Az ontiozeoitizcuat elv-

ből elvetők feltételezhetően kevesen voltak, de jóval 

teibben lehettek,  akik  a tanulást, a Lomoly munkdt aka- 

dalyoz6 a©id6-hecceket, otrocit€aaokat ol.itdlték, vagy 
3oaalábbia nem  azonosították  magukat  vele. 

Poiitikm3. tevőkenuk 

A szegedi egyotetai if júaag politikai szereplése ozintón 

alapvetően a ©zóis6jobbaldalhoz kapcsolódott a 20-an évell- 

ben. i1.teláb©n azonban  a nyilt politikai szerep vállalása 

roozUiről viszonyl®g ritha volt. 

LegaLtivebben ez 1922-ea va3.aaztüsok alkalmával lapceo- 
1.ócltak be egyetea3otak testill.atileg a politikai életbe. Dk- 

kor már a választásokat megelőzően If júné.gi Választási 
Blokk alakult, azaal. oz indokkal, hogy az  ifjúság nem  tudja 
tátlenü3 nézni e Y:ereozté.ny pártok 1cF3zötti karcot, mely 

el,hon•al,yoaitj© a znid6kórdóst, az agrbrreformot é© ez 
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irredentát. Pártokhoz nem kívánnak csatlakozni, szavukat 

és szívűket fenntartják " egy új, szebb korszak szánára" 

hirdették . 262. Az előkészületek aztán a liberális Bárczy 

István elleni viharos tüntetést eredményezték, melynek so-

rán a rendőrség karhatalmilag volt kénytelen a tömeget 

feloszlatni. A vásárhelyi választásokon ugyanakkor három 

egyetemi  hallgató,  Róth József, Belesse József, Székely 

László viszont a kormánypárti jelölteke- Bethlen és Szá 

deczky ellen ágáltak, és egy szocialista jelöltre gyüj- 

töttek szavazatot. Vásárhelyi kollégáik emiatt feljelen-

tették őket, és igazolási eljárást kértek az egyetemtől 
ellenük. 263 ' 	. 

Jellemző vonása az egyetemi ifjúság politikai felfogá- 

sárak a Horthy Miklóshoz való feltétlen ragaszkodás. A 

Beniczky-affér kapcsán hódoló táviratot intéztek hozzá, 

melyben felháborodásuknak adtak hangot a személyét ért 

méltatlan támadás miatt, és egyben szereteti ről -,'és ra-
gaszkodásukról biztosították. 264. Ugyancsak hódolatukat 

fejezte ki az egyidő után évente megrendezett Miklós-napi 

lumpionos felvonulás. 

A szegedi egyetemi ifjúságnak nem véletlenül a szegedi 

kurzuslaphoz, a Szegedi Új Nemzedékhez voltak jó kapcsola 

taik, 265 ' de nem hiányoztak a szélsőjobb prominens képvi-

selői melletti alkalmi szimpátiatüntetések sem. 266. 

A hallgatók az igen ritka baloldali megnyilatkozásokat 

kollégáik részéről merev elutasítással, és hangos felhá-

borodásfal fogadták. Egy, a korban nagy port felverő eset 

volt Hrausz János felvételének ügye, aki még középiskolás 

korában Gyöni Géza versét, és annak háborús tartalmát gú-

nyolta ki, szembeállítva azt Ady költészetével. Ezért a 
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Werbőczy Bajtársi Egyesülethez feljelentés érkezett 

Krausz volt iskolatársaitól. A bajtársak továbbították 

a feljelentést a Jogtudományi Kar vezetőségéhez, azzal 

a követeléssel, hogy Krauszt töröljék a felvett hallga-

tók közül. Kérésieknek eleget is tettek. 267.  Hasonló 

türelmetlenséget mutat ©z előbb már említett, az 1922-es 

választások alkalmával néhány hallgató által tanusított 

ellenzéki politikai tevékénységére való reagálás is. 

Feljelentés lett a vége egy olyan szóváltásnak is, mely-

nek során Csonka Imre orvostanhallgató pacifista oeggyő-

ződésének mert kifejezést adni. 268. Egy ismeretlen  kéz 

által írt Gömbös elleni felirat pedig alkalmat adott a 

zsidó hallgatók eltávolítására sz egyetemről. 269 ' 

Ezek az esetek jelzik, hogy egészen jelentéktelen, e-

setenként nem is egyértelműen baloldali zegnyilatkozá-

sok is súlyos Mennek számított ez egyetemisták nagy ré-

szének szemében, melyet azonnal igyekeztek megtorolni. 

Ilyen körülmények között a nyíl -t haloldali agitáció le-

hetetlen volt sz egyetemen. 
270. 

Irredentizmus. revizionizmus  

Az irredenta megmozdulások voltak még azok az események, 

melyek az ifjúság nagy tömegeit tudták megmozgatni. Erre 

külön alkalmat nyújtottak a szomszédos országok a magyar 

kisebbség érdekeit sértő intézkedősei vagy sz ott történt 

incidensek. 271.  Az 1932-ben, a romániai diikzavargásokre 

reagáló diákgyülésen hangzott el egy jellemtőérv az irre-

dentizmus mellett. Muraközy Boldizsár joghallgató szerint 

csak akkor boldogulhat ez országnak az ifjúságo, ha célját 

eléri és bekövetkezik a revízió. 272. Ugyancsak jellemző, 
ahogy 
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egy diákegyecület fő céljait összefoglalja: Célunk új, 

gerinces egyetemi ifjúságot teremteni, mely képes legyen 

a Trianon alkotta rabbilincseket szétzúzni ós ezer éves 

hazánkat újra integer Nagy-Magyarországgá teremteni". 273' 

Az ifjúság revizionizmusa mintegy mindent megoldó coo- 

fiaként várta az elszakadt területek visszakerülését, ál-

landó hangoztatása hazafias és teás ünnepek alkalmával 

elmaradhatatlan volt, de még a hétköznapokat is átszőt- 

te. 274. 

A volt kolozsvári egyetemnek a revíziós propagandában 

sajátos szerepet szántak az uralkodó körök, és ezt az 

egyetem lényegében  vállalta is. 275.  A revíziós gondolat 

így az egyetemen különösen j6 talajra  talált, 276. ami 

viszont véleményünk szerint nem jelentett más e gyetemek 

diákságához képest egy az egyben agy erősebb vagy harci-

asabb nacionalizmust. A menekült hallgatókat Trianon ős 

hatásai kétségkívül közvetlenebbül érintették, de a kap-

csolatot a szülőfölddel nem veszítették el teljesen, é-

letközelből ismerhették a kisebbségi probléma bonyolult-

ságát, és ,:_rAiiisabb képet alkothattak maguknak arról, 

mint amelyet a durván leegyszerűsítő, csak a rosszat ki- 

emelő" hivatalos és félhivatalos magyar propaganda alapján 

tájékozódó diékadg tudott elképzelni. Egyben az együtté-

lés lehetőségeit és bizonyos esetekben ideiglenes szük- 

ségességét is jobban beláthatta, hiszen erre helyzete, 

de különösen ez országhatárokon kívül élő hozzátartozó-

inak helyzete  kényszerítette  is. 277. 

Érdemes ezeel kapcsolatban a budapesti Új Élet diáklap 

körkérdésőre: "Szükséges-e a kapcsol®t a kisentente szer-

vezeteivel?" beérkezett jellegzetes válaszokból néhány€at.278' 
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felidőznünk . 278.  Jablonkay Géze a Turul Szövetség külügyi 

osztályának vezetője szerint nem  és indokai közül csak egy: 

"nekünk szükségünk van erre a fajdologra, hogy ébrentartsa 

az ittenieket is." 279 ° Egy misik nyilatkozó szerint az 

integer L agyarorazág eszméje nem türi "gyilkosok kezének" 

elfogadását. 26®.  Az igenlő válaszok is általában csak 

korlátozott (pl. gazdasági) kapcsolatot tartanak elfogad-

hatónak, és általában domináló a fölény megszerzősének 

gondolata. 281 ° A viszonylag lcgreálisobb, bár a nacio-

nalizmustól korántsem mentos látásmód egy menekült hall-

gatótól , EarkovitsZoltántól származott. Aarkovitsszerint 

az elszakított területek diákságAznk vissza:.,;kell menni 

szülőföldjére, mert ott van szükségi;  rájuk, és ezzel kap-

csolatban a fajok közötti békés versenyt tartja helyes 

nek. 282. . 

L fenti érveléssel és néldá.inkkal éa> példáinkkal nem 

azt akarjuk igazolni,  hogy a menekült hallgatók között 

ném volt a harcos revizionizmusnak sok hive, hanem csak 

azt, hogy helyzetükből adódóan jelentős számban akadhat-. 

t€ak olyanok is, akik az átlagosnál móraékeitebb álláspon-

tot  vallott  és reálisabb szemlélettel rendelkeztek az 

irredenta kérdésében. 

A szegedi  egyetemi hallgatók ideológiájának néhány 
Qa:iátstzga  

A szegedi egyetemi ifjúság ideológiájának sokrétűsé-

gót és egyben egyik sajátosságát az erdélyi hallgatók 

nagy száma  alapozta meg. Lzt az ideológiai különösséget 

- mely maga is igen heterogén volt - az utókor számára 

elsősorban az  1922-23-ban megjelentetett Új Llet íc3, 

0 SZ3FH3 szorkesztésóben kiadásra kerülő diáklap 
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reprezentálja. 283.  A lop elemzóaét a történeti irodalom 

egy szegpontból már elvégezte. 284 ' 

Az Új Llet programadó cikkében az egyetlen harci eszköz-

nek a kultúrát tekinti, és azt két fronton tartja sziikságes-

nek felhasználni: a zsidóság Ölien és az irredentáért. 285.  

A kulturális értékeket ugyan döntően  a  magyar világra szükí- 

ti le, de valódi értékeket is megpróbál beépíteni saját i- 

deolőgiájának alátámasztására. Így olyan nüvészek tevékeny- 

ségét elemzik a cikkek szerzői, Dint Petőfi és Ady, Juhász 

Gyula, Bartók és Tóricz. 286.  Természetesen  a cikkírók el- 

térő módon, de mind a saját eszmevilágukhoz adaptálva érté-

kelik a fenti aiivészek tevékenységét. Például Csanády 

György Eór:icz Zsigoondról szólva az úr és paraszt sziabiózi- 

cának ideológikus képét vetíti rá az író miivészi magatartá-

sára és alkotásaira. 287.  " A lap rendszeresen közölte az 

újraóledő erdélyi irodalom termékeit", amelyek , a lap szín-

vonalát is emelték, és bizonyos közvetítő szerepet is betöl-

töttek ezzel a hazai irodalom felé. 288. 

A cikkek szerzőinek felfogása egy pontosan nem körvonala-

zott faji-népi koncepciő körül összpontosult, melyben a 

székely ember ideológikus képe is jelen volt. Ebben a kép-

ben az "úr és parszt szimbiózis€ érhető tetten", és így ez 

a "paraszti népi kultúrát könnyen egybemoshatta az úri kö- 
" 289. Viszont voltak h€a- zóposztály nemesi hagyományaival. 

tározott megnyilatkozások a parasztság, a nöp irányában is. 

A programnyilatkozatuk egy része így hangzott:"Programunk: 

keresztény, agyar s első célul az erőszakosan elhanyagolt 

alföldi rsgyarság kulturális felemelését tüzi ki." 290. 

Fodor Gyula a magyar irodalompolitika c. cikkében, a  pa-

rasztság értekert hangsúlyozza, új népiség megteremtését 
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tüzi célul, és lényegesen több törődést lát szükségesnek 

a falvak kulturális fejlődésével szemben. 291.  A népi-

-paraszti kultúra irányában tájékozódók azonban "nem a 

polgárit akarták, nem is e forradalmi szocialistát", de 

igyekeztek eltávolodni az úri középosztály által képvi-

selt kultúrától is. 292'  

A SZPHE kiadásában megjelenő diáklap tehát próbált 

bizonyos önállóságra is törekedni. 293'  A leglényegesebb 

sajátos elem felfogásukban az az urat és parasztot egy-

bemos6 "székely öntudat" volt, melynek nagyrészt idegen 

volt az itteni diákifjúság dzsentroid szemléletű "úri" 

elhatárolódása a néppel szemben. Ez a  sajátosság fokozta 

benntik a törekvéseiknek megfelelő "új" keresését, 294' 

melyet a "magyar megújulással" is össze próbáltak kapcsol- 

ni. 295. 

A  konszolidáció kezdetén azonban még kiforratlanok vol-

tak ezek a törekvések, belőlük az út többfelé is ágazha-

tott, de az egyetemi ifjúság társadalmában is csak a 20-as 

évek második felében jelentkeztek nagyobb számban olyanok, 

akik részben e fenti gondolatok befogadására is, és annak 

komoly továbbgondolására is hajlamosak és képesek voltak. 



6. fejezet 

ellenzéki diákmozgalmak jelentkezése és Jel-
lemző vonásaik 

A diákmozgalmakhoz közelálló szélsőjobboldal szembenállá-

sa a kormánnyal 1923-ban, a kormány kölcsönszerzési akciója 

idején vált a legerőteljesebbé. A konfliktus mélyén a nagy-

tőkéhez való viszony rejlett, 296.  de szerepet játszott a 

két fél eltérő elképzelése az irredenta megvalósítását il-

letően, 297 ' és a kormány törekvése, hogy a közigazgatási 

apparátust és a különböző katonai erőket tőle függő hely-

zetbe hozza . 298.  A kormány és a szélsőjobb ellentéte azon-

ban tendenciáját tekintve "csökkenő és nem éleződő volt." 299 ' 

A Bethlen és Gömbös közötti ellentét ugyanis nem lényegi 

volt egyrészt , 

300'  másrészt a szélsőjobboldali szerveze-

tek beépülve a rendszerbe a konszolidációnak számukra ked-

vező oldalait is felfedezték. Ellenzékiségüket ugyan tel-

jesen nem adták fel, de a 20-as években ez az ellenzékiség 

sok szempontból hasznos volt e rezsim számára. 301.  A szél-

sőjobboldalnak ez a konszolidációs útja bizonyos  mértékig 

differenciáló hatással is volt soraikon belül; néhányan kö-

zülük ellenzékiségüket új utak felé orientálódva, vagy ré-

gebbi elképzeléseiket felerősítve próbálták megújítani. A 

fajvédő tábor felbomlása az 1926-os választások után jelezte 

ezeket a szélsőjobboldalon belül végbemenő változásokat. 302.  

Az egyetemi ifjúság egy része, miután egyik fő sérelmévé 

éppen a társadalmi érvényesülési lehetőségektől való el-

szigetelődése vált a 20-as évek második felére, így ennek 

az  ellenzékiségnek a már bizonyos társadalmi programot is 

próbálgató és "megbízhatóan magyar" eszméi számára kedvező 

talajt biztosított. 

A diákságra a legnagyobb hatást a kurzussal már a 20-as 
évek 
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elején szembeforduló Szabó Dezső gyakorolta az évtized má-

sodik felében. Szabó nem adta fel a "magyar forradalom" 

eszméjét, és vagdalkozásával egyre inkább magára maradva, 

1923-ban megírta az "újlmagyar ideológia felé" cikksoroza-

tát, mely a keresztény-kurzus éles kritikáját is tartalmaz-

ta. Az író nem  kizárólag faji szempontból kárhoztatta a  

rendszert, hanem a "társadalmi bűneit" is felsorolta. A 

kurzus "fő bűnei" között a parasztság történelmi repre-

zentációjának és a földreform elsikkasztása nagy hang-

súlyt kaptak. 303 ' A parasztság kiemelkedő helye Szabó 

Dezső társadalom szemléletében a magyar fajiság megtar-

tásának és megerősítésének Szabó Dezső-féle alapgondola- 

tával függött össze. "A magyarság a magyar paraszt. Semmi 

sincsen már kívüle, ami magyar és mindenki, aki magyar 

csak általa lehet az", - hirdeti a magyar értelmiség e-

gyes rétegeihez és az ifjúsághoz szólva, befejezésképpen 

pedig felszólítja őket: `Menjetek szét a f€alv©kba. Járjatok 

szét a magyar paraszt között. Éljétek mindennapját, .,." 304 . 

A magyarság sorsának és a parasztságnak ez összekapcsolásra, 

a faji gondolat parasztsághoz kötődése -.véleményünk sze-

rint Szabó gondolatvilágában központi szerepet töltöttek 

be,  de  hatásának fő vonulata is ebben az irányban jelöl-

hető ki a 20-as évek közepétől. 305. _ 

Az ifjúság a cikksorozat megjelenésekor nem tudta még 

követni Szabó Dezső újabb fordulatát. A mester és hívei 

között eltávolodás következett be ebben ez időben, és az 

író ezért az egyetemi ifjúságot is erősen kritizálta 

szociális és "faji"  vakságuk miatt. "&lltatok-e valaha 

a kenyerét jogosan követelő munkás mellé, hogy megítél- 

jétek abban az esetben, ha nincs igaza? Nem soha. Lit 
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tettetek, tényekkel, tettekkel erre, hogy .e rag rar paraszt-

ság, az igazi magyarság nagy zöme ne pusztuljon .napröl-

napra földtelenül ,... Nem tettetek  semmit  ..." - hangza-

nak többek között az író vádjai. 306. 

Szabó Dezső hatás az egyetemi ifjúság körében a 20-as 

évek közepétől erősödött meg újra, különösen az évtized 

végén, mikor újabb irágsivei tovább folytatta a rendszer 

morfi gúnnyal megírt kritizálását. 307 ' 

Az egyetemi ifjúság ideológiájának fokozatos transzfor-  

múlódását e fenti ideológiai hatások is befolyásolták, de 

a 20-as évek máoodik felében kibontakozó ideológiai vál-

tozások belső fejlődés  eredményei is voltak. A forradal-

mak után létre jatt, fő vonásaiban viszonylag egységes 

ellenforradalmi diákmozg®icaket a konszolidáció végén is  

még ez ellenforradalmiság megőrzése jellemezte jórészt. 

Ideológiájukban azonban ezűkeégszer len jöttek létre  bi- 

zonyos hangsúlyeltolódások, kisebb változások, melyek ez 

alapvonások megtartásával az  átalakulás és az egység megbom-

lása felé is mutattak. 

Az ifjúság nacionalista, antiszemita ás ellenforradalmi 

jelszavai nem változtak lényegesen, de ezek a konszolida- 

ció körülményei között, és a diákság rendezetteb helyzete 

miatt is egyre üresebbnek, tartalmatlanabbnak érződtek, 
nagyrészt cask hangoskodás volt, és csak az antiszemitiz-

musuk jelentett tettekben is megnyilvánuló aktivizáló *- 

rőt. 30F . A diákvezérek nem tudtak olyan új, a k°onezolidá-

ciós körülményeknek és a diákság törekvéseinek megfelelő 
világnézetet nyújtani, mely tartalommal tölthette volna 

meg a szervezeti kereteket. irat a hiányt már 1924r-ben 
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jelezte  a  UEPBOSZ egyik vezetősőgi tagja, Gulyás Béla, 

ős ta hiány okát abban látta, hogy a hallgatóság művelt-

ségben felkészültebb rétegei idegenkednek sz egyesületi 

élettől, és ritkán lesznek belőlük diákvezérek. 309.  

Pár évvel később Jaabrekovich László már egyenesen tilta-

kozik sz ellen, hogy a magyar egyetemi ifjúság típusa a 

"politikusok gesztusait leső  ős beszédeit kritizáló, szó-

nokló diákvezér." Szerinte a "diákoknak nem jóavádájú 

kollegájuk a vezértik, de a professzorok, akiknél dol-

gozn€ak. " 310. Ez az állásfoglalás ugyan nem tekinthető 

általános őrvényűnek, 311.  de a szakmai-tanulmányi elő-

rehaladás előtérbe kerülése a hallgatók egy részénél 

mégis konstatálható. 

Az ellenzéki jellegü törekvések a diákság körében rész- 

ben ennek az ambiciózus diáktípusnak a részéről indultak 

ki, 312 ' és ez a  törekvés - nem véletlenül - a régi ön-

képzőköri jellegü diákegyesületeket is magában foglaló 

PHOSZ-hoz éo annak tagegyesületéihez kapcsolódott. 

Az ifjúság "küldetéstudata" megőrizte jellegzetes 

szerepét és ellenforradalmi vonásait, de ez ifjúsági ön-

tudathoz kapcsolódó nemzedéki ellentét új, lényeges a-

lapot es indokot talált az elhelyezkedési nehézségek okoz-

ta társadalmi méretei problémájában. Uár 1925-ben hangot 

adtak ennek a problémának az ifjúság szószolói, 313 ' de 

a későbbiekben egyre inkább központba került ez a kérdés, 

annyira, hogy a 30-as évek elejóre már állandóan nopiren 

den volt, és sz ifjúság egyik fő társadalmi követelésévé 
vált. 214. 

Ez e követelés elsősorban az álláshalmozók ellen irá-

nylt ugyan, de hozzájárult nagymértékben ahhoz is, hogy 
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a nemzedéki ellentét új és egyre dominánsabbá váló alap-

színt kapott a legnagyobb mértékben a fiatalságot sújtó 

értelmiségi munkanélküliség révén. 315 ' 

A generációs probléma elmélyiilését elősegítették a ko-

rábbén is fennálló politikai eltérések fiatalok és öre-

gek között. A politikai eltéréseket leginkább hangsúlyo-

zó irányzat az ifjúság gyökeresen újnak és magyarnak fel-

tüntetett ellenforradalmiságnak szembeállítása volt a 

dualizmusban nevelkedett, a forradalmakból semmit nem 

tanuló politikai vezető gárdával . 316.  Ez sz irányzat 

erős fasiszta vonásokkal rendelkezett, és tulajdonkép-

pen egy "nemzedéki őrségváltást" siirgetett. 

A politikai szembenállás a politikai vezető réteggel 

szemben más diákoknál viszont elsősorban egy meghatáro-

zatlan "új" keresését jelentette, mely a muitnak és a 

Dának a tagadásából próbált kiindulni, pozitívumként a 

"magyarság" kritériuma hangsúlyozódott ki, mely viszont 

a forradalom és progresszív irányzatokkal szemben fogal 

inazódott meg. 317' Ennek az álláspontnak megfelelően s 

határozott irányzattá válás, Q célok konkretizálása na-

gyon nehezen sikerülhetett és szükségszerűen azt sz ele- 

met  erősítette fel, melybe kapaszkodhatott; a "magyarság" 

nacionalista gondolatát. 318. 

Ezzel ez ifjúsági "misszió" elképzelés is új hangsúlyt 

kapott, melyet fokozottabban kapcsoltak össze'.azzel a  gon-

dolattal, hogy sz ifjúság nemcsak a pártérdekeken, hanem 

az osztályérdekeken is felül áll'. 319 ' 

Mindezekből láthatjuk, hogy az itt részletezett időszak-

ban a kereteket még döntően az egyetemi ifjúság forradalmak 
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után kialakult ellenforradalmi nézetei, biztosították. A 

rendkívül bonyolult ideológiai zűrzavarban volt viszont 

néhány új elem is, (a komoly tanulmányi munka vágya, az 

elhelyezkedési problémák tudatosodása, mint társadalmi  

probléma), melyek elősegítették, hogy az ifjúság igénye-

sebb elemei megpróbálják ezt a keretet részben új tar-
talommal is megtölteni. 

A kiútkeresés az ifjúság egy részénél ekkor már nyil-

vánvaló volt, és e "fiatal értelmiség elégedetlensége 

elég társadalmi feszültséget halmozott föl egy politi-

kai ellenzéki mozgalom kialakulásához". 320.  A különbö-

ző elképzelések kusza keveredésében meghatározóak vol-

tak voltak ugyan a továbbiakban is az ellenforradalmi 

ifjúság mentalitásának főbb vonásai (nacionalizmus, 

faji megközelítés, antiliberalizmus, az ifjúság szere-

pének eltúlzása stb.), de ez sas ideológia tartalmazott 

olyan elemeket is,  melyek e baloldal irányában Uthettek 

rést az ellenforradalmi burkon, és kezdetben viszonylag 

kevés rombolással tehettek lépéseket ebben az irányban. 

A szociális jelszavak - nagyrészt demagóg jelleggel - 

korábban sem voltak idegenek az egyetemi ifjúság részé-

ről. A forradalmak bukását követő konjunktúrájukat u-

gyan apály követte, de időszakonkénti hangoztatása ké-

sőbb is megmaradt. A komoly közeledést az elnyomott osz-

tályok felé erősen akadályozta s középosztályi szemléle-

tet őrző, felülről mesterségesen is erősített "úri tar-

tás". Az ifjúság ellenzéki élcsapatinak egyik támadási 

célpontja éppen es a  kasztszellem volt. 

tozott felfogást mutatja Asztalos Miklós egy írása is, 

melyben derülátóssal írje: "Az új ifjúság testvérének 

érzi fizikális nagyközönsége valamennyi tagját, ... 

321. A megvál- 
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elődei osztálygőgjét levetette Faár." 322' A legtisztábban  

látó kevesek addig a felismerésig is eljutottak, "hogy s  

diplomás ifjak túlnyomó többségének osztályhelyzete nem  

különbözik a munkás és paraszt ifjúság osztályhelyzeté-

től'" 323 ' Mások még csak a szociális részvét etikai szem-

pontú követelményét vallják, de itt sem hiányzik ez erő s 

fogalmazás : "aki részvétlenül elmegy az alsóbb néprétegek 

nyomora mellett, nem érdemli meg az ember nevet". 324.  

A legradikálisabb hangok a rendszerváltozás szükséges-

ségét is hangsúlyozták, 3~5 ' de a korszakban ez ritka  

kivételnek számított. Inkább az volt a jelie-sző, ahogy  

Kertész Dániel fogalmazott, aki alapjában végrehajtott  

megújulásról írt, melynek a "földi és népi adottságokon"  

kell alapulnia. 3 26.  

Ezek a kiragadott idézetek és gondolatok jelzik a diák-

ság mozgolódását, az új keresését, de az irányzótok sokfé-

leségét, kiforratlanságát is. Akkor is új jelenségként  

foghatjuk fel a főiskolai ifjúságnak a megnyilatkozásait .,  

ha az általuk hangoztatott gondolatok mélységét, megals-

pozottságát próbáltluk vizsgálni. A töreikvéseiknél na-

gyobb hangsúly kapott az elméleti munka, a magyar társa-

dalmi problémák diffevenciáltabb vizsgálata, 327.  míg  

korábban általános volt a sorsproblémák leegyszerűsített,  

frázisszerű elintéése a diákeág részéről. A hallgatók  

egy része ekkor kezdett valóban testközelségbe kerülni a  

parasztsággal, és ekkor hangzott el a  "tanuljatok  népet  

a néptől" jelszava is. 328.  

Mint láttuk megkezdődött az addigi diákéletmód, mentali-

tás megkérdőjelezése is. 329.  A hagyományos értelemben  

radikális vagy liberális kezdeményezések azonban ritkák  
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és viszonylag rövid 6letitek voltak. 33" A vallásos indit-

tatású kezdeményezóaek is ekkor kezdtek szélesebb, bár 

még  túl általános szociális érdeklődést felmutatni, de 

nem hiányzott a magyar világot meggyőzéssel megváltani 

akaró optimizmus sem. 33" 

A diákság  szociális érdeklődésének fő tárgya a parasztság 

volt. A munkásosztály emlegetése ugyan nem maradt ki telje-

son az ideológiai megnyilatkozásokból, de a parasztság  ez,  

amelynek problémáival ténylegesen is foglalkortak. 332.A 

parasztság középponba kerillésének több oka is volt, ez már 

már önmagában a Szabó Derső által  felállított  tétel "pa-

rasztság = magyarsár elfogadásából és vallásából is kö-

vetkezett. Dbben as irányban hatott a faji szemlélet és 

nacionalista kiindulási pont is, a magyarság megtartásának 

és megújhodásának vágya, 333 ° mely a faji ős a  szociális 

gondolatot próbálta egyesíteni. 334 ' A merev elhatároládás 

szocialista Cis a forradalmi munkásmozgalommal szemben, 

mely az ellenzéki diákmozgalmaknál határozottan enyhtilt u-. 

gyan, de még mindig erősen  kísértett,  jelentősen megnehe-

zitetto a munkásosztályhoz való közeledést. 

A parasztság felé fordulásnak azonban  általános  társadal-

mi okai is voltak. A polgári  átalakulás  befejezetlensége 

gyanis a parasztkérdést tette a magyar társadalomfejlődés 

fő kérdésévé annak ellenére, hogy as osztályfrontok fő vo-

nalai nem itt húzódtak. 335 ° A rendszer hivatalos tényezői 

is gyakran tettek gesztusokat a forradalmakban is "vétlen" 

parasztság felé, ami viszont éles ellentétben állt a pa-

resztag politikai képviseletének 6o a radikális földre-

form elsikkasztásával. 
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LÓÍ egy közös jellegzetessége volt a formálódó ellenzéki 
diákcsoportosulásoknak, aelyre röviden ki kell térni. A 
kultúrának törekvéseikben nagy jelentőséget tulajdonítot- 

tak, és kibontakozásukban nagy szerepet kaptak a ©agyor 

népi kultúrát :oGu?kba építő evészeti irányzatok éri kül iiö- 

pen a ozépsrodalmi hatások. Szabó Dezsőről már esett szó, 

cellette az élő írók közül Lóricz Zsigmond  élvezett viszony-

lag nagy nópszerüséget az egyotemi iíjúa,ig körében, e€mit 

az író 25 éven írói jubileuma alkalmából rendezett ünnep is 

demonstrált 1927. tavaszán. 336.  

A dirikwág ideológiájában és ellenzéki mozgalmaiban  sajátos 

és kiemelkedő ozerep jutott Adynak. Lár az io ellentmondd-

son volt, hogy az egyetemi ifjúság által gyakran szidalma-

zott Galilei Körrel  jó kopcaolatban lévő, és €a forrtadtalwak- 

hoz vezető utat igenlő Adyt az ellenforrodaloi mentalitású 

fiatalok nem utasította el.  337•  A hivatalos :irodalompoli- 

tika ennél ; következetesebb álláspontot foglalt el, bizo- 

nyos esztótikai értéket elismerve, a dekadeno ős erkölcste- 

len életródot és a progresszivitást  támadták Ady személyé-

ben.  338 . 

A 20-es évek második felében az Ady-körüli viták újabb 

fellángolásakor sz ifjúság is erőteljesen bekapcsolódott 

az "ezer diák Ady-estje" megrendezésével. 339 ° az egyórtel-

otf kiállás ellenére is fontos leszögezni, hogy az ifjúság 

Ady-képe nem volt teljes, költészetét inkább érzelmileg él-

ték át, gondolatilag kevésbé volt mély a hatása köztük. 340. 

Ennek ellenére a  demonstráció nemcsak sz Ady melletti ki-

állást erősítette, hanem a agyar sorsproblémák felvetésé-

vel, 341.  és az ünnepély országos jellege révén az ellen- 

zéki mozgolódások egymásra találásának biztosításával 

fontos határkövet jelentett sz ellenzéki 
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diákcsoportosulások közötti kapcsolatok kialakulásában 

6o irányzatuk megerősödésében. 342 . 

Az Ady-est szervezői között ott voltak a Sarló és a 

BET képviselői, a résztvevők között Pécsről a Batsányi 

János Kör. 343•  Szegedről is népes diákkiildöttség vo- 

nult fel Juhász Gyula vezetésével, 344• és a szegedi 

Bethlen Gábor Kör is képviseltette magát több taggal, 

az akkor már köri elnök, Buday György vezetéséve1.345. 



II. rész 

A szegedi egyetemi Bethlen Gábor Kör 

1. fejezet. A BGK tevékenysége 1928. március 20-ig 

L üködén Buda  köri elnökké választásár  

A szegedi egyetemi Bethlen Gábor Kört még 1902-ben Ko-

lozsvárott alapították, tehát az egyetem egyesületei kö-

zött régi multra tekinthetett vissza. 346.  A Szegedre 

költözés után, már 1921-ben újjáalakult, 347°  Döntően 

erdélyi származású hallgatókat tömörített, de az ugyan-

cask menekült hallgatókból álló SZEPHÉ-vel szemben nem 

tagológott bele egy hierarchikus, _ 'országos szervezetbe, 
hanem a többi Bethlen Gábor körtől függetlenül müködött, 348 ' 

és vallásos alapon református hallgatók lehettek tagjai. 

Taglétszáma az 1922/23-as tanévben 150 fővolt, 349 ' a- 

mi a többi egyesülethez számítva jelentékenynek számí- 

tott. Kezdeti oüködóséről nagyon kevés híradás maradt 

fenn, az is csak az első (1921/22-es) évről, 350 ' ami 

alapján feltételezhető: elsősorban csendes, szerény köri 

munkáról'lehetett szó, 351. mely elsősorban a legszük-

ségesebbekre, a nyomorenyhítésre szorítkozott. 352' 

Tindeneaetre tasak 1925-től vannak újabb adataink a kör 

munkaíjáról, mely 1924. végén újjáalakult. 353 ' Ettől 

kezdve a kör tevékenysége már bizonyos megélénkülést mu- 

tatott. 354. 

Az óv végén (1925-ben) megtartott tisztújító közgyülé-

sen Subs Károly joghallgatót választották meg elnökké 

és Csőgör Lajost alelnökké. 355 ' Subs  Károly köri el 

nökké választásának ós két közvetlen munkatársának, 

Csőgör Lajosnak és különösen Jancső Bélának sa hatására 

hangsúlyt  kapott  az  Ady Tóricz-Szabó Dezső nevével 
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fémjelezhető eszmei irányzat. 356.  A Szegedre mdr a  tár-

sadal©i hérdésekben bizonyoa tájékozottoéggal érkező 

Coőgör vioszaemlékezése szerint a körben lehetett szo-

cidlis kérdésekről is tárgyalni, de általában a dialk-

ság teljeaeu tájékozatlan volt a társadalmi viszonyo-

kat  illetően  és nem is érdeklődött a azociália prob-

lémdk iránt. 357 * 

A társadalmi kérdések felé való orientálódást viszont 

elősegítette az is, hogy Bakó Liszló, reformdtus lel-

kész személyében olyan diszelnöke, és egyben a szege-

di református egyház részéről fő "irányitója" volt a 

körnek, aki nemcsak 210M gördített  akadályt  az ilyen 

irányú kibontakozás  old, de bizonyos határokig minden-

képpen támogatta is egy intenzívebb és  szélesebb  ala-

pokon nyugvó köri munkát. 358 * 

Ennek a támogatásnak a jelentőségét azért is ki kell 

emelni, mert a BG11 sem nélkülözhette a killső anyagi 

segítséget, s a később  bekövetkező,  Új orientációjú 

szervezkedésüket a rugalmas egyházi vezetés nem pró-

bálta meg támogatása fejében az általa helyesnek ítélt 

eszmei keretek között tortoni. Sőt támogatásuk a köri 

élet mególónkülésével még fokozódott is, oni kifeje-

ződött abban is, hogy a körről rendszeresen közöltek 

híreket,  vagy  hirdetéseket,  és a kör tagjainak pub-

likálási  lehetőséget  is biztosítottak alkalmanként 

a helyi reformátuo lapnak, az Egyházi Híradónak a ha- 
359. sábjain. 

Buday György ezemélye és köri elnökké választása  

A kör életében a döntő változást Buday György elnökké 

velő  megválasztása jelentette 1927-ben. Buday 1907-ben, 
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Kolozsvárott született, édesapja Buday Árpád, az egye-

tem régészeti tanszékének professzora volt. Kolozsvár- 

ról 1924. szeptemberében költözködték Szegedre, és 

Buday György itt fejezte be a gimnázium 8. osztályát, 

de az érettségit csak késve tudta letenni. Ezért az 

1925/26-os tanévben az egyetem jogi karára csak rend-

kívüli hallgatóként iratkozhatott be, és csak 1926/27- 

től rendes és újra első éves hallgató ja © karalak. 360. 

Budaynak egészen fiatal korától művészi ambíciói 

voltak .- 17 éves korában már kiállítása is volt -, a 

jogi karra a körülmények kényszerítő hatása alatt irat- 

kozott be. Így tanulmányainak az egyetem jogi karán 

másodlagos jelentősége volt. 

Szegeden eleinte nehezen találta a  helyét, és ezért 

is gyakran sétálgatott művészi élményeket gyűjtve, és 

eközben ismerke4ni kezdett Szeged környékével is. Taár 

ekkor fel is fedezte a parasztság - az erdélyihez vi-

szonyítva is - nagyfokú magárahagyatottságát, a nagy 

társadalmi távolságokat. 361.  

Buday első egyetemi évei alatt tanulmányozta a szo- 

aializmus ideológiáját is, és ennek  eredményeként pá- 

lyamunk€at is készített "A szocializmus államtanából" .362.  

A "Togyar fa sorsa"jeligót viselő pályamunka 363 'a 

bírálat alapján viszonylag széleskörű tájékozottságot 

mutatott a témakörről, de nagyon valószínűen nem az 

eredeti források, hanem jórészt e kritikák, ismerte-

tések alapján. Ezt tükrözi az etikai szempontú megkö-

zelítés is, mely a szocializmus kritikájában is meg-

mutatkozik. E szerint a szocializmus megvalósítása "a 

mai szabású emberekkel utópia", és különösen a  pro-

letaridtust nem tartja alkalmasnak ()Van  mértékű 
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altruizmusra, melyet a szocializmus realizálása meg-

kívánna. 

A pályamunka tehát a szocializmus alapeszméinek meg 

nem értését mutatja, de azt a nagyfokú érdeklődést is, 

melyet Buday az emberiség döntő problémáinak megoldá-

si lehetőségei iránt tanuaított. 

Buday egyetemi diáktársai között régi ismerősre is 

talált, Jancsó Bélára, akivel a kolozsvári reformá-

tus kollégiumban együtt voltak diákok. Nem jártak u-

gyan egy osztályba, (Jancsó Idősebb volt Budaynál), 

de a hasonló szemléletük és mindkettőjük agilitása 

már ekkor ismeretségi viszonyt teremtett közöttük. 364 ° 

Az ismeretség felújítása Szegeden barátsággá mé-

lyült, 365 ' és a barátkozás, ismeretség a BGK más 

tagjai felé is kiszélesült. Ez a barátság ős a kör-

ben betöltött egyre fokozódó szerep vezetett végül 

Buday köri elnökké választáséhoz. 366` 

A megválasztás tulajdonképpen sa Szegedről távozni 

készülő Suba Sároly, Csőgör, Jancsó és még néhány kö-

ri tag Budayval folytatott megbeszélésén dőlt el,  a-

hol megállapodtak elnökké választásában, és ezekkel 

a szavakkal bíztatták: "rajtad áll, hogy csinálj be-

lőle valami becsületes, értékes dolgot." 367. 

A kör életének átalakítása  

Választásuk nagyon szerencsésnek bizonyult. Buday 

személyében kitűnő ezervezőkészségii, céltudatos és 

rendkívül agilis hallgató került elnöki pozícióba,  a- 

ki a realitásokat is nagyon taktikusan figyelembe 

tudta venne. Buday a kör életét mér kezdetektől lénye 
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gasen átalakította, müködésót szélesebb alapokra he-

lyezte, intenzívebbé tette, ós tudatooan e társadalmi 

és szociális problémákra terelte az érdeklődést. 

Első dolgai közé tartozott, hogy az egyetem hallga-

tóit nyilvántartó Questurában kiírta ez összes re-

formátus hallgató nevét és címét, és a kör nevében 

felsz4lítotte Őket a Bethlen Gábor Körbe való belé- 

pétire. 368 ° Ezzel az addig túlnyomóan erdélyi szár-

mazású hallgató mellé szép számmal sikerült toboroz-

nia alföldi illetőségű hallgatókat, és természetesen 

a kör taglétszámát is növelni. 369' 

A kör életének fellendítésére a külső anyagi támoga-

tást is nagyobb mértékben próbálta biztosítani, és ezért 

intenzív propagandát fejtett ki az Egyházi Híradó ha-

sábjain. 370 ° Az így nyert támogatás ugyan nem lehetett 

túl jelentős, de egy szerény köri könyvtár megalapozá-

sát például elősegítette. Iég 1927-hen sikerült szintén 

a református egyház segítségével a kör számára hivata- 

los helyiséget kapniuk. 371. 

Buday y-az egyetemi hallgatói egyesületekben szokásos 

rendezvényeket 	mint pl. teaestek, vallásos vagy ha- 

zafiss ünnepélyek igyekezett intenzívebbé tenni, és 

ezeket  is  alkalomozerüen felhesz ílta Baját nézeteinek, 

célkitüzéseinek propagálására. Az évről-évre megrende-

zett reformációuemlékinnnepélyén pl. egy alkalommal azt 

hirdette, hogy a protestáns ember életfeládatait . túl 

a templom és iskola falain a külső társadalmi életben 

is százszázalékosan kell. érvényesíteni. 372' 	t áa 

alkalommal a magyat.)protestantizmus elerőtlenedó- 

sének fő okát abban látja, hogy vezető rétegei elvesz- 
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tették €a néppel való szoros kontaktust, ős hirdeti, hogy 
ide kell visszatörni. 373• 

A hagyományos rendezvényekhez képcot lényegesebbek az 
új típusúak: a  könyvismertető délutánok, cos még inkább 
az előadással egybekötött vitaestek. 

A  könyvismertető délutínok rendszeres, hetenkénti prog-
ramot jelentettek, az ismertetett műveket meg  is beszél- 

ték az ismertetés után. Az ismertetett ®övek eleinte 

többnyire vallásos tárgyúak voltak, de alkalmat adtak 

egyben a társadalmi problémákra való kitekintésre is. 

Így példáin. ismertették Szabó Dezső: A protestántizmus 

problémái c. muvét. 374 ° Az ismertetősekkel nem a mű-

vek elolvasását akarták pótolni, hanem inkább az elol-

vasásra ösztönözni, vagy a már mások által is elolva-

sott növel kapcsolatban az átgondolásra ösztönözni. To-

rsori Viola visszaemlékezése szerint Szabó Dezső, Fóricz 

ős Ady müveit az új tagok "valóságos kötelező olvas-

mányként" kapták kölcsön. 375 ' Később ezeken a szeminá-

riumszer" délutánokon modern külföldi és magyar írók 

társadalmi konzekvenciákat is tartalmazó alkotásaival 

ismertették meg  a  hallgatókat. 376.  Időnként ismeret-

terjesztő szinten tudományos jellegü művek is teríték-

re kerültek, 377 ° de sort kerítettek az Plőörs c. he-

tilap ismertetésére is. 378 ' A könyvismertető délutá-

nok rendszeres, minden évben folytatott tevékenységgé 

váltak a körb, . 

A csendes belső munka jellegét öltő könyvismertető-

sekhez képest a vitaestek jóval nagyobb nyilvánossá-

got élveztek. övekre ugyanis egyrészt jellemző volt, 

hogy bá ki díjtalanul részt vehetett rajta, én az elő-

adsok _ után szintén bárki hozzószólhatott a jelen- 
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levőkből. a3ellett a vitoestek előadőjának óa ktilönösen 

téaájának szerencsés 6o tudatos megválasztása, negfele-

lő propagálása 0.'431 ' 1 ' a képőbbiekben nemosak helyi, 

hanem országos viszonylatban is isnortté vált a mozga-

lom, 

Az elaő vitoestet Varga Sándor, a szegedl egyetem 

volt bölcséazhallGatójának előadása nyitotta neG 1927. 

ektóber 23-án. Az előadás a német didkság munkájáról 

szólt, de az előaddst követően - érthetően - anawar 

di6koEIG problémara terelődött.e sző, 30. ami elő-

segithette a jelenlevő hallgatóságban a saját prob-

lémáinak tudatosodását. 

A násodik vitneatet Joel Tibor bölcsészhallgató, a 

Detblen G4bor Kör akhori főtitkára tartotta 1927. 

doeombor 2-ein n'assérlet Ady megértésére" einnel. Bu-

day megnyitójában az Ady nelletti nyílt hitvallás 

dőszerti és aztikségszaril voltára mutatott rá. 381. Az  

előadó  ugyan ozzel ellentétea vélemé-onyel zárta oz 

előadás:lt, 332 ' de a vitaeat végső kiesengéso a köl-

tő Legi'Alése szopentjáből kodvező lehe';ett, oait mu-

'cat, hea az eat= résztvovG Juhász Gyula nintogy 

az eat záróakkordjakent köszSnetet mondott az if-

júságnak a szép megemlékezésért. 383 * A mintegy fél-

év 	megrendezett orszázec Ady-Unnepélyen való 

részvétel tehát a 3GN több tagja részéről nen előz- 

mények nólkül örtént. 

A kör belső óletót nomcsak a fenti új códszorek ós 

az addigiaknál határozottab ideolóGiai vomyilatozá-

sok forfal1t6k, hanen egy olyan szervezet létrehozása 

is, elyre röviden a ugaimasság éo nyitottság volt 
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a  jellemző. 

A különböző munkaágakban - melyek köre később jelen-

tősen bővült - mindenki képességei, érdeklődése szerint 

vállalhatott részt, és munkaintenzitása i© egyéni haj-

lamaihoz, vágyihoz igazodhatott. Itt rejlik a titka 

ennek a sokoldalú munkának, melyet a későbbiekben 

végeztek és annak is, hogy jelentős mértékben eltérő 

felfogású embereket tudott Buday a közös cél érdekében 

mozgatni. Természetesen a vezetőség nemcsak a lehető-

ségek kiszélesítésével próbálta a köri munkát fallen-

díteni, hanem hatékony szervező-irányító tevékenysé-

gével is. A vezetés azonban  egyáltalán nem az alá- ► és 

fölérendeltségi viszonyokon alapult, hanem a j6 sze-

mélyes kapcsolatokon keresztül vált hatótényezővé. 384 ° 

A tisztségek betöltése a körben is más értelmet ka-

pott, mint általában agás egyetemi ifjúsági egyesüle-

tekben. Nem egy pontosan meghatározott és nagyrészt 

adminisztrációban kimerülő tevékenységet jelentettek 

ezek a tisztségek, hanem a tisztséget betöltő személy-

tő. függően több-kevesebb, de tényleges munkát, mely 

e legkülönbözőbb munkaterületeken érvényesülhetett, és 

emellett  a  konkrót funkcióhoz kapcsolódó, de az előző-

ekhez képest gyakran csak másodlagos jelentőaégü spe-

ciális tennivalókat. 

Buday távol állt korának attól a  diáktípusától, mely-

re a nagyfokú világnézeti merevség, faji és felekezeti 

türelmetlenség volt a jellemző. Ez a kedvező tulajdon 

sága szintén rányomta a bélyegét a kör fejlődésére, 

annak ellenére, hogy jogosan feltételezhetjük; ezen 

o ponton azokra lehetett hatással, akik hasonló nyi- 

tottságra hajlamosak voltak. Ennek a jelentőségét 
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azért szükséges kiemelni, mert egyrészt így nagyobb le-

hetőség nyílt külső kapcsolatok kiépítésére, másrészt 

ez a nyitottság az adott társadalmi rendszerben, a ké-

sőbbi munkán keresztül 	;és itt megint csak a kör 

egy részére kell gondolnunk - a továbbfejlődést deter-

minálta. 

Lég egy fontos elvet kell megemlíteni, mely a mozga-

lomnak az egyik kiindulópontját jelentette. A könyvek-

ből szerezhető papíros ismeretekkel, "vértelen teóriák-

kal" szemben a való élet ismeretének a hangaúlyozása. 385 • 

2. fejezet 

A Gesztelyi Nagy László-féle vitaest és a tanya- 
mozgalom megindulása  

A vitaest és az Egyesületközi Értekezlet  

Az 1928. március 20-án megrendezett vitaest, melynek' 

címe "A jövendő magyar intelligencia és ca tanyakérdés" 

volt, a parasztság, a tanyakérdés problémája mellett ép-

pen a társadalmi valóság megismerésének fontosságára -

úgyis fogalmazhatnánk, hogy a megismerés addigi alapvető 

hiányosságaira - hívta fel a figyelmet. 386. 

Buday megnyitó beszédében a vitaest megrendezésének 

indítékait ismertetve kiemeli:  "milyen óriási jelentősé-

git egész magyar fajtánk jövője szempontjából a számsze-

rüleg, fajilag és gazdaságilag egyaránt legfontosabb tár-

sadalmi rétegünk ra parasztság] romlásra menő viszonyai-

nak javítása és valami egészséges új rendszer segítségé-

vel való megerősítése." 387 'Ezt a felismerést "az új ma-

gyar ideológia" szükségszorü folyományának 'bor ne,  
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helyet az ifjúság io egyre szélesebb körben vall„ "s "a 

hely ozerint © magyar faj aoraa szorosan egybeesik, oőt 

azonos a magyar falu 6a tanya paraaztsdganak aorsável, 

o amely szerint fajtánknak saját hazínkban való fokozot-

tabb ozereph©z jutósa 6o regenerálódása cook a azínma- 

gyüi parawztoág lelkének 6o vérének mai 'uralkodó ooz-

tályainkba való erő° bofolyáoa útján képzelhető el." 388 ' 

A vitaest előadója, Geoztelyi Uogy László, 1922-től 

a Zeeskenóti Mezőgazdasági Korara igazgatója, hivata-

lánál fogira is szakértője volt a tanyakérdéonek, óra a' 

kor mezőgazdasággal foglalkozó politikusaihoz képeot i- 

Gen fontosnak tartotta a tanya problémáival való foglal- 

hozást. A megoldást mindenképpen az adott rendszerben 

kereste, de  a bajok, a nyomor tényeinek elkehidőzése, 

szépítése non volt jellemző rá. 

Ezt előadása is bizonyította, melynek során a városi 

körülményekhez szokott hallgatóság számára megdöbbentő 

adatokat tárt fel o tanya egószoégügyi, kulturális, gaz-

dasági és szociális nyomoráról. 	 . 

Az  előadás utáni vita elsősorban a segítős ozüksőgee 

sógvt hangsúlyozta, 6s a segítés lehetőségeinek, méd-

ozereinok problémája körül mozgott. Szerpontunkból az 

ifjúság részéről elhangzottak a  l ényegeoebbek. P€arasz-

hay Gyula, a LEPH©SZ szegedi csoportjának elnöke, aki 

már korábban is szimpatizált a BGK új törekvéseivel, 389' 

azt javasolta, hogy a BGK engedje ki a  tunya-ügyet a 

nagy kizárólagos hatásköréből, 6i az egyetem Összes 

ifjúsági egyesületeinek vezetőiből álló értekezleten 

beszéljék meg a teendőket. 39a ' A javaslatot Pudgy zér-

ozavábon "szíves örömmel" elfogadta. 391. 
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A vitaest lefolyásöböl úgy tűnik, mintha az előre nog 

írt forgatókönyv alapján zajlott volna meg, Kami arra u-

tal, hogy megrendezénével nemcsak egy érdekes előadást 

akartak nyűj tani a hallgatóságnak, hanem a kedvező al-

kalmat akarták felhasználni a tanyamozgalom negindítá- 

sara. 

Az Egyestiletközi Lrtekezlot már április 17-ón össze is 

tilt a UEPHOSZ, a Turul, a Katolikus Diákszövetség óe  ter-

mészetesen a BGK delegátusainak részvételével. Buday itt 

újra kinyilvánította készségét, hogy az általuk felvotet-

tek továbbviteléhez, örömmel járul hozzá. Ez után Joó Ti-

bor  ismertette a BGK állásfoglalását. Ebben 392.  hang-

hangsúlyozza a vállalt feladat jelentőaggét a maayorság 

szempontjából. Három feladatot jelöl maga ez adatgyiijtést, 

€+ városiak iránti bizalom felkeltését a tanya népében ós 

a helyzet konkrét orvoslását. Erre alkalmasnak tartja az 

egyetemi ifjúságot, ós elsősorban e lelkes, áldozatkész 

munkát látja a fő követelménynek minimális forca3.itással . 

ogybekötve o 1 BGK szívesen adja át a munkát, de vele a 

felelősséget is az egész ifjúságnak. egyben hangsúlyoz-

za a kör elkötelezettségét is, ás hogy ők a vállalt pun-

két mindenképpen folytatni fogják. szinte örö 3tinkre 

szolgálna, "he as egész ifjúság kebelében, mint as egye 

tem®s munka része fejthetnők ki te*ékenyaé ,miket ." - fe-

j eződik, be a BGK memoranduma. 393 

Ezután Htibner József, Szeged népr2tivelési titkárának bs 

Tar József e szegedi. Gazdasági Egyesület igazgatójának e-

lőadása következett. áindkettoő elsősorban kulturális to-

riileten látott lehetőséget az if jz ság bekap000lódására a 
394. tanyai lakosok segítés€ben.  
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Pels3zólalásuk után Paraszkay egy négyes bizottság felől- 

lítdoát javasolta, és 1928. szeptemberótől a tényleges 

munka megkezdését. A bizottság azonnali felállítása el-

len ateydon, a Turul képviselője szólalt fel, és egyuttal 

az  értekezlet elhalasztását kérte az idő miatt, hozzátéve, 

hogy mielőtt határozna, szeretné a terveket a Turul Szö-

vetség vezérségével ismertetni. 395• 

Az értekezlet végül egy tanyabizottság kiküldését hatá-

rozta el a fenti egyesületek részvételével, mely egy hó- 

napon belül köteles jelentést tenni, és a delegátusok 

neveit még április 21-ig közölni. 396. A határozat elle-

nére egyedül a lPHOSZ nevezte meg képviselőjét, a Turul 

Szövetagg és a Katolikus Diákszövetség nem, és így az ak-

ció további egyesületközi, intézményes folytatása zsák-

utcába futott, 397• tehát lényegében formalitásokon az 

egyesületek merevségén bukott meg. 

.Ezek alapján úgy tűnhet, az Bgyesűletközi Lrtekezlet ész 

a tanyamozgalom kiszélesítősére tett kísérlet a többi e 

gyestilet bevonásával semmi eredményre nem vezetett.  Sze-

repe mégsem jelentőségnélküli. Ugyanis az elvi megállapo-

dásra hivatkozással Budsyók részéről nagyobb . lehetőség 

nyílt és ez különösen a későbbiekben érvcnyessűlt - a 

BGK-án kívül álló, do  a  tanyai munkában réoztvenni kívá-

nó egyetemisták bevonására, do a velük való közös cun-

kára. L ássrészt pregnánsan érzékelteti a BGH meginduló 

tevékenysége nem öncélú volt, ás Buday célkitűzéseit nem 

befolyásolta más diákvezetőknél gyakorta  tapasztalható  

s'egyeoületi sovinizmus, hanem magát a munkát; a tanyai 

nép felemelését tartotta mindenekelőtt fontosnak.  398. 
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A  tsan.Vonozgalom kezdeti szakasza  

A mozgalom ekkor még jócskán tartalmazott illúzióirat is. 

Buday egy cikkben fejti ki, mit vár és milyen céljai van  

nak a tanyamozgalom megindításával. 399•  Ebben az írás-

ban konstatálja e középosztály és a par$sztság közötti 

nagy "lelki" távolságot, és az új nemzedéknél hasonló  ten-

denciát lát. Itt külön is kiemeli, hogy az intelligenciá-

ban a felelősséget tudatosítani kell, az egyiittÉrrést a 

parasztsággal szemben fel kell kelteni. Fontosnak látja 

ezt is elmondani, hogy "az egyetemi ifjú ne úgy próbál- 

jon közeledni a paraszthoz, mintha leereszkedne hozzá, 

hanem úgy, mintha eddig soha nem látott testvéréhez menne, 

és beszéljen vele minél többször, minél nagyobb szeretet-

tel." Ezekben a gondolatokbon és a Gesztolyi-féle előa-

dás megnyitó jábah már idézett szavaiban nem nehéz felfe-

dezni Szabó Dezső hatását. Budayék célja azonban nem egy 

ideológia hirdetése, hanem az ideológia erejével tettek-

re sarkallni, közvetlen munkát akartak, a tanyát közelről 

akarták tanulmányozni, ós viszonyaik alapos megismerését 

is sálul tiiztök ki. Őszinte szándék esetén mega az alapos, 

objektív megismerés elegendő lehetett ahhoz, hogy Szabó 

Dezső ideológiájának egyik fontos tartópillérét a  roman-

tikus parasztmítoszt rombadöntse, ós ez, a legtöbb eset-

ben ettől ez ellentmondásos nézetrendszertől való távo-

lodást is eredményezett. Tehát negyon sok múlott azon, 

hogy  a  meghirdetett lelkes programot milyen mértékben 

követik tettek is. 

A fenti cikk gondolatainak másik jellegzetessége, hogy 

csak mérsékelten ellenzéki. Bírálja ugyan az  iskolarend- 

szert, mely nem segít egyáltalán az intelligencia óc e 
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parasztság közötti szakadék áthidalásában, de hozzá is 

teszi; " a mi feladatunk nem lehet más, mint kiegészí-

teni igyekezni az iskola muak íját.""Ilem statisztikák gyüj-

téoe, törvényjavaslatok készítése vagy törttények kriti-

kője e cél" folytatja lejjebb - "Mindezeket hivatás- 

azerüen elvégzik illetékes és tudós szakemberek." 400' 

A falu és a  város, a  paraszt és az intelligencia ki-

egyenlítését célul tűző mozgalomból ezek alapján hiány-

zott más ellenzéki diákmozgalmakra jellemző avantgarde 

jelleg, ez ellenzéki színezet, 401  sőt a hagyományos 

konzervatív gondolkodásmód célkitűzéseinek is megfe-

lelt. 402.  A mozgalom későbbi útját és Buday óvatos, 

körültekintő taktikai húzásait ismerve - a mozgalom 

távlati cóikitüzéséinok szempontjából --azonban egye-

lőre korainak látjuk a fenti hegállapítások maradékta-

lan elfogadását. 

Az egyetemi ifjúság már a vit®estet követően rende-

zett tanulmányi utakat a•szegedkörnyéki tanyákra. 403' 

Buday egy későbbi összefoglaló cikkében 404.  az első 

vidéki.  utakat  Inkább ünnepélyes jellegűnek mondja, kü-

lönösen ez 1928. március 18-án Békéscsabán, és ®z ugyan-

abban a hónapban rendezett gyomai kirándulásukat. 405 • 

Ezek  az utak is szolgáltak viszont tanulsággal, az Ün-

nepélyesség nem hozta, és nem ihozhatta létre azt a 
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kívánt közvetlen kapcsolatot a para:ztodggal, 406. ne- 

lyet Bud€ayék az akció egyik pontos alapjának tartottak. 

fey ez a fajta módszer hamarosan háttérbe is szorult. 407 • 

Az ismerkedős során a nehézséget többek között az o-

kozta, hogy a parasztság teljesen érthetően bizalmatla-

nul fogadott minden városi ós különösen "úri" közeledőst, 

hiszen a kapcsolat addig  (a  parasztság szempontjából) el-

sősorban adót, választásokat ill. a városi bürokrácia út- 

vesztőibe való kerülőst jelentette. Ebbe a falba az egye- 

temisták is beleütköztek vidéki útjaik során, 6s ered- 

vényt vagyis bizalmat ós közvetlen kapcsolatot - ke-

rülő úton tudtak elérni. Nem egyszer valamilyen ürügy 

gyel (pl. rajzolgatás, fényképezés, népdal gyüjtés stb.) 

tudtak a tanya lakóival kapcsolatba kerülni, ős cook 

több alkalommal való találkozás után alakult ki olyon 

viszony közötűik, mely a további munkát lehetővó tette. 408.  

Ez a  módszer nagy kitartást ős valóban őszinte segíte-
ni akarást feltótelezett, ée követelt meg a tanyákat já-
ró egyetemistáktól, ős ezórt sokan le is morzsolódtak 

közülük, s így ez egyfajta szűrő szerepét is betölthet-

te. A kezdetben hetenként rendezett utak- melyek még 

nyáron folytak 409 '- intenzitásban ős rendszerességben 

vissza is estek Sőt Buday 1929. február 15-én mondott 

rádióbeszódóben kénytelen volt oegállopítani, hogy  "aka-

dályok, magyar nyavalyák egy időre meggátolták falusi 

ósa tanyai látogatásainkat." 410. A BGIK 1928. őszi a re-

formátus ifjúsághoz intézett felhívása hangvótelével 
szintén a  visszaeodat erősíti meg, de egyben az addigi 
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célok további tudatos vállalását is hangsúlyozza. 411. 

Egyúttal to diákszocidlis támogatást a jövőben ott igé-

rik meg a lehetőségek szerint biztosítani, "ahol a ko- 

moly szükség az érdemességgel  párosul", 412• ami érzé-

kelteti a  körön belüli különbségeket a munkához való 

hozzáállás ozempontjából. 

Az egyetemi ifjúság körében általában a helyzet  a  

BGK által eredményekhez képest még rosszabb volt. Pél-

dául Vízváry Ernő" a Katolikus Diákszövetség részéről 

írja egy cikkben, hogy nem saját költségen, három al-

kalommal tudtak kijutni ra tanyára, éo ebből levonták 

a következtetést: 42niucs mód arra, hogy at ifjúság a  

tanyai népmüvelésben resztvegyen".. 413.  

A vitsaeat és az utána meginduló tanyajárás a viszony-

lag  szerény eredmények ellenére is országos visszhangot 

váltottak ki. 414.  A viszonylag nagy visszhang ra . jől 

szervezett propaganda mellett, annak volt köszönhető, 

hogy a közvetlen falusi gyakorlati munkára való vállal-

kozás az egyetemi ifjúság részéről abban az időben még 

©z újdonság erejével hatott. 415 ' A hír hamar eljutott, 

és kedvező fogadtatásra talált a diákság ellenzéki cso-

portjai között is. " Nagy örömére szolgált ... minden fi-

atal magyar embernek, hogy a szegedi egyetemi hallgatók 

vitát rendeztek a nép bajeir6l, ...Ezeket rendszeresíteni 

kellene" írja az eseményekre gyorsan reagáló Kodolá 

xnyi. 416.  Az 1928. májusában rendezett Ady-Unnepélyre a 

BGK küldöttsége már mindenesetre úgy utazhatott fel, 

hogy bizonyos pozitív hírnevet is élvezhetett, és ez 

megkönnyíthette számukra más ellenzéki mozgalmakkal va-

ló kapcsolat felvételét is. A BGE akciója egyébként ekkor 
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Kiég pozitív reakciót váltott ki minden  oldalról.  

3. fejezet  

Az ©grárset  tilesr~  

Az  egrársettlem ent gondolatinak megszületé®e és lényege  

He a BG! mozgalmáank az 1928-as évéről mérleget vonunk,  

a rövid idő alatti jelentős előrelépést konstatálhatunk,  

ami bizonyos céltudatosságot is sejtet e mozgalom megin-

dítói, elsősorban Bu .dey résiéről. A tényleges gyakorlati  

munka szerpontjából viszont sz év nem volt gazdagnak mond-

ható, mégis hasznos volt a munkában szerzett tapasztalatok  

és éhlények miatt. 417.  

Be éppen a tapasztalatok azt is sugallták, hogy a kis  

számú egyetemi ifjú segítsége 	jószándék® és áilddzst- 

kész.ége ellenére is - csak csepp s tengerben. Többek kö-

zött ezért nagyobbv:.mnértékben előtérbe karült a mozgalom  

intézményesitéoénök y  új módszerek  keresésének és a haté-

konyság növelésének keresése. Ai. .  munkának továbbra is Bu-  

day volt a fő szervezője és motorja, és sz 1929-ban  be- 

vezetett új módszereivel, elképzeléseivel ebbe ®2 irányba  

lendít a mozgalmon. 	 . 

A népmüvelő és népnevelő munka hatékonyságát lett volna  

hivatott Buday elképzelése szerint a mdoodik rádióleadó  

Szegeden való felállítása növelni, mely elképzelését sz  

1929. február 15-én mondott rádióbeszédben fejtett  ki.418.  

Eredetileg a felvetés Koutmicz professzortól  származott,  

de Buday ezt ezzel ez elképzeléssel toldja nog, hogy a  

szegedi rádióleadónak alföldi elhelyezkedésénél fogva  

speciális feladatai lennének, és éppen ez adná leótjogo- 
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sultságát. 	.1z a specidlis feladat pedig "a különö- 

sen elhanyocolt moggar nép felemeléSében valé minél hat-

hotésobb Lözremtlködéo', éo itt kaphatna szerepet az if-

júság állandó vagy legalább rendozerco népravelési add-

rlok Lésztésébon éo sucárzgagbon. 41.  LE,. a népmtivelő 

program tortalmaznn ismeretterjesztő és szérakortaté 

számokat egyaránt. Pontos elvként hangsúlyozze még Bu-

day, ho gy az iomeretterjesztés no kioktaté hangna5lben, 

leereszkedő modorban történjék, és közérthető, érdekes 

inmeretködés legyen. 	A 2ádió korabeli hesonlé  cé- 

lú 

 

előaddsei Q közvéleményneL.  hangot adé sajtö szerint 

éppen a fenti hibákat követte el, 6s ennek megfelelően 

hivatását nem tudte betölteni i reidiéle- 421. 

adó létrehozása korunkban nom tbrtént meg e széleskörit 

propaganda ellenére sem, nelybe Buacyék az egyetemi if-

júág minél szaeoebliicii -zeit is igyekeztek bevonni. 422. 

Íy a mozgalom met; ne  próbálhatta  a fenti lehetőséggel 

élve bőviteni 6o hatékonyabbi tenni tevékenységét. 

Buday másik, a rokidiéleadó tervénél a mozgelomra nézve 

nagyobb jelentőségii és általában nagyobb hatású elképze-

lése az egrársettlement eszméje volt. Buday 1929. telén 

Angliában volt, és itt ismerkedett meg s settlement gon- 
423. adattal. 

A settlement lényegében m naGyvárosok proletárnegyede-

iben létrehezott szociális telep, mely párhuzamosan vé-

gez szociális-segítő, népdivelő és népnevelő ős ezek 

ellett szociografikus gytijtőunkát. A Buday altal meg-

fogalmazott agre:rnettleiLent természetesen nemcsak abbun 

7011önbözött ettől, hogy ebben az esetben mezőgazdasági 

munkások között kell szocidlpolitikai munkát végezni. 
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A feladatot itt sokkal bonyolultabbnak látja, és fontos-

nak tartja a settlement magyar viszonyoknak megfelelő a- 

daptálását is..,424•A legsúlyosabb probléma szerinte a 

settlement helyhezkötöttsége. 425. A központ létrehozá-

sát mégis szükségesnek tartja, de elképzelése szerint "az 

atrársettiement munkáíiánek tubaidonkéDOeniyyakorlati  

vésze nem itt, hanem  kiszálláaszerüen. maguknál a kisebb-

-nagyobb tanyacsoportoknál végzendő. , 426. 

Laga ,)a settlement r?agyarorazágon sem volt teljesen is- 

meretlena de jelentősége és elterjedtsége jóval cseké-

lyebb volt mint Angliában. Nálunk egyedül Újpesten ló-

tezett settlement telep, az 1912-es elapítá©ú Újpesti 

Főiskolai Szociálio Telep, melynek vezetője Erődi-Harroch 

Béla volt. Az intézmény a  maga  helyileg rezük területén 

viszonylag sokoldalú munkát fejtett ki, 427'  de e magyar 

társadalomra gyakorolt hatása teljesen jelentéktelennk 

oinő€aithet©. Tulajdonképpen a reakciós uralkodóosztály 

he  tudott . róla egyáltalán - vagy  ellenségesen vagy 

közömbösen fogadta működésété 428.  Az újpesti settlement 

a  szociális olajcsöpp politikáját folytatta, nem osz-

tályharcot, hanem főként nyomorenyhítést ós ezzel egy- 

bekötve ideológiai befolyásolást akart a munkásosztály . 

irányában gyakorolni, éppen a tárcadalom békéjének ős 
"egységének" megőrzése érdekében. 429 ' 

Ennek ellenére Buday ez újpesti telep eszméiben, célki-

tünéseiben több olyan elképzelést is találhatott (ön- és 

népnevelő munka, a segítés tendenciája, a bizalom fontos-» 

ságe), melyek rokonok voltak saját akkori nézeteivel. Így 

kézenfekvő volt a kapcsolat keresése részükről. 

De más Eieggondolás is erre késztette. Az előző övben 
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elkezdett munka a vártnál szerőnyebb eredményt hozott, 

sőt meg is akadt egy bizonyos ideig. ETem véletleatil pa-

naozkodott Buddy Jancsó Béldnak irt levelében a magára-

hagyottságára ebben az időszakban 3  43" hiszen a BO 

addig elért eredményei döntően as 6 munkájának volt kö-

szönhető. fgy  fog 	meg benne annak a azUkséges- 

séGe, hogy a tanyai munka "ne csak alkalomszeril, esetleg 

egyee, valamilyen szempontba kiemelkedő vezető szemé-

lyiség személyéhez kapcsolódó legyen, ... hanem kell, 

Saco alandó, rendszeres 9  intézményszeril ős kollektív 

loom." 431,  Az intézményesítés lehetséges útjának az 

agrársettlement  kínálkozott,  ami a központ létrehozását 

is feltételezte volna Buddy elképzelése'szerint. Egy i-

lyen központ létesítőse viszont  önerőből  sdndenképpen' 

lehetetlennek látszott. 432.Az  esetleges kUlső segít-

ség sz Ajpecti telepen kereszttil  Úgy  ttinhetett, nem jár 

majd a mozgalom szellemi függetlenségének elvesztésével. 

Egyben egy  hivatalos  állami szery keretei hothatés védel-

met is jelenthettek a mozgalom elleni  támadásokkal  szem-

ben. 

Az adatfeltáró munka rendszeresítésének biztosításá- 

hoz emellett lényeges szempontként vetődött fel as elmd-

leti-mödszertani megalapozás is. 433 ' Az 1929. tavaszán 

megrendezett újabb vitaest-sorozat megozervezésőben a fen-

ti meggondolásokn©k  kiemelkedő szerepilk volt. Az eredetileg 

három előadásra tervezett programba  kettő  valósult meg, 

Vicky  Károly  oz alföldi néprajzi feladatokra tartandó 
434. előadása ismeretlen okokból elmaradt. 

Időrendben először Szombatfalvy György  szociográfus 
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adott elő 1929. április 20-án "TársadaloErsajzi feladatok 

az AlföldönS3  címmel. Előadása alapvetően  a ozociográfia  

elméleti-módszertani alapjait éc  annak speciális alföl-

di szempontjait volt hivatott tisztázni. 435•  

A csáaik előadás, Eely oz áprilia 30-i  vitaesten hang-  

zott el f9A Pőiskolai Szociális Telep tevékenysége és a  

settlement munka módszere" c:inrael, szintén elméleti a-  

lFapvetóot n,yútott  a  éa a gyakorlati módszereket iaoertet-  

te ez újpesti telep tevékenységének vázoláaaln kereez-  

tül. 436.  Az előadó, Hilwcher Rezső, az újpesti szoci-

ális telep adjunktusa, beczédóben cook  az ipari  settle-

ment ismertetésére vállalkozott, ezért Buday a megnyitó- 

jábars kifejtett agráreettlement-gondolatot kénytelen  

volt €a2;."L'~-őaílásról. megjelenő kiadványban egy részlete-  

tecQbb bevezetőként Aubl.ikán.i.. 437'  A Hilecherb«féle  

előadás Buday elképzelése szeriat azonban nom egyazerü-  

en az  elméleti tieztázást volt hivatott elősegíteni.  

Az előadás jó alkalmat adott arra  is  hogy  Hilmchert,  

mint az újpesti szociális Aelep adjunktusát diplomati-

kusan megnyerjék elképzelőseiknek, 438.  ós rajta keresz-. 

hapcoolatot tereEtsenek a telep igazgatójával, Erődi- 

vel. 

Eindkettő elképzelés sikeresen bevált, ós a kapcsolat kez-

detben határozottan biztatóan. indult, Buday terveinek meg-

valósulásával kecsegtetve. 

A részletesebb aegbeczélésre Erődivel november elején 

került sor, melyről Buday 1929. november 14-i levelében 
számolt be rószletecan. 439• A beszélgetés eredményeként 

Lrődi 
 

felhatalmazta Budayt, hogy az újpesti telep nevében  

is eljárhatnak, ha máskánt €a bürokráciát nem tudják le- 
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győzni, aegbízto egy 3 éves költaőgvetési tervezet elkC- 

ozítősével, mely .magiban foglalja a tanyavilágban lóte- 

sí tClnriő központ felépítését io. S bár Buday szimpat3.kua- 

naü találta Erődit, levelébő3, mégis kiérezhető: nézetazo-

nosságra kettejük között túlzás lenne beszélni. Bizonyos 

elégtétellel. állapítja meg ugyan Budoy, hogy Drődi ben.ntk 

a jövendő eszközeit látja, de hozzá Jo füzi: °ij61 tudom 

az ilyen v=eozköziségói minden előnyét, do hátrányát is, 

°áo nem azt Mondom ezzel, hogy miic arra szántuk magunkat. 

Hisz©n nekem az ' egf az ográrae ttlementtel kapcaolatbann 

friss 6o egészen független elgondolásom von, mely nem va-

16 semmiféle"régi kupába". 440. . 

Az ar•rdraettlement munka  

A kezdeti nehézségek után ez agro raettlement gondolatá-

val a tanyaközpont megszerzésének reményével a mozgalom új 

szakaszba lépett, 4 l és  az 1929. elejére visszaesett to-

nyaaksiót a fellendülés irányában kimozdította a holtpont- 

' rölo Budey az 1929. novemberében írt levelében már a mun-

ka dinamikus folytatásáról számolt be. 442 ` P°A kiszálláso-

kat természetesen folytatjuk a tanyaközpont megszerzéséig. 

int° - :írjc, ős beszámol arról, hogy a Szeged-Hődmezőváoár-

őelyiközötti tanyákra "vetették rá" magukat, ahol nagyon 

megszerették őket. Örömmel ír arról is, hogy "a fiúk és 

különösen gaz ifjobbok körében egy lelkes ós fanatikus gár- 

do alakult k :, akik dolgoznak ős dolgozni tudnak, úgyhogy 

valóságos kis hadsereg vagyunk az Alföld bevótelőre. fs 

vonnak Tair alföldi fiúk is többen, akik meglátták a bajo- 

kat. ós a kivezető utat. . e . Ha nem is ösmerik fel mind a 
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végső rugókat'ós célokat, de megmozdult az embereink fe-

lelősségérzete és lelke." - összegezi a fejleményeket. 443• 

A  munka  fellendüléséhez hozzájárult az agrársettleiient 

jövőbeni gazdasági megalapozottságáról Buday akarata el-

lenére kiszivárgott hírek. ¢44 ' Ez több karrierista elem 

jelentkezését is előidézte, akiket azonban Buday és mun-

katársai ellenszenvvel fogadtak, sís a mozgalmat ez a je-

lenség nem térítette le ez útjáról. 445• 

A kiszállásokat tulajdonképpen 1930-tól sikerült rend 

szeresíteni, és maga a módszer is ekkor érte el kiforrott 

formáját. 446°  A kiszállás lényegéről Buday következőkóp- 

,pen számolt be:  "Apró csoportokban kimentünk valamelyik 

tanyára, tanyacsoportba vagy faluba, ős hosszabb-rövidebb 

ideig együttélve az odavalósiakkal igyekeztünk alaposan 

megösmerkedni ős kölcsönösen megszeretni egymást a magá-

nyosan élő parasztcsaládokkal. Sok élménnyel, do pane- 

azokkal, kérdésekkel ős kárósekkel terhesen tértünk visz-

aza Szegedre, ... és itt egymás segítségével, a tapasz-

taltabbak, aa mozgalom vezetőinek irányításával a látot-

takat, hallottakat és tapasztaltakat igyekeztünk gondo- 

can f •eldolgozni,a ránk bízottakat elintőzni, a kérdések-

re a szakszerű válaszokat beszerezni, majd legközelebbi 

szabad időnkben, lehetőleg határozott időközben vissza-

térni." 447. A vidék szociális tanulmányozása, a konk- 

rőt segítés mellett már ekkor előadásokat is  tartottak  

és néprajzi adatokat, népköltési termékeket is gyüjtöt 

tek. 448 . 

A kiszállásokat általában .4-5 fős csoportokban végez-

ték. 449 • Rugalmas munkamegosztással dolgoztak. Az ál- 
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iandőnak bizonyult munkatársaknak regvolt © maguk "kör_ 

zote ". 450. A  sokoldalú nunkábon termószeteaen az egyes 

munkatársak nem egyformán vettek reszt minden területen. 

Néhányan az előadások tortásánál voltak aktívek (Ba11e 

Sándor, Baji János, Bocs )&ay Ista, Varga Zsigmond, 1931 

től. Ortutay ős termószoteaen vdgig maga Buday), mások 

a kUi inbÖző gyiijtőounkáná1. Árvoy Erzsébet co Toi ori Vio-

la a °közvetlen segítőmunkában" voltak kienelkedően ak 

tivak, szabadidejük döntő rószét töitcittók parasztisme-

rőseik köróben. 451° 	• 

1930-tan 211 intézmónyea kiszállást végeztek, 452.  a 

nyári szünidőben is vógezteiv tanulmányutakat. 453. A  

tanulmányutak korkrát felmérőseiből a  Bdlmagjarorozág 

napilap hasábjain jelent meg egy sor cikk, 4549  ős ek-

kor jelent meg Budoy összefoglaló munkája is "A szege- 

di tanya problóri ái" címmel.. 455. 

A ozociográfioi feltáró munka és az egyetemisták azü-

kos anyagi lehotősógei miatt is csekély jelentőoégü ezo-

•oiális segítős mellett, a tanyai lakosokkal való megis--- 

aerkedés után vállalkoztak nnpmüvolik:előadásokra . Dzek456  • 

az 5°6 órás előadások igen változatosan voltak összeál-

lítva. Aktuális óo a mezo"gezdeságot érintő gazdasági, 

ezeken túl közogászságÜgyi, és egyób vetítettképes is-

meretterjesztő előadások mellett szórakoztató szánok, 

irodaimai felolvasások váltakoztak egymással, mely utób--

biakot megbeszólések is követték, Mindezeket úgy válo- 

gották, hogy megfeleljenek a  tanyai lakosok órdekiő"dő-

cónek, de eógia színvonalat biztosítsanak. 457. 

A .  .munkatársak különböző intenzitással kapcsolódtak be 

a munkába. A settlement vezetői minden őszinte segíteni 
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akarást őo ;egitsőget szíva on fogadtak, ős rugalmas  mun-  

kaamegooztásuk révón mindenkinek tudtak is valamilyen - az  

illető elképzelésének is megfelelő - munkát adni. 4z ilyen, 

aokozor csak alkalmi bekepcsolódás is lendített a mozgal-

mon, de ennél lényegesebb volt, hogy az agrársettlement 

ben rendszeresen tevékenykedők köre egyre inkább egy ezi-

lárdabb munkatúrai gárdává fejlődött. Természetesen a  

belső munkatársak körében is akadtak kiválások, újabbak  

csatlakozása, de mégis a kié csoport aktivitásával biz  

tosítani tudta a munka folyamatosságát 6e rendszeressé-

gót. A belső munkatársak ©zá e 20-25 fő lehetett, 458.  

A később szilárd belső maggá váló Liüvészeti Kollégium  

15 tagján kívül rendszeresen vettek még részt a munká-

ban: idom László, Baji János, Bálint Sándor, Bocokoy, 

Kata,  Görög József,,,Joó Tibor, Káilay Endre, II. Kovvice  

"i ha ly, Lia j or 3 klós, üller Miklós, Nyíri Antal, Pat-  

riász István, Schiffert György, Szabó Líihály, Szathmáry  

Rózsi, Szigeti István, Téchy Olivér, Téli Erzsébet, Tö- 

möry Lajos és Varga Zsigmond. 458 • A felsorolt személyek 

közül tizenhárman a BGK tagjai voltak, 459 `  ami mutatja, 

hogy a református egyetemi  hallgatók részvétele a munká-

ban  továbbra is túlnyomó volt. De a BGg-.án kívül állók  

száma is jelentős már, akik közül néhányan, (Bálint Sán-

dor dor és Verge Zsigmond) már egyetemet végzett fiatal dip-

lomások.  

Ter;.:e;sze -tesen a' kiszállások, a velük kapcoolaatos pro-

paganda, aa wújfI°v ~~.iaacíSacdi~ 3i.oiC kvltyéGei anyagi fedezotének  

a 
 

biztosítása    állondó problémát okozott a mozgai onpnk. A  
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munka során jelentősen megemelkedett kiadásokkal szem-

ben  a belső bevételek 1930-ig semmilyen új bevételi for-

rással nem egészültek ki. 460 .  Külső támogatás csak i-

díinként adódott, komolyabb összeget csak egy alkalom-

mal kaptok e kultuszminisztériumtól, de ez is csak át- 

menetileg jelenthette az anyagi problémák áthiidalását. 461.  

Az  az  elképzelés, hogy Brődin keresztül "népi - politi-

kai kényszermentes - anyagi támogatást" 462.  kapjanak 

€a kormánytól, nem vált be. Így a  mozgalom "minden jelen-

tékenyebb anyagi: támogatás nélkiil dolgozott: ha azelle- 

mileg teljesen független tudott is így maradni, - keser 

vesen az volt, ód maradt anyagilag is." 463. 

A BGK-nak, majd később a Liivészeti Kollégiumnak is vol-

tak kiadványaik, de ezek többségében csak utólag hoztak 

bevételt, sőt nemritkán ráfizetésesek voltak. 464 ' Vi-

szont anyagi szempontból  is nagyon szerencsésnek bizo- 

nyult sz évről-évre kiadott eredeti népdalokat tartalma-

zó és Budsy illusztrációjával díszített kis naptár, a  

Szegedi Kis Kalendárium. 465 ' Ezek a népzenei szempont-

ból is értékes anyagot tartalmazó, szép kiállítású kis 

könyvecskék sz ország legkülönbözőbb részeire eljutot-

tak, annak ellennére, hogy könyvesbolti forgalomba nem 

kerültek. Terjesztését, postázását maguk  az egyetemi  

hallgatók végeztek, a megrendelőket is ők, elsősorban 

barátokon, ismerősökön keresztül szerezték. A naptár 

ára 1 Pengő 20 volt, de felülfizetéselet is elfogadtak. 

A Kis Kalendárium azonban csak enyhíteni tudta az anya-

gi gondokat, megoldani semmiképpen sem tudhatta. 466. 
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A mezr;alom  

Az agrársettlement lényegében a settlement adaptálása 

a tanyai viszonyokra. Bz alapjában szociálpolitikai gya- 

korlatot követelt mega ozgalombon részvevőktől, uely az 

alapvető célkitüzések megfogalmazásán 1í1. különösebb ide-

ológiai megalapozás nélkill is funkcionálhatott. Ennek cog-

felelően a tiaztán ideológiai fejtegetések, iráaok - me-

lyek közvetleal a iozgaloahoz kapcooiódnak csaknem hi-

Anyoznak a nozgalom tagjainak részéről. A mozgalom ideo-

lógiájának aivizogálata ezért nagyrészt közvetve óa cook 

néhány személy esetében lehetséges. Uásik nehézség, uely 

a uozgalon ilyen szempontA megközelitését problematikus-

aá  teszi, hogy a tanyeakcióban résztvevők különböző vi-

lágnézeti alapállásról is együttmilködhettek. Ezért cél-

szeriinek látszik, hogy a két vezető, Buday György óa 

Joó Tibor, és néhány tag  9  akiknek korabeli megnyilatko-

zásait ismerjük, nézeteit kü/ön elemezzük. 

A legbőségessebb forrásanyag  az  agrársettlenent vezető-

jétől, Buday Györgytől 611 6 rendelkezésünkre. Az előzőek-

ben mar  láthattuk,  hogy a Buday által meghirdetett eazaék 

Szabó Detső hatását is tükrözték ugyan, dó célkitüzéseiben 

ésa rendszer kritikájában olyan mértékben oérsékelt 

radt, bogy az beilleszthető volt a konzervativizmus gondo-

latmenetébe is. 

Buday később - 1931-ig - publikált irásaiban 

gondólati elemek szintén szolonképesek lehéttek a rendszer 

ozámára. Lago a fő célkitilzés: a szociális felelősségérzet 

felkeltése elsősorban a leendő középosztályban a paraszt-

ság iránt, és a két réteg egymásrataláldso révén a jö-

vendő egéssoégesebb, szociálisabb  közösségig'  életének 
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elakószítése 467 °a rendszer ozempontjából nemcsa% ve-

szélytelennek, de. haoznosnak is tfinhetett, különösen ab-

ban a formában, ahogy azt Buday körítette. A "nemzeti 

talpraállitdai kísérletekne10'szerinte killönöoen a városi 

intelligens réteg és a tenyai parasztság közötti bizal-

matlanság az "illandó át16 nehezéke", az osztályellen- 

k téteket coo mdoodlagosan e 	 468.mlitve meg.•A gazdasági 

és'osztálykillönbségeknek a lekicsinyléséből adódhatott 

sz optimista feltételezés, mely szerint "a bajok igen te-

kintélyes tömegót egy kis megértéssel. egy kis szeretet-

tel szinte ninden materiális természetti gldozat nélkül 

eliaindlni lehet."  469.  

A rendszer szellemiségéhez más szempontból is alkalmaz-

kodó nézeteket is találhatunk írásaiban. A népnevelő ős 

népmüvelő munka célja a hasznos ismeretek közlése mellett 

oz, hogy a magyar nép széles rétege "Megtartsa ős megerő-

sítse magában azt a faji összetartozdst és közösséget, 

nely megóvja olyan világnézetek ős áraslotok befurakodá-

sával ozemben, amelyek életerejét megrontják do enervál- 
t 	. jak. 470 Az irredentizmus szintén nem volt idegen a meg-

hirdetett programtól. "Lilyen erőteljes forrása lehetne a 

magyer megújhodás akarásának az, ha ugyanilyen bemutatás-

sal az elszakitott területek jelentőségét is kézzel fog-

hotóvá tennők, pl. az előtt a most felserdülő ifjúság 

előtt, mely mindezt csak hallomásból, másod-harmadkézből 

isaari, - amely pedig mindezt visszaszerezni hivatott." 471.  

A vallásos motivumot szintén fellelhetjük Buday gondolata-

iben: "Ln tudon, hogy nem fognak a zászló mellett kitar-
tani  csak  azok, akiknek az evangéliumi krisztusi kérése 
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idézni, melyek közvetve ugyan, de érzékeltetik: Budaynak 

erős fenntartásai voltak a resoinmel szemben. Az eltéréo 

a publikálásra szánt írások felfogása co a magánlevelek 

gondolatai között túl nagy ahhoz, hogy magyarázat nélkül 

továbbmehetnénk.. A különbség elsősorban r-a rendszerrel 

szembeni ellenzékiség És a rendszerbe való minél telje-

sebb illeszkedés között van, mely utóbbi kifejeződött a 

rendszer ideológiai tételeinek hangoztatásában is. A pub-

likált írások alapján akár az ellenzéki jelző is cáfol-

ható. 

Viszont Buday határozott ós őszinte kapcsolatkeresése 

az ellenzéki diákmozgalmakkal, elsősorban a By!T-vel ós 

a Sarlóval azt mutatják, hogy az ellenzékiség - ha  rejtve 

is maradt de nerc elhanyagolható szerepet játszott a moz-

galom indittatásábon. 476.  

A hasonló indíttatás ellenére a különbaégek is nyilvén-

valóák. A magyarországi ellenzéki diákmozgalmak két leg-

nagyobb viaszhangot kiváltó szervezete, a MT ős a Kőtörő 

nemcsak határozott ellenzókisé ével tőrt el  a  BGK mozgal-

mától, hanem azzal is, hogy azok elsősorban politikai-el-

méleti íráookbon ©igadámokkal fejezték ki törekvéseiket, 

próbáltak tábort szerezni maguknak, gyakorlati munkára 

kevésbé vállalkoztak. Ezt az utat választva nagy támadási 

felületet biztosítva a rendszer és ez ellenforradalmi diák-

ság számára, a Kőtörő esetében gyors bukást, a B: T esetében 

pedig végeredményben a lassú szétzilálódás lett e sorsu .k. 477.  

Buday viszont a mozgalom ideológiai megalapozását, egy új 

ideológiai  rendszer felállítását nem tartotta szükségesnek, 

sőt a sokoldalú ideológiai mo r  alopozáa elhagyása részéről 

tudatosk törlik: " Legegyeztünk abban, hogy  továbbró is 
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nes látnánk veszélyesebbet mozgalmunknak épen a lányegé-

re nézve, mint előre meghatározott honklúzióhoz keresni 

preszuppoziciót: előre meghatározni azt az eredményt és 

irányzatot, melyhez vizsgálódásaink során jutnunk kell." 478 ' 

Ennek az elvnek a leszögezése és követése kettős haszon-

nal járt: egyrészt követelményként fektette le oz objek-

tivitásra való törekvést, másrészt és itt cost ez a.  

fontosabb -  biztosíthatta  különböző vilggnézetü elemek 

együttmilködését éo bevonását a munkába,  ős  a bírálóknak 

is kevesebb lehetőséget adott a támadásra. 479°  

Azt, hogy Buday tudatosan is próbálta mozgalmuk érde-

kőben kerülni a veszélyes konfliktusakat, oz előrelátó 

ős igen jó taktikai érzékü személyiségével függött booze. 

Bey mir többször idézett levelében, miután "kipanaszkodta" 

mega a baszonlesőkkel, 	betydrokkal" kapcsolatban, 

ezt 	 kell tartanom a harmóniót, a killső front 

egységét stb., mert ha nem, elbukik minden, emit két 

óv óta oly sok igyekezettel csináltam Szegeden egy tisz-

tességesebb ős becsUletesebb ifjúságért és országért." 480. 

Hogy milyen körültekintéssel szervezte a cozgalom  ügyeit,  

azt egy  Benedek  Blekhez  írott  levél péld.l.shatja. Ebben 

levélben a szegedi  székely  oat megrendezésének sikere eir-

doWben kéri as írót, hogy írjon ill. "velaci közéleti em-

berrel" írasson levelet Szalay Józsefnek, Somogyinak ős 

Aignernek, hogy a terepet "megpuhitsák"  ős  ezáltal a fen-

ti vdrosi méltóságok a rendezőség kéréseit szívesen  fogad-

jákO Kérését azzal indokolja többek között, hogy "Usgyar-

országon oohs sop lehet az ember elég körültekintő, óvatos 

ős elővigyázó 	481. 

Eindezek alapján Budayra vonatkozóan  a  konzervatív in- 
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díttatá:a legalábbis- megk'rdőjelezhető. elképzeléseinek  a 

magja, az értelmiségi if jüss g minél ezéleaebb sörű bevoná-

sa a pozitív gyakorlati munkába, és ennek a munkának orszá-

gos szinten való terjesztése, távlataiban - feltótelezósünk  

szerint -- egy  új, szociális gondólkodáaú értelmiségi gene-

ráció kitermelődését kellett volna, hogy eredményezze, a-

mely kópea és elszánt egy új, szociálisabb Lagyarország  

megteremtésére. Ez e több szempontból io illuzionista el-

képzelés azonban egy olyan e realitásokat messzemenően fi-

gyelembe vevő szervezőssel párosult, mely egy tartósabb  

6e rendszeres gyakorlati otvekának a  feltételeit ée lehe-

tőségét biztosította, és ezzel lehetőség nyílt arra iL,  

hogy a fenti elképzelőseket a valóság korrigáljad  

A mozgalom vezetője, fő irányítója Budey volt, 60 első-

sorban az ő célkitüzéaei határozták meg a mozgalom irány-

vonalát. A többi résztvevő közifl egy sem tudta olyan do-

min€naan befolyásolni a mozgalmat mint 6.  

ii Lozg;ulom~.=ó1 - Buday u Lez -  a lectöbbet pub1iI á1é  j  a  

r:ou,olom'raan és ia körben ugyl:::nceCe; vezot6 pce_=`.ciót betöl- . 

tő teg joó Tiber volt.  3oá ~itao~°  cgy aukoldelúan  K:i~velt, 

filozófiai ór-dek1ő ;6sii bölcsciozhallga vó volt. Tenuluány€a-  
it már 1929/3o-'den befojezto, íjy elNőeor'ueA 1930-ig  vett  

á.'é,~7. zt 	~'sunsábCai:l, %íE c topCaola víl RC eői?b 	..izt3k adt meg  

a körrol ill . Bu.duyva3.. Filozófiai bcáll ítétlásának yeúfe-  

lelven a  közvetlen gy3horle ti :,un.k.álcún nee,  vett nagy intan-  
zitel«ac;al részt, de aza:os ismertető cikk írására vállalko-  
zott Q mozgalomról és  a mozgalom kiadvdnyaíról. 482. Ezek-

ben az írtáookb€an általfibon tár•zyilogoa hangnembori i  ;serts3t-  

te  a  mozgal!.at, e helyzet objektyv megismerésének óe fel-  

táráeanu::. sa5.iiheégees3é:_;ói; ós fontosságát hafr;;ssúlyozve. 483.  
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Jo6 többnzUr in 	 óppen a feltArci 2un%a'azoLase- 

rilaSoőne biztocco. cze7Tontj1161 -a ozal=be:Talf el-
LI:(51ol;i :.;(3 ,60,1ae?.; ic*aybevőult51;, :Lint ozakrAlen feltó-

tolőt; a :,ezca1o2 oiLer6noa,- necoh a 30:: vioectjein 

fellópő czal,:előadóLc1a151 ai .c nl. on Alfölcnutató 
Dinottoii czeeierreeifiaf_ ,Jzo"t:onnteaydnoL rcirs&T61 lo. 404. 

el,: -Jacti 	Q1c1O jj  ___TetO2c64,20 azo-,bon co 5 one- 
:Aben io 05 clovvetően cyc71.erlati 	rl-ocvalócí.tliadt 
vt'tt olC2eenio 485 	a% fe1fo2::Jaan ir 

ruaLL vt5ca(5.7ca fő foladot, an ellati ulaD-
votéa 1.4 1 :ene!...?.1 volt hivctott birztoo-f-
t-nl.h felnőtt ceneciót61 va16 neor'.t(5276o Icy el-

-)(2,Teban co iezetoirok hanznonitd- 

1,1ny613(71 f(1 713, óo 	nőneteol vc16 cizo.ioju- 

lcc 	Jo Tioz fcltehet61c!, 	Ctcttc nt 

c 	 tjóilozó- 

7,1 0Deoza LoG Q Lt2nt, Gfolfo.262c. muL) rinem- 
cottól 	 "ca;yőn1 7' volt cthoz 2  ho-y a :lez3clom- 

A85. ho:,c1-6; hotr.;;nty ooiatctt vol=. ' 

o6rJrzettle:lont-me5Galmaban tabi r6antvuvő publikuoi-
407. ói cuyi .x=c) nzezwelnyonaa., 	boa nec 	 eGyőnen-„, 

'le:z&jro o 'aóhtlny condola felvillantdsa jobbon 
mecyilaé,;íthatja 	Lez2a1c.a tacjuianh nózateit. 

JA:.azIo pl. a tal ólet int:ortetőadt ezekael a ze-

ro:U:21 fejezi be: 'Tel VG:a :i.;;t a 3 órai munLaidő! S hol 

ennek o non. Luna-6na's zeLaclelő hoozonr' 43" Gohiffc -Pt 

Gy3r3y n6c orőaebbon 2oain a paraczto63 óthezóaóra 

Irvo: '°136n7ei vinoze vonna: -  fejtva, a ha helyzete nem 

jevul, 	ol;:olo.ao °anyo&' ler_z ecy új Nizal Gyarcy 

Eirro. 4'39° JüllüJ6.n2or e1o600rb2n Q 12yo2e2. tőnye- 
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it  fedi  fel cikkében, melynek egyik  központi tCná.ja a  

tanyai nép vallásoasá,;a. 490 • Lég erősebben o vallás  
491  

ozeaazögéből nézi Szabb Lihály az ifjúság helyzetét. Yé-  

chy Olivér nézetei  árulnak  el a legtöbb rokonságot a di-  

dl:adv ellenzéki mozgolddáoúin.ak idoolbgiájával.. Az if-

jús ~àg értihecebb elemei - írja  °$e ragyoruág politikai  

helyzetének s: eger6södósét sa magyar népi erők szClesls:aro-  

lásaú mogsazQrvQzóbUben. keresik. " 492.  Az ifjúság szerinte  

csak egyben lehet egységes: "a najryer kereszténycégben,  

az izzó, jövő-váró us:agyaroágban." 493°  

A felsorolt idézetek mutatják sa L.oügs.al  on nagyfoltú  he-  

terogenitá®át, a kiindul.aápon.tokg motívumok saokf6lesógét,  

,melyet a gyakorlati nunka fogott  booze, ideológiai szem-  

pean.tbói lényegében cook a fclélkitüzóoek tekintetében  

volt_ egység.  

A mozgalom fogadtatása. kapcsolat más egyesületekkel  

Hogy Buday taktikája, mely a s.:ozgalom érdekében a konf- 

liktusokat kerülni prébálta, nagy mértékben bevált kezdet-  

ben, azt bizonyítja, hogy az igen col: helyen megjelent rö- 

vid . hírek, ismertetések, recenziók mozgalmukról iii.  kind- 

ványaikról többségükben oliomor6ss31, biztatással voltak te-.  

le, vagy logalábbisa válisa3ták a mozgalom propsgellását.. 494•  

Természetesen a munkájuknak tulajdonított jQlentős,ég a  

lapok ős a szerzők pártállása szerint változott. Belden  

Zoltán szerint mozgsalon "Talán az utolsó pillanatokat  

használja feZ, . hogy o magyar munkásosztály ős intelligen-

cia nincatelenjeit megmentse a bolaeviziva delirium tre-

^©nú-óü©l, 

 

 .  1  . " 495 • Valkó László a Sz6chenya. Szövetség  

celló helyezi sa BGZ mozgaámdt, óo azt írja, hogy mindkét  
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ifjúsági mozgalom "a hivatalos szervek éa elsősorbon a 

Paluezövetség támogatáadval és segítaógével folyik". 496 ' 

Zsolt Bó1 aLkaPUOSZ óE Turul hözötti torzsalkodásról ír-

v csattanóként a BGN mozgalmát  állítja  példaképül. 497. 

A Sarló véleményőnek hangot adó, "Radiő a tanyavilágban" 

c. cikk befejezésként a nBethien Gábor Kör építő forra-

dalmárait" Udvözli a távolból. 498.  

Az agrársettlementről negativ kritika viszonylag kevés 

látott napvilágot. 499 ° Az első tácadáaokról éa denunci-

álátookról Baday 1929. augusztus 15-i leveléből értesül-
500 •hetünk. 	Az alapvetően  pozitív  elismerő kritikákban 

in elhangzott néhány esetben itt- ,ott.kifogée. 501. Uem 

hiányzott az elismerés Zoolt  Béla  A Toll c* lapjában  meg-

jelent revenziéjából 002, do aggodalmának is hangot adott, 

különösen 	g foogolom me 	502. globogtatása miatt. 	A leg- 

élesebb kritikát és a legteljesebb elutasitást  egy  kato-

likuc szociálpolitikustól, Kies Sándortól kapták, 503.  

aki "vertelea álmodozásnuk" tartja az egéaz program% a 

kulturális tevékenyoég ea részét fölöslegesnek, mdsik 

részét (a gazdasági tanácsodást) károsnak állítja be, be 

egyetemisták végzik, és coaknem minden réczietében és 

daszegészében le kivihetetlennek deklarálja a mozgalmet. 504.  

Az agrársettlementről napvilágot látott kritikák azonban 

nagyobb részükben 505. e  tárgyilagosságra való törekvés-

nok is köszönhetően 506. _.nem oz elUtaaítás, hanem az 

elismerds hangján beszéltek a mozgalooról, és ez minden- 

képpen nagyobb lehetőcégeket biztositott a  tanyaakció  to-

vábbi folytatáadra. 
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A mozgolom bofogadásának mértékát iá s oldalról világit-

hatja_ ;Leg a diákság 6O a didkegyeoillotek viszonyulása 

tanyoakcióhoz 6s a BC-hoz. 

A munka kozdeti ozokaozában, az agrársettleuent felveté-

sag a ozegedi egyetemi ifjúság döntő többo6ga órdektelen-

sággel . fogalta a mozgalmat, oőt a Zatolikuo Diákozövetsóg 

rószéről Vizváry Ernő bizonyoo elégtátollel irt a BGR 

"gyorcan ellap000dó" cozgalmáról. 597 ' Légis bizonyossi-

kert jelentett az is, ho gy Budayt 1928. októberében elő-

ozör a Protestáns Diákozövetsóg ozegadi cooportjának el- 

nökóv , 

508. é, 	majd két héten,  beita a LEM= ozegedi coo- 

portjának alelnök6v6 599 ' válaortották, amit egyfajta'el 

ismerés eredmónyek6mt értékelhetünk a kót diákozövetoóg 

róozéről. 

A következő óvben, 6o a későbbiekben is Q BGIC akciói 

mar nagyobb feltUnóst keltetteh l  ós ermozgalom intézmó-

nyesit6s6nek a reményo io.nagyobb vonzóerőt 6o nagyobb 

érdekladéot váltott ki a diákogig körében. Buday ós tár-

sai az egyre bővülő ismeretoógi körtIket io felhaoznilva 

igyekeznek ozemélyesen ic ninél több arra alkalmaonak 

látszó ozemayt 

karrierje, mint 

megozerezni  a  mozgalom számára. Buday 

"diávezér" ozintén folytatódik. 510. 

Budaynak egy alkolommal közöc akciót io 

veznie a többi ozegedi diikegyesülettel karöltve a rd- 

dióleadó ügyében, celyhe a Katolikus Didkozavetoóg 6o 
511 

Turul io coatlakortak o  iltalában a diákegyeoilletek 

natkozdatban teheit a BGR, ha különösebb oikert nem io 

órt el, bizonyoo elismerést aó g io aratott, 6o a "kikö-

sUoltós" veszólye cemmikóppen no fonyegotte. 

Intenzivebb kapcsolotot azonban az ellenzóki diákmoz, 
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calzahkal alakitottak Li, acelyre azórt is 6rdefLes fei 

(ppen ebbon cz idől,zal.ban (1)29-3U) a 

tlidhnort,alLokan beltil a frontal: dles sze2boLezti16se volt 

Az egyik ilyen jelent6u konfliktus o zjobboldali 6a a 

cf:r baloldal fel6 is orientd16d6 didhecyeatiletek kbzött 

palatent !...ecran4,e746seiri Cobcr.t coly- 

euz:jj ,.;1 c 13:T vetette fel 6,3 vs u 	::.ozeL'i3fA,1- 

‘;6:161 is tócePotL:.sxe teldit. As chaift elsőserbom c Turul 
. torDt)Azta zec a Hunogridval ezytitt 	512 cakadve s 	de ebben 

toóa talat cCideye 	 oz eeiecauben 

is. 513 v _1 diálmorleme .atre vul6 k4sziiiöas ee32-e erStel-

te'-Jebb ellenz6U színescet kopott s  =lynch sor6m Gay 61- 

toltinoccbb ifjúelgi parlatent Eeeszervez6a6not :s.oncepai6- 

Jo került előt6rice. 51I'" heves tinad&si a taStirst eme-

stiletek re5oz6Től enael: is tuAhat6 be tehtat o o konflik-

,:;w.l smglicsz 6u n Turul kftött r2.111 re m eGyszertien hotel- 

aiivolizdlduből e2edt s  Eint kort:bban s  hanon az eit4Tő 

felo.r a k6t elyesület 1,6113t mt:z noryabb szeeoet ka-

pott ebben. A vita cz ellonfeleh auzit 3 diel:tparloment 

nyilvdhval6 Ew;hiúsulfiso util is tolg.bb folyt, chtl 

MIT ellentEntddebe gent, At a Turml elle: 	eiye a urul' 

annálri inkel3b viszonsett s  hiszen a tc7=i-lao6z 't;ev6konyoé- 

E 	irritglto Őket s  :Lint a =On asatlakersa0 515  6G  

A sze3edi szervezeteh Lftvetlenill nef.1 hopcsalő(itak be a 

dip1o;o 	1i hozootba, az e1k6rizitb ttircyalusokra 

vizzoat c.";zeGear51 is be al:arták vonni aii:Jilla.;2; n6hdny 

k6pviael5j6t. 516 * A BGL hozzAdllEleára att6tolelen 6rte- 

,-.5ahotank a :: ÍQ ..1: 	jtivolt6b61. A lap azerint a 
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szegedi egyesület lovőlben közölte velük, hogy készül az 

ifjúsági paria;Lentre, do boa ők neck vitáznak de vé-

geznek ia•  517 ' A . BILT óa a urul közOt'A vita idejón, 1929. 

december 18-án podig Buda y előadst twItett a ELT vitaest-

As.. 318 ' 

A BM do a 2N2 kapcsolata ekkor már nem elősmények nélkU-

li. Buday egy hivatalos köri levélben együttcüködést Java-

solt már 1929. június 21-én. Itt kUlön kiemeli, hogy a 

BqK már a BET megolakulása (Ste az egyeaUletet "mintegy 

eszmei fegyvertársának tekintette, Pestre kerülő  tagjai-

nak figyelmét red felhívta 0  könyviomertető délutánjain 

munkásságát ismertette ..." 519 * A levél több része is 

egyértelmüen a . kapcsolat még ennél ip korábbi 
520. 

	kezdetei- 

re utalp, 	Ulndenesetre már 1928. elején jó értesülé- 

sei voltak Budaynak a szervezetről, do úgy találta már 

akkor, hogy "Egy cson5 Ugyes ember van benne." 

viszony  a két egyesület között , ugyan no félreértések 

4o nézeteltórdoek hiján volt, de a későbbiekben -viszony-

log rendszereonek tekinthető. Ennek során Buday mutatko- 

° Ennék . zótt inkább készségesnek oz egyettmüködősre. 522  

kapceolatnok egyik eredményeként kertlt sor 1930. júni-

uotiban  Fábián  Ddniel áe Jézsof Attila találkozására Sze-

geden a BGE képvinelőivel. 523 ' Buday nem sokkal ezUtán 

Pábiannak írt részletes levelében a két mozgalom belső 

ügyeiről beazél, nyilván a nézeteik egyeztetése érdekében 
. 	524. is. 	Ugyanebben a levélben egy 1930. decemberében e- 

sedékes arddlyi találkozót próbált összehozni, melyen 

Jancsó Béla, Balogh Edgár, a ELT részéről pedig Asztalos 

4o Etinyves 26th =mein vett volna részt. 525 ' 

A két 3zervezet között azonban nem volt tel 	az össz, 

521. A 
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hang. BudAy elsősorban azt  hiányolta, hogy a B LIT figyel-

men kívül hagyja az  ő eredményeiket, 526.  de nem értett 

egyet teljesen a BIT módszereivel sem. Ezt a felfogásbeli 

különbséget egy, Viaki Károlynak írt levelének soraival 

mutathatjuk be. A "legvilágosabb szándékú fővárosi ifjú-

sági mozgalom" országos problémákból indul ugyan ki - 

fe jtegeti .̀_ Buday -, de "vitái során elveszti szem elől 
a maga realitásában a végső kiindulás tárgyát, az élet 

véres pozitívumait nem  kevéabbé véres, de elméletek ta-

karják el egyre erősebben, a aamiközben nagy léptekkel 

haled a saját nézete és szempontja szerint vett tisztu-

lás, szintézis és a tettek felé, ugyanolyan mértékben 

távolodik el  ez élet tényleges szükségleteitől, a javu-

lás reálra igényeitől." 527°  Az idézet szerint nem  a  

távlati céikittizósek között volt eltérés a két mozgalom 

között, hanem - amire már korábban utaltunk - abban, hogy 

míg a BUT  elméletekkel,  publicinztikável és vitaelőadá-

sokkal próbált a célhoz közelebb jutni, addig a BGK moz-

galma a  gyakorlati  munka folytatásával. 

A BGK--nak szoros kapcsolata alakult ki a csehszlovákiai 

Sarlóval is, amelynek mozgalma a 1930. március 15--i "ko-

szorú-botrány" 528.  után vörös posztónul, számított az el-

lenforradalmi diákegyesiiletek szemében. 529 ` 

A szervezeti kapcsolat a két egyesület között 1929. ő- 

szénjött létre, , Buday a "Vetés" szerkesztőinek küldött'  

levelének eredményeként, melyet a "Vetés" azonnal közölt 

is. 530 • Buday ebben a levélben többek között a követke-

zőket írta: "a "Tetős" százainak megérkezése után hivata-
los helyieégü kben cég heteken át is mindenki azt kereste, 
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bocz6dtómo azóta lo igen gyak_Tan oz e azóp munkátok 

volt.0 531.A  Sarló előrőbb atot a ejl6dőnben mint 

az ag.WIwnettlement, de a kapcoolat Waenönöoem hacznoo 

volt mindkót f(51 szá2dra. 532 ° Lőnyegen ©z in, ho gy a 

°Loczorű-bAtrány" után in intenziv maradt a vinoony kö-

ztittük, a BGE vezetői ini.megértettők a dunai nőpok önz-

ozefogárJát jelkópező, nagy vihart kavar6 koozord-akei-

ót. 533 ° 

A leginkább közvetlen kapeoolata a körneI a ozintón 

hoaonló itányzatú Erdólyi Piatalok mozgalmával volt. ? 34 ° 

Ez abból in adódott, hogy az erdólyi mozgalom egyik VQ20.=.- 

tője Janeoó Bóla volt, Buday barátja, de ezt a BGK tovább-

ra in megmarad6 "erdólyi jellege" ón pokoldald erdólyi 

kapenolatai in determinálták. A kót mozgaiom közill a aze-

gedi tetto - meg hamarobb az elnő 144neket, de a kapenolat 

az 6 ecetUkben in kölenönönen haaznoc volt, különönen 

WIC Erdólyi Rollógiumának müködéne nzempontjából. 5351  

SA WU kap000letai a enti egyootilotohhal 536 ° azt iga-

zolja, hogy a kUr tbrekvóaei es ellenzéhi_didhmognozduli-

aok irányzataival mindenképpen rokonithatóh hUltintiaen a oól-

kitilzóset pzempontjából, hiazon a hontahtuo hereaóce óo i-

poldoo Budayók rÓazóről tadatoe volt, do oz együttmilködóst 

ozolgilta. 

A nóradheltebb LIBETIOSZ-on beliil eliamoróot aratott ugyan 

a mozgalon, de ilyen jo11oUL'Uloatinboen hasznoo Ós inten-

zív egyilttnebdéoről non tudunho How a bajtgroi egyeatile-, 

tokhel milyon volt a hapcoolatuh, arról each ea utalánból 

órtentilhetUnk. Buday arról nzámolt be egy alkalommal, hogy 

a legutóbbi követtáboren ombereik t actűI a Turult, do 

azóta nom kUldik =kit a Bcjtároat", a Turul lapját. 537' 



3. fejezet 

A mozgalom többirányúvá válása  

A BGZ mozGalmc Ecem az acrárcettlonentan belul io több-

irányú volt. A körön belUlimunka ookolecliság6t atalában 

kedvezően befoly6solta a rualcao munkaazarvez6s 6o a nagy-

fokti nyitottak!. De Buday oz6leohörii 6rdeklődóce is hatdo-

cal volt arra. Az irodalmi 4rdeklőd6o már oz indIttat6onál • 

is ozeropet Iitszott, 6s ennek a felozinen tortását biztooi-

tották többek között a könyviaTertető d6lut6nok in. Ennek 

az irodalmi orientációnak az egyik megayilvánuláso volt a 

ozegedi azókoly eat Tegrendez6se to 1929. Lárciuo 21-6n 538 ° 

6s 1931. november 19-6n. 539' EmellettozámOs megvalósult 

6a T,egval6oulatlan tery mutatja a iunkjuk sokozinUoégót. 

Íy például előadássorozat az iparos ifjúság sz6z6ra, 540° 

filzetes reg6nysorozat kiadása, szegedi mower eat 

rendoz6oe 542 ' ctb. 	

541. 

Lza sokoldalúság Új ko1l6giumok szervez6o6bon ia kife-

jeződött. amondottan az Unkőpz6st szolgálta a gyazdaodg-

politikai 7gollógiurA. Znnek c6lját íy fogalmazták meg: "A 

közgazdasági k6rd6sek iránti érdeklődőst igyekozik felkel-

teni 6o tIplálni 	hogy ilyenmódon kiegdozitoe a  tanai  
nóp höróben, a szociálio felelősség fel6breszt6oa cajából 

v6gzett u. n. "tanyai agrársettlement" munkáját." 543 ' Az 

alőaddookat többozör is 544 ' Dánoo Arpád bankigazgató ós 

hözgazdaodgi író tartotta aktuális gazdasági probl6mákról, 

pelyek lehetőséget adtak a világgazdasági összefügg6nekre 

való kitekint6ore is. Az íy kapott gazdaoági kórdócekben 

való  táj6kozottoágot felhaoználták a parasztedgnak tartott 

nóprilivelő előaddsok alkalmával, hiszen itt in tartottak 

poroszbásgot órdeklő gazdasági tárgyú előaddaokat. 545' 
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,alaku 6wa 

A glazdeadtvolitikai kol1ó3ium müködésénél jóttal nagyobb 
jelentősére tett szert a BGL Leletei között meginduló rU-

véozeti tevékenyr,63, no véletlenül óppoi a 3zegedi Pieta-

lok Liivéczeti 'Lollk;iuma váltott ki az adott korban a leg-
nazyobb hatási v  és vivott hi máig io r.sradandó hírnevot. 

A köztudatbaa a 2I- Coaplelr 2erenc könyve nyomán úy 

61, mint 15 otabil ta-al renf.elkezó, 1930. őszén alapitott 

egyesillet. 546 ' Ociaplár héoőbbi tanalmányibbn már Llagc eem 

valelja ezt a megillaxaE"talt. A me:zplakuláo fenti időpont-

ját neE edfolja !.2.eg ugyan közvetlenül, de magát a megala- • 

kulást egy hosozabb folyamat eredményeképpen ábrázolja, 6o 

eGy "laze szervezeti forma ° kielakitemát 1931 végóre do-

tálje. 547 ' Ez oz Ajabb kutetdoi eredmény mindenképpen 

reálioobbnak tünik. 543 ° 

Az SZPLE ozervezeti előzménye tulajdonképpen egy a BGK 

keretein belül folyó előadássorozat volt, 549 ° mely feln  

teheta4s 1929  végén, legkésőbb 1930° első felében in-

dult. 55" Kétoégtelen azonban, hogy a kollégium 1930. vé-

détől Új Sejlődési stidiumba lépett. Ezt jelzi, hogy 1931, 

elején milvéozeti táro,yú előadássorozatot inditottak, Lle-

lyekr61 mcir a helyi lapok is beszámoltak. 551 ° A véglegen 
név 	3zegedi Fiatalok Ltivészeti 	szintén 1931- 

ban eIalult ki. Buday fametszetsorozatának a °Boldogasozony 

blIeofijc" uegjeleneséhez kapecolódik. A nagv sikert elérő ki-

advny 17ice6jeként utyanio Laday a lenti nevet jelölte 
552. meg, 	 i3yenforL:án Ledvező esengéot kapva, 

sőbbiekben io 	ioradt kiadványaik kiadójának ill. a coo- 

9e=7::; izaGjelőléciée. BanSti Visszacmlékezése ozeAnt azon-

ban 16„; ekkor .;e 1lt kiMm esoDortooulds Q g1617 mögött9553° 
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más  helyen  pedig állítja, hogy a kollégium megalekuldeá-

nak pontos idópontját "egyikUnk pep tudnd pontosan meg-

mondani." 554 * 

Ennek a bizonytalanságnak az egyik oka mindenképpen az, 

hogy a kollógium müködése conk kis mértékben volt forma-

lizált. 555 ' A kollégiumnak  alapszabálya,  Ugyrendje so-

se m volt, jegyzőkönyvet is  csak  oz első üléseken vezet-

tek. Ezekre e formalitásokra nem is volt szükeég, hi-

men a  kollégium  tagjai mindennap találkortak. 556 ° 

Ortutay ismertetőse szerint viszont az alapító tagokat 

titkos szavazással választották Leg, 557 ' és így a kol-

légium megalakulása mégis kapcsolható egy konkrét ese-

ményhez. Ennek időpontjához közvetlenül  Gáspár  Zoltán 

levelanyújt támpontot, aki - bár a  szavazást  nem  említi  

-, de a megalakuldst 1931-re teszi. 558 ° Ezzel  összecseng  

Buday beszámolője is, ,ahol azt írja, hogy a "Eilvébzeti 

Kollégium végzi el 1931. vége óta e tanyai munka értó-

kelését". 559 • 

Részben a kollégium megalakulásának valószínü időponjá-

nak további megerősítéséhez, de emellett egész genezisé-

hez közelebb vihet cm egrairsettlement belső fejlődésének 

elezzése, hiszen a Liiivéozeti  Kollégium  abból nőtt ki. 

Az SUM és az agrársettlenient  

Az előzőekbon láthattuk, hogy az agrázrziottlement anyagi-

lag állandó nehézségekkel kilszaidUtt. A résztvevőknek leg-

többszbr a kiazállásoklial kapcsolatos kész kiadásait sem 

tudták alegtóriteni. 560. fw  a tanyamozgalomban való rész-

vétel nem kevés adozetkészséget, és időigényessége miatt ' 

teljes odaadást is kívánt, ami igen megnehezitette a moz-

galos jelentős kiszélesitését oz egyetemi ifjúság  felé. .  
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Ezen a helyzeten a mozgalom intézményesítésétől vártak a 

mozgalom vezetői változást, és a  kiszállások is  a  tanya-

központ konkrét terv formáját is öltő elképzelésének e 	• 

jegyében ólónkültek meg 1929. végétől. A tanyaközpont lét-

rehozásának a  terve azonban nem valósult meg. Pontosan 

nem állapítható meg, hogy létrehozásának kivihetetlenségé-

ről mikor értesült a  mozgalom. A legkésőbbi híradás, mely 

a szodiális telep létesítését még nem veti el 1931. decem-

ber hónapban jelent meg Baróti tollából. 561. 

Tény, hogy a  tanyaközpont nem jött létre, és ez megpecsé-

telte az agrársettlement sorsát. 562 ' A tanyaközpont lett 

volna a biztosítéka a mozgalom állandó és rendszeres mii- 

ködévének. Az állandó munkatársi gárda csak egy maroknyi 

csoport volt, egy részük már végzett az egyetemen, nagyobb 

részük pedig rövidde l a  diplomaszerzés előtt állt 1931-ben. 

Miután "utódokat" nem sikerült biztosítani, így annak  a  

hanyatlása ekkor már előre látható volt. 

Emellett a mozgalom anyagi  helyzete is határozottan rom-

lott. A VKr(-hez 1929. végén beadott kérelmükre 1930. február-

jában beadott kérelmükre 1930. februárjában 600 Pengőt kap-

tak , 563' ami jó indulást biztosított számukra ebben az év- 

ben. Be már 193X. júniusában Buday a körön belül "hihetet-

len anyagi krízisről" írt, 564.  és ez a helyzet 1932. ele-

jén is. 565 ' A rossz anyagi helyzet állandósulhatott, mert 

1932. évre anyagi okok miatt még a Kis Kalendárium kiadását 

sem tudták biztosítani. 566 . A kör pénzügyi állapotát tehát 

1931-től állandósuló pénzzavarok jellemezhették. Ezt szin-

tén hatékonyan változtathatta volna meg a tanyaközpont fel-

állítása, hiszen az egy állandó költségvetéssel működő in-

tézmény lett volna. Így a tanyaközpont létrehozásának meg- 
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hiúsulásra, ez arról való kényszerű lemondás, - mely leg-

hamarabb 1931-ben történhetett - erősíthette azt az új 

orientációt, mely a Iüvéazeti Kollégium megalakulásában 

nyert kifejezést. . 

A kiszállások 1931-ben még nagy erővel folytak ugyan, 567.  

de 1932-től határozott hanyatláa állt be ezen a,téren, 

e settlement  gyakorlat  háttérbe szorult. 568 ' 

Viszont az agrársettlement munka során kialakult egy 

álcaapait, mely aktivitása, felkészültsége és felfogásai 

alapján alkalmasnak dint az addig végzett gyüjtőmunka, 

tapasztalatok kendszerezésére, különböző irányú süvészi 

és szaktudományos feldolgozására. Ez az élcsapat az ag-

rársettleoent munka során termelődött ki. Kiválásuknak 

több tényezője volt, melyeket a következőkben próbálunk 

körvonalazni. 

Elvként már korán megfogalmazódott a tárgyilagosság kö-

vetelménye. Ez asz elv, kapcsolódva a tagok közötti munka- 

megosztáshoz s  növekvő szakazerüséget, és egy értékes szak-

ember gárda kitermelődését eredményezte, akiknél az elmé-

leti felkészültség is  egyre fokozódó szerepet töltött be, 

. A gyakorlati munkában való aktív részvétel mellett. A nagy- 

mennyiségis anyag szaktudományos feldolgozása annál is in-

kább előtérbe kerülhetett, mert nagy részük nem került 

publikállare, 569.  és enélkül könnyen veszendőbe mehetett 

addigi gyüjtéseik eredménye. 570  

A müvészeti szemináriumok funkciója kezdetben elsősor-

ban raüvésozet:i tárgyú előadások tartása és szervezése 

volt, melyek az egyetemi ifjúság felé, de később a város 

érdeklődő közönsége felé isi irányultak. Kapcsolódása ek- 

kor  is meg volt a settlementhez, hiszen annak is egyik 
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döntő mot-Iva:Jr; kulturálio "volt: a nép kulturájának ece-

lése, nelyhez hozzitertozott szervesen e aép kulturális 

értékeinek megmentéce, cinél ozélesebb körben való is-

mertetése. 571 * De mtivészeti előaddsok tárgya általá-

nos miivészeti is. 3z a törekvós szintén beilleorthet5 

Budaynak az ifjúsági Unkéloző honcepciójába. A kör elnöke 

ugvnie az ifjúság ntivészi kultúráját általagn io igenL 

hiányosnak 60 ennek pótlását a umegújultio° szepontjából 

fontosnak tartotta. 572 * Fagát i  milvészi tevékonységet 

is bizonyos szinten megDróbálták kiszólesiteni az "egy-

szerVBGE-tagok feléo A körön bcll zavalók6rust szer-

veztek Széll Iotván vezetésével. 573 * 

Természetesen Buday milvészi törekvéseinek előtérbe keril-

16se 574 * aztán felerősitették a kollégium szeropét, éa 

az ogész mozgalom átalakulási tendenciáit, Ezt 3 ejlő-

dóst elősegitette más, a milvészetek éa irodolom iránt 

kopolyan érdeklődő, vagy azt ctveiő egyének coatlahosé-

se Q pozgolomhoz. 

vonalon kétségtelenti/ ozorencsós véletlenek 

egybejátszásdnek is köszönhető, hoi több kivételesen 

tehetséges egyéniség találkozott össze, De közrejétszott 

ebben a vidéki város, c kioebb egyetem szelleai életének 
575. szikebb keretei is, mint hillső körtarény. 	Ebben a, 

környezetben a BGIK sokirányú tevékenycége bizonyos von-

zást gyakorolt a társadalmi problémát irInt érdeklődők 

számárs, és nyitottetása révén lebetőoéget ir; aflott 

zökkenőmentes cestlakozásra. Bzek a coatlokossok szi-

lesitették e mozgalom szellemi horizontját. Itt Uont  Fe-

renc  mellett kUlönösen 3adn6tirs gondolhatunk, aki Bu-

day visszaemlékezése rizerint 576.  "azt ci vonalat ea:6- 

oltette meg, omely munkdnk egyetemesebb, országos éa 
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európai, e szó valódi értelmében nipi ugyanakkor nemzet-

közi szemléletét őrezte céljának, szemben azzal az egy-két 

tárcunkkal, akik a valóságoa politikai ós társadalmi bely-

zetben sz általunk "immanenonek" minősitett ún. szegedi-

easégben" igyekeztek fedezéket találniu. 

3nnek an egyetemesebb igényil milvészi  törekvésnek  az ér-

vényrejutdua  tehát  szintén elválasztó hatása volt a for-

málódó élosapat ős a mozgalom tads tagjai között. 

A kollégium nnövelő közöeméggó" fejlődésének iegfonto- . 

sabb tényezője valószínüleg mega a, közös punka, az ag-

rársettlementben való részvétel volt. Ez a rendszereaen 

végzett munka időigényessége mellett  szórt  is volt meg-

terhelő, mert olyan ekdelilyokbe is  ütköztek  annak során, 

melyek az  ellenforradalmi  rendszer természetéből követ- 

keitek. Bair a mozgalomról szóló kritikdk hangjának több-

aége továbbra is elismerő, 577 ' de néhány alkolommal 

már értetlenséggel vagy kemény táMadásokkal is szembe-

találkortak o sajtóban. 578 ' 

Viszont a támadások, akaddlyortatások jelentős része 

nem a publiká't iresokban, hanem munkájuk végzése során 

nyilvánultak meg sokszor cask bosszantó gátak, gátló 

tényezők voltak ezek, 579 ° de tanyajárdauk Emilin  a ha-

tósági zaklatásoktól sem voltak kímélve. Az  ürügyet  a 

támadásokra  a legkülönbözőbb okok szóigáltatták: hogy 

Ady verseket szavaltak, Benedek 21ek meséket  olvastak,  

(melyek e rowaln lélek terAkei és ezért ártalmasak) .580. 

Jellemző, hogy nagyrészt éppen olyan hivatalos szervek 

gátolták  munkájukat, melyeknek milködési területe átfe-

désbon volt az 6 tevékenyoégükkel, pl. az iokolánkívüli 
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népmiiveléaat végző szervek, az Alföldkutató Bizottság,  

a kultuszminisztérium. 561.  Néhány esetben  az  előadásu-

kat is betiltották. Bgy atkalommal o téli hideg ©iett  

kalapban ülő hallgatóoág adta .me g; az "indokolt" alapot a  

betiltásra (a nagy tömeg; Matt, mivoi az a j tóban is  áll-

tak, nyitott teremben folyt az előadÁS) "tiozte1etlensóg-

re nevelik a közönséget" jelszóval. 582•  Tudunk olyan . 

esetról is, ami!or ez őr szobán kötöttek ki tanya járásuk  

során. 583  . 
 

őzek a  táaodásoak - bár bizonyoaan többek lemorzsolódá-

sát okozták non tudták a mozgalmat letóriteni az útjá-

rói., cook e rendszerrel való szembenállást erősítették.  

Nemcsak orra kell gondolnunk, hogy ekkorra az  aagráraett-

lenent szervezetileg megerősödött, Közösségi oze®pontból  

összekovácsolódott. Ennél ugyaan.ia lényegesebb gaz az ide-

ológiai fejlődés, amelyen a munkában résztvevők jelentős 

része keresztiiln©nt. A paraszti valóság pontosabb, objek-

tívabb megiameráso, a  közvetlen  emberi kapcsolatok kiala-

kulása a parasztsággal intellektuálisan is formálta e  

mozgalom  munkásait, de emellett az érzelmi azonosulás a 

valóban nyomon szinten élő tanyai lakókkal egy életre 

meghatározó élményt jelentett számukra, és ezzel együtt  

a rendszerrel való kisebb vagy nagyobb mértékit szembefor-

dulást is. 584.  Dzzel párhuzamosan saját helyzeteik is egy-

re tudatosodott, és ez szintén a már vállalt sorsközössé-

get  er~isítette.  585. "A saját szociális helyzetünk ugyan-

ilyen kritikai átvizsgálása ... nyilvánvalóvá tette előt-

tünk, hogy a mi szociália helyzetünk is hasonlóképpen ki-  

szolgáltatott s lényegében azonos. Tehát az intellektuális  

plusz ugyane kategőria sorsának, életérdekeinek fokozot- 

tabb védelmére és értékeinek kifejezésére hív fel  
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bennünket." - vallja Ortutay 1934-ben. 5®6. Buday szin-

tón e dolgozókkal való azonoaulácaig jutott el,  ős egyben 

"középosztályi" illúzóival is leszámolt.: "Ha az osztá-

lyok becsixlete© elemei közötti szolidaritást hirdettük: 

most  alkalmunk volt ezt gyakorlatilag is megkíaérelni. 

Száz példát tudnék felhozni arra, hogy miként veszítetteik  

ol még megmaradt kicsi bizodalmunkat is a középosztály 

nagy tömegében, és miként váltunk ragunk egyre kizáróla-

gosobban a dolgozó magyar tömegek hívő k€atonáiVi." 587°  

Ezt e közös élményeken, tapasztalatokon ős szociális  

elkötelezettségen alapuló  fejlődést alátámasztotta  ~a 

marxizmuas€al való kapcsolat kiépülése. A mozgalom alap  

vetően a porasztag felé orientálódott. Ez az orientá-

ció, párosulva egy általános szellemi nyitottsággal ős  

rugaalmarse magol nem jelentette a kezdetekben sem a me-

rev elhatárolódást a szocialista vagy a kommunista mun-

kásmozgalommal szemben. Visszaemlékezésekből tudjuk,  

hogy Budayék olyan folyóiratokat is járattak, mint a  

népszava, Korunk, 100 0, 588 ° ős olyan művekkel is meg-

ismerkedtek, mint pl. Engels: Anti-Dühring, Lenin: Ál-

lam ős forradalom. 589' Ezeknek ez ismerete reálisabb  

- bár korántsem teljes - képet nyújtott számukra a  

marxizmus ideológiájárál.,Az erdélyi Korunk több cikke  

pedig kritikai észrevételeivel a marxizmus aktuális fel  

fogásának bizonyos fokú megértését 68 saját helyzetük  

pontosabb felmérését tették lehetővé. 590.  

Ez az ismerkedés a marxizmus ideológiájával megkönnyí-

tette a munkásmozgalomhoz való közvetlen kapcsolat fel-

vételét, melynek során ront Ferencnek jutott kiemelkedő  
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szerep. Budey már 1931. június 19-i levelében a szociál-

demokratákkal kialakulóban lévő kapcsolatrút írt, cóa elő-

re jelezte, hogy előreláthatólag október-novembertől "nyíl- 

tan fogunk réeztvállelni a szocialisták szellemi vezetésé- 
591.   Tudjuk ez a kapcsolat létre is jött. Viszont 

a  munkásosztállyal való ismerkedés szükségszerben mást e-

eredényzett, mint a parasztsághoz való közeledés a ko-

rábbiakban, hiszen a parasztság nem rendelkezett olyan 

önállú ideológiával, mint  a munkásosztály. A munkásosz-

tállyal való kapcsolat, a ti'azellemi vezetéore" való vál-

lalkozás Budeyék részéről nem egy viszonylag passzív tö-

meget talált, úgy mint a parasztság esetében, hanem egy 

szellemileg nagy mértékben önálló, viszonylag egységes 

társadalmi osztályt, mellyel való kapcsolat egy ideoló-

giai kölcsönhatást eredményezett a két fél között. 

1932-től c kollégium tagjai az Országos Ifjúsági Bi-

zottsággal is szoros kopcooletot alakítottak ki, mely 

azonban csak az áprilisban bekövetkező letartóztatás 

hullámig tartott. 592.  Eze tetteket is vállaló ideo-

lógiai fejlődés, még akkor is, ha ez a többség esetében 

nem is jelenthette a forradalmi tudatosságot, 593'  bi 

zonyos távol©ágoi.kellett hogy előidézzen az élcsapat és 

a BG11 mozgalmában résztvevő "átlagos" egyetemi ifjúság 

között. 	 . 

A szaktudományos és oüvészeti törekvések előtérbe ke 

rülóse és asz ideológiai fejlődés azt eredményezték, hogy 

az  eredeti elképzeléssel szemben a tanyeekció - mely ,a 

mozgalomba az egyetemi ifjúság széles tömegeit akarta be- 

vonni - egy Elit mozgalommá 	Igaz az is, hogy ez- 

zel nem a mozgalom elsekélyesedése következett be, ellen 
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kezőleg: ainőségile -,; 2mgasabb színvonalon, 4o döntően 

eszmei alkon 2olytatódott, áe hattioilban továbbra is ezé-

leskörti tudott maradni. 

A BGK-nak móg egy alosztályáról hell röviden emlitéot 

tennUnk, az Erdélyi Kollégiumról, melyről cook a legutób- 

bi időbon jelent meg Lengyel Andráo tollából pontos 6a a 

témo kutatása ozempontjából lényegeo tanulmány. 594 * Ez 

a tanullalay helyesen  utol az  Erdélyi Kollégium előznónye-

ire, az Erdélyi Fiatalokkal való azoroa kapcoolatára 6o 

ideológiatörténeti jelentőségére is. Az Erdélyi Kollégi-

um jelentőségét azzal is alátámaorthatjuk, hogy az adott 

korban nem a merev irredentizmuaból, hanem a realitiook-

bél kiindulni, 60 ez alapján a /ehetodgeo együttmüködéot 

kereani a szomozédos népekkel, ez a kortároak azemében 

általában  egyet jelentett a hazaárulással. Jellemző, hogy 

még a toleránsabb, haladóbb szolloiü egyetemi mozgalmak 

esetében is ez jelentette oz egyik legnehezebben eitléphe-

tő határvonalat ideológiei síkon. 595 ° 

Az Erdélyi Kollégium története azonban nagyobb részt 

ár  átnyúlik tanulaányunk időbeli keretein, tevékenyoégé-

nek döntő szakasza már 1932b utánra, vagyis Buday köri 

elnöki tisztségétől való oegváláaa  utáni  időszakra esik. 



RitekintSo  

A Bethlen Gábor Kör dlete 102. után  

Budcy BGI7, elnöki tiortőről, Livel eGyotoci tonandnya-

it befejezte, 1932. oktőber6ben lemondott, do az uGyanak-

hor tortott tiortájítő válnortúsoLon örökös tiorteletbeli 

elnökh6 vglaztotti:k, 596 ' ati autatje, hoGy tekintély6t 

v6Lit; bec tudtu Crizni a körön belül. A tiszteletbeli el-

nöki oim terL6szeteoen cosh formaio jelentőagii volt, mint 

ahogy formaionek kell tekintenünL, hogy u kör 1929-ből 

szárvező propektusa az akkor Legfooalmazott c6lohkel do 

programal 1940-i6 6rv6nyben :Laradt. 597 ' Aa agrúrsett-

lement folytetásdra tettek ugyan nóc; erőZeozitdseket, 598 ' 

de a tevdkenys6g ozona t6ron °gyre jobban visszaesik. Pel-

erGaUdik viszont a vulle:oi tev6kenyo6G, melyet a Soli Deo 

Gloria Loildgium meda1aAm141sa is jelez. 599 ° A,. kör tevd-

Lanyodgéria mace Duday mondett ::t5lotet 1935. 7115.,jus 12-i 

leveldben; c's air ma binony új emberekkel, oliahe jobb, 

mint az akizori digkegyealetek. Eegint biblioőrtiznak, sze-

retetvend6gooked:zek, tozplosi ilnaep61wSokednek a 6lik 

maguk lútozat-tört6nelmi h1vinizmuo6t." 600. 

Az 67)LVE tacjoiaok et:LI raze cm/ ideig s.6g 1:ap000lotban 

Laradta örrel. Az 1933-ao tisztújít6 válaort.&ohon Arvay, 

Toinai 6o G.lopár m6ga kör vezot5o664 tagjai között vol- 
601. 	 602. tak, 	19)4. Gaz6n EZ Ir conk frvcy óo G6apár. 	B- 

wello*Jt kör Lönyvio.ori;e -A dőlui;dnjain 	3nrőti do 

Gdopar vállaltuk is,Lertet600ket, Tohlori Viols poi g előn- 
r,n1 

acio tartott A.Joriko tali d1ot6rő1. "-" 

A kör a kósőbbiokben Je51 dogradedődott a z6lsőjobbolds-

li di6::ojyeodloto,I. ozintj6ra, cőt -6rs6aelt proGreopzivi-

tust is k6pviselt egyea eoete_,ben. ,d9ca Jáador vioszaem16- 

kez6se szerint 1931-ben, a Lc;rciuoi 1.rot helyi cooportjá- 
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nak megalakulásakor a BGK nyújtott döntő bázist. 604.  

1937-től akciót indítottak a különféle ifjúsági egye-

sületek - így iparos és kereskedő ifjak és egyetemisták - 

kölcsönös ismerkedéséért és barátkozásáért a vallásosság 

jegyében. 605 ' 1940-re már rendszeres misszió-szolgála-

tot teljesítettek Szeged külső negyedeiben . 

606.  1942-ben 

a népies írók szellemi befolyását tükröző, elsősorban 

népoüvelő jellegű falumunkát is végeztek. 607. . 

A vallásos szellet felerősödése tehát nem jelentette, 

hogy a kör elvesztette volna minden pozitívurát. A munka-

végzés maga és annak irányultsága tekintetében a köri te-

vékenység azonban nyilvánvalóan lényegesen szerényebb ke-

retek között folyt tovább, és a visszaesés minden szem-

pontból óriási volt e korábbiakhoz képest. Hem hagyhat-

juk figyelmen kívül azt  sem, hogy a 30-as éveknek ebben 

az időszakában már a diákság által végzett szociális, 

vagy annak beállított munka  a  korábbiakhoz képest lénye-

ge©en elterjedtebbé vált. 

A Bethlen Gábor Kör mozgalma és a 30-as évek átalaku- 
lóban lévő diákmozgalmai  

Buday és  a  BGK más vezetői nagyon sokat tettek ezért, 

hogy a mozgalmuk ismertté váljon 458 a munkájuk példáján 

keresztül Szegeden és országszerte hasonló mozgalmak in-

duljanak. Ez  e törekvésük nemcsak a különböző helyeken 

megjelenő propagandájukban fejeződött ki, hanem abban is, 

hogy sok alkalommal - erre különösen 1932-től nyílt több 

lehetőség - vállalkoztak más egyesületek előtt előadás 

tartására is.  Többek között előadást tartottak a szegedi 
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DUPHLI kultúrdélutánján, 600 ° LBPHOSZ 1930-, 1931-, és 

1932-eo orszácsou kongresozusain, 609 ' és az Orozá3oo La-

gyar Protestdna Didkozövetség orszei3oo kongresszuanin. 6°9 *_ 

A BM: propegandájánek és előadásainak tudható be részben,. 

hogy  ez  ifOle6g egy részénél a settlement Új jelozóként 

15° kisebb mértékben törekvésként iS jelentkezett. 610.  

Debrecenben egész közvetlenül mutatkozott moga hatás... 

Itt Tomori Viola és Tomcsényi GAbor előaddsdnak hatására 

alahult ie€; a  debreceni  ogyeteoi hallgatók faluszeEinári- 
611. mica. 

Szegeden a hats cook közvetetten mutatkozott meg. 1932- 

ben, a Turul indított settlemont mozgalmat-a tonyoi lakos-

Emig cegmentéaére, de a parasztaigot a destruktív iránytól 

kívánta meGmenteni, 612. oe.ellett a céljuk oz elhanyagolt 

mewer elem felemelése "a neki szükséges faji kultúra, tu-

dásanyag nyújtáoával." A parasztsághoz 6kzáoa1, zenővel 

próbáltak Lüzeledni, ahol szerintük "egyáltalán nines kul- 
613. túra." 	Bizonyou haconló gondolatok azonban a EGT4 moz- 

golminak felismer6ceival itt in felmerültek. 614. 

SzeGeden később mái; oz Scericana Danubian° corporatioja 

kozdett tonyaphaióba, Dbből az alkalomból Töcörkény novel-

Mat éo a SzentIrdst olvaz,ták  fal  D hallgatóságukmk, 

hozefies verseket éo büvőszLututvdnyokat nutattak be,  2i-

va belátt6k, "hocz n szocidlis tanítást a yároaainknál, 

kartollvezéroinknél, tröszt- éo bankurclmál kall elkezdeni 

ős be 	fojezni." 615 ° 

A faluzunka, vay ook eactben conk nz annsk beállított 

akeicik oz if júsé.c r63zéről orszilzes méretokben váltok ek-

7s.or LA.? elterjedtté, celyet a :ert:Irsok offy réae felUlo- 
616. _ tea divatjelensécnoa.  locott fol 	a fenti példák 



- 133 - 

alapján is látható, hogy nem minden alap ndlkiil.. 

Természetesen ez a változás a diákmozgal sk ,fejlődésé-

ben beállt változások következménye volt alapvetően, me-

lyet e BGK példája erősített ugyan, de auraiképpen sem 

annak tula j doni tha tó . 

A 30-as évek elejére az ellenzéki diákmozgalmak legki-

emelkedőbb egyesületei vereséget szenvedtek  az  orazágon 

befúl, 617 ' de az azokat létrehozó társadalmi problémák 

- így p1. a diákságot legsúlyosabban Bujtó értelmiségi 

munkanélküliség - cask tovább +súlyosbodtak. Ennek ható 

seként a 20-as évek végén erőteljesen jelentkező ideoló- 

giai forrongás esem hagyott alább, és az akkor meghirdetett 

gondolatok továbbkélve és keveredve egyre szélesebb kö- 

rökben hatottak. A gondolatok egyik aleptotivuma a  népiség-

re épített nemzetkoncepció volt, mely továbbfejleszthető 

volt az etnikum f jelméleti felfogásán alapuló fasiszta 

ideológia felé, de egy harmadikutas, népise ideológia i 

rányában is. 618.  A diákmozgalmak szélsőjobboldali szár-

nya is kénytelen volt alkalmazkodni, és a parasztságra é- 

pített, új nemzetkoncepciót, a  szociális irányultságot az 

addigiaknál szervesebben integrálta az ideológiájába, és 

még fokozottabb ellenzékiséggel próbálta kifejezni a di-

ákság saját helyzete miatti szociális feszültségeit is, 

természetesen mindezt más hangsúllyal, mint azt az ellen-

zéki mozgalmak korábban tették. 

A !hegváltozott helyzetet több új jelenség is  jelezte. 

1932-ben a MEPHOSZ-nak sikerült az "első diákparlamentet" 

megvalósítani. Itt a korábbi diákmozgalmekról kemény kri- 

tikát mondtak  ki többek között, pl. a külsőségekben meg-

nyilvánuló nemzeti eszméért való lelkesedésről is. '?Senki 
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meg new magyarazta, .0. 	hogy ri is az a nemzeti eszwe, 

amolyórt raz ifjúságnshj lelkesodnio, élnie, tUntetnie 

kell", és 1932-ben az 'orre adott válasz: "a magyar not-

zet a magyar néppel e 	619. gyenlő!" 	A Turul, nely korab- 

ban néG többek között a politizalás vádjával tamadta 

diakparlament szervezőit,  1932-ben  mago is 12 pontot tett 

közzé l  melyből ne® hiányoztak  war a tirsadalmi követeléoek 

oem, de ezek nagyrészt 	 620. zsidók ellen irányultak. 	Az 

új  orientációt  a Turulon belUl nemcsak az olyan akciók 

jelzik, mint a mar ismertetett ozegedi bajtársok "nettle-

ment"-je, hanem pl. 1933. januártól a "Bajtáro" állandó 

rovatot nyitott "Fah", óa munkásszemindrium" cimmel s  1931v 

végdn pedig a Turul is  támogatta  LIBP40SZ-4 az allashalmo-

zók elleni megmozdulásukban. 621.  

Az 1934-ben, e "Lagyaroromig" hasábj4,in megozólaltatott 

didkvezérek nyilatkozataiból 6224 ozintén lemérhető a vál-

tozdo. A szocialis törekvőseket valtrkAlyen formában célki-

tüzésként vagy követelnényként á11tó nyilatkozók nagyobb 

réazt képviseltek. Ezen beltil azonban igen nagy eltérések 

vannak. Sipos B10ór oz if júaág do a középoortály problé-

malt cook a parasztság és a munkdsság kérdéseinek egoidá-

se után  látja  megoldhatónak, ós °log foladatként gyökeres 

földbirtohreformot követel. .623. nbry Sander, a Széche.,- 

nyi Szövetség elnöka azorint viszont a "falumunkának ma 

aza célja, hogy a mayor középosztály ne engedje hi a 

kezdből a földmilves rétegeket uGyanúf;y, ahogyan a punkas-, 

oortayt annak idején-hienzedte. " 624. Ilya Gyulao Hungi-

rin vezére a tőke magjogi torlátoMsát óo ;n2zzeti szel-

10=1 tolitését!i tcrtja helyea programaL. 
626. A folfo ,ulaDt tohat nagyon ozéles 	81n mozogtch. 
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Az irányzatok heterogenitását még növelte, hogy eges 

refor©konzervetív politikusok,  szociálpolitikusok, de 

fellettük kutató intézmények és egyházi szervak is i-

gyekeztek ez ifjúság  ezoclálie irányultságát manipulál- 

ni is,  azzal, hogy saját meguk is támogatták azokat, 

sőt kezdeményeztek is esetenként, 627' 

A 34-as diávek diák-mozgalmainál nemcsak a szociális 

irányaltság erősödött fel, és a diákság ezóazolói nem-

csak a politika-elleneaeég elvét adták fel nyílttan is, 

hanem általában is többrótitvó vált, valamivel nagyobb 

lehetőeőget adva ezzel a baloldali megmozdulásoknak ia,628. 

Liógia ezek a  fejlemények csak réazbi jelentettek pozi-

tívumot a mower társadalom fejlődése szempontjából. A 

falukutatásnál vagy a falujárásnál, a  társadalmi prob-

lémák regoldási elképzeléseinél a gyakran nagyfokú fe-

1*letességge1, felszínességgel együtt ott kísértett a3 

társadalmi problémákat leegszerüsítve megoldani akaró 

fa3sitmum is, mely ebben ajz iMozakban szintén megerősí-

tette pozioióit, 	 . 

Lbben a  változásban BGK mozgalma hatásait tekintve  se-

játos szerepet töltött be. A 20-as évek második felében 

jelentkező ellenzéki diákmozgalmak  viaszeszorulásaa után 

leghaatáso®abban az ő mozgalmuk vitte tovább gyakorlati 

munkájukon keresztül az ellenzéki diákmozgalmak vonalát, 

anélkül, hogy azt nyíltan vállalta volna. Becsületes és 

nagy a ildozaatkészséggel végzett tevékenységük ugyanis 

a vezetők szándékaitól fit ;getlenül is 630. - e paraszt-

ság felkarolását, egy szociálisabb T.ias rarország megte-

remtését sugallta, és így az egyetemi és főiskolai if- 

627 . 
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júság fejlődési tendenciájának ezt az irányvonalát erősí-

tette. 631.  A viszonylag szóleskörü hatást azért is érhet- . 

te el, mert a diákmozgalmak eltérő arculatú, de áltelánoa-

ságban még mindig jobboldali diákegyesületei előtt nem vált 

megbélyegzetté, Buday jól alkalmazott taktikájának is kö 

ezönhetően . 632.  A BGK mozgalmához képest később országos 

méretekben kibontakozó falujárás idején a szegedi egyesü-

let agrársettiementje még mindig példaként volt állítható 

objektivitásuk, alaposságuk miatt a felszínes munkát végző 

"falukutatókkal" szemben. 633.  Ez részben annak is köszön-

hető, hogy a BGK mozgalmának hanyatlása ellenére a  mozga-

lom tovább élt ez SZ UK tevékenységében. 634. 

Ho  a  mozgalom fejlődési ívét újra áttekintjük összevetve 

azt a  diákmozgalmak általános fejlődési tendentsiáival, ez 

ez ellentmondás tünhet fel, hogy a BGK éppen a mozgalom ki 

czélecítőse terén vallott kudarcot, pedig 1932-től már - 

többek között Szegeden is - e diákoág egy jelentősebb részi-

nek érdeklődése formálisan a parasztság irányában megerősö-

dött, és ez tettekben is megnyilvánult, viszont  a  BGK ag-

rárasettlement-mozgalma éppen ebben asz időben hsnystlott 

viasza. Ezt as jelenséget nemcsak azzal magyarázhatjuk, hogy 

aa; mozgalmon belüli fejlődési tendenciák, az elit-mozgalommá 

szűkülés ekkor már visszafordíthatatlan volt, hanem ez  a 

munkájuk elvi következetességére is fényt derít. Volt u- 

gyenis,amiben a  mozgalom vezetői nem tanusítottak rugal-

masságot, az őszinte szándékú, következetesen és önzetle-

nül segítő tendenciájú munkához és a  megismerés objektivi-

tásához kezdettől ragaszkodtak .  Tehát lényeges  minőségi je-

gyek már a mozgalom kezdetén megkülönböztették őket a  ná- 

luk később jelentkező, de hasonló következetességet nem 
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tanuol:tó noz -P,1 -a 10-al szemben. 635. gz 	lrUlönbo6g volt 

6ppen az ocaik olm a ozgalon hies6leritósóTe való hid-

bav316 tcv6sneL is a BC 	zóről a onGalou aktiv 

tev6ke2ys6ze idej6n uGyania ner2coak 11.orai k3zdemónyezők6nt 

oaradta ozEplom 204-seira, honer azórt iert nclzeteiket 

illetően (Iltalábon is na7y volt a kalönb36c köztUk 63 61- 

talában z eGyetemisták között. 

Az 61csapat Icivaása után es t7.6g inkább eirvónyeo, himon 

olyen több ozinten vácbetlen6 fejlő0Als ered716nyek6nt jött 

1,6tre oz OMN I  rely ezyetemiata kollóeáiktól való továbr 

bi eltávoloddot is jeleatett, cz at as dddiPi következe- 

teo illuakájukból is adódott, noa visszufel6 zeL volt jár-

ható 	oz6uala. 636. 
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Ll. A társadalmi pozíciót és helyzetet a magyar középréte-
gek esetében különösen indokolt külön említeni nagyfokú szét-
válásuk miatt. Magyarország története. 7. köt. 1890-1918. 2., 
jav. kiad. Bp. 1978. 458. p. Lackó Miklós: A magyar társada-
lom fejlődésének tendenciái és problémái. in: Társadalmi 
struktúránk fejlődése. Bp. 1981. 25-26. p. 

2. Andorka Rudolf: Az egyetemi és főiskolai hallgatók tár- 
vadalmi összetétele 1898-1942. Statisztikai Szemle, 1979. 2. 
sz. 191. p. 
3. uo. 
4. A korszakra nem ennyire általánosított érvénnyel, de a 

történeti irodalom is alátámasztja ezt a kiindulópontot. La- 
dányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első ó 

veiben. Bp. 1979. 54. p. 
5. 1agyarország története. 7. köt. 427. P.  

6. Hanák Péter: A magyar "középosztály" fejlődésének prob-
lémájához. Valóság,  1962. 3. sz. 24. p. 
7. Magyarország története. 7. köt. 451. p. 
8. uo. 459. P.  
9. Szabó Miklós: Középosztály éo újkonzervativizmus. . Vilá-

gosság, 1975. 6. sz. 329. p. 
10. Szemenyei Kornél: Magyar diákélet. in: Magyar diákélet 

és diákegyesületek. Bp. 1900. 42. p. Szabó Miklós szintén 
megerősíti a katolicizmus erőteljes hatását a diákság köré-
ben. i. m. 326. p. 
11. Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás as dualizmus-

kora második felében. Bp. 1969. 227. p. 
12. Kende Zsigmond: A Galilei Kör megalakulásáhozBp. 1974. 

43-45. p. 
13. uo. 71. p. 
14. Tomöry Márta: Új vizeken járok. Bp. 1960. 19. p. 
15. Márki Sándor: A háború első éve a Kolozsvári M. Kir. 

Perencz József Tudományegyetemen. Kolozsvár, 1915. 15. p. 
16. Szegvári Katalin: Az első numerus clausus tör*ényi'61. 

A Budapesti ELTE IJK Actái, 1976. 71. p. 
17. Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az 1918-19. évi for-

radalmak időszakában. in: A haladó egyetemi ifjúság mozgal-
mai Magyarországon, 1918-1945. Bp. 1978. 27. p. 

18. uo. 41 . . p. 
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19. uo. 52. p. 
20. uo. 55. P.  
21. Hajdú Tibor: Az értelmiség azámszerii gyarapodásának kö-

vetkezményei az első világháború előtt és után. Valóság, 
1980. 7. sz. 28. p. 
22. Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom 

első éveiben. 21. p. 
23. nővágó László: A áLagyarországi Tanácsküztdraaoág és 

nemzetiségi kérdés. Bp. 1979. 143.. P.  
24. uo. 144. p. 
25. uo. 51. p. 
26. Ladányi Andor: A Tanácsköztársaság felsőoktatási poli- 

tikájának kórdéléhez. Századok, 1965. 1. az. 157. P.  
27. Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az 1918-19. évi for-

radalmak iklőaz€akáb€an. 65. p. 
28. A történeti irodalom az egye© csoportok létezését idáig 

nem elemezte, ennek .megfelelően arányukat sem tisztázhatta. 
Ladányi ír egyes csoportok passzivitásáról (bölcsészok, re- 
akciósok). Ladányi Andor: A Tanácsköztársaság felsőoktatási 
politikájának kérdéséhez. 57. p. Szabolcs Ottó véleménye age- 
rint az egyet.©i ifjúság "kisebb része" volt ellenforradalmi 
érzal©üo Szabolcs Ottó: Adalékok az egyetemi ifjúság fehér- 
terror alatti helyzetének történetéhez. in: A Pécsi Pedagó- 
giai Főiskola évkönyve. 1959-60. 28. p. Dás ©övek (Pl. Az 

'ifjúság eszmei-politikai nevelésének kérdései a  caiyry or kom-
munista Mozgalom dokumentumaiban - kiilönös tekintettel a 
főiskolai diákság nevelésére. Tájékoztató, 1973. 3. sz. 
Torzan István: A Budapesti Tudományegyetem és a bogyar Ta-
nácsköztársaság. in: Társadalom és nemzet a Magyar Tenács-
küztársaaságban. Bp. 1970.) inkább a haladó diákság oldaláról 
közelítettek a tómához. A középiskolai diákok vonatkozásában 
jól érzékelteti az ellentétes csoportok létét és a köztok 
a politikai nyilvánosság ozférá jaj "alatt" is folyó kiizdel 
meket. Gellért László: Diákok az ellenforradalomban. Bp. 
1970. 144., 146. p. A probléma tisztázását nagyon nehezíti, 
hogy a két szélsőségen kívül a hallgatók csoportjai nem 
váltak el élesen egymástól, állásfoglalásuk időben is vál-
tozó volt. E gis annak az ellentmondásnak a megyar€zata, 
hogy a Tanácsköztársaság első időszakában az ellenforradal-
mi diákok csoportja határozott kisebbség, míg a tonácohata-
lom bukása után döntő többség, vélecényUnk szerint részben 
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ennek a "köztes" csoportnak az alaposabb cegvizag€áláoában 
rejlene. Természetesen a fordulat radikolitáaát a forradal-
mak bukása után a diákoág körében is orőeitotto az uralko-
dboaztályok óc különdoen a szélsőjobboldal hatása is. 
29. Nanik Péter i. p. 30. p. 
30. Ránki György: Gondolatok az ellenforradalmi rendszer 

társadalmi bázizának kérdéséhez az 1920-a© övek olején. in: 
Berend T. Iván - Ránki György: Gazdaság és társadalom. Bp. 

1974. 299. p. 
31. Bárány Ferenc: Jobboldali diák©ozgaicak a szegedi ogye-

tonen 1921-1929. in: SZOTE LIorxiznua-Leninizoua Intézetének 
Tudoaányyoa Közlemények. Szeged, 1972. 25. p. 
32. Új E. (Bp.) 1923. XII. 4. 
33. Eagyary Zoltán: Falékirat az egyetemi ifjúság ozociália 

gondozásának tárgyában. Bp. 1929. 132., 138. p. 

34. Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ollenforradaloa el--
nő éveiben. 74. p. 
35. uo. 73. p. 
36. 1919. decemberében számuk elérte pár a 2400 főt. uo. 81. 

P.  
37. A zászlóaljak monzai ellátást és olyan illetabnyt kap-

tak, amely nég a kortára résztvevő szemével io "meghökkentő- 
on nagy pénzttvolt. Igali Béla: Egy aüogyetoci zászlóaljtag 
naplója 1919-1921. Bp. 1942. 23. p. 
38. Az ogyoteni zászlóaljak tagjainak a különféle "neazotaen-

tő" aunkálkodácuk matt alig maradt a tanulóorra idejük. Ger- 
ely Jenő: A keresztényazocializaua Lagyarorozágon. 1903-1923. 

Bp. 1977. 268. p. 
39. át karhatolaiata ajánlása elég volt a beiratkozáshoz, 

enélkül viszont át kellett enni az igazolási eljáráson. Az 
igazoló  bizottság három tanárból és két karhatalaiatábbl 
állt. Ladányi Andor: Az ogyeteai ifjúság az ellenforrodaloo 
oloő éveiben. 134. p. 
40. Bravó Turul-Szövetség! tbredő Eagyarország, 1920. I. 1. 

16. p. 
41. Ladányi Andor, uo. 133., 136=39. p. Viszont a karhotel 

ciaták kiharcolták azt is, hogy tagjaik közül olyanok is fel-
vételt nyerhessenek, akik korábban nem is voltak egyetemi 
hallgatók. uo. 134. p. 
42. uo. 136. p. 
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43. Ezt a ozólaőjobboldali sajtó iotütükrözte, különösen 
sa "GondolatFP c. hetilap. 
44. Szegvári Katalin i. o. 81. p. 
45. Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom el-

nő öveiben. 79. p. 
46. A hivatalos fe yelaí eljárásokra: Bellór II4la: A feh6r-
terror feleőoktatáii politikája. Deloőoktatáai Szemle, 1969. 
9. saz. 516-518., 525. p. Simon  Gyula: Fegyelmi eljárások peda-
gógusok éo diákok ellen a Famar Tanácsköztársaoaág bukása u-
tán. Ped. Szle. 1969. 3. az. 286-295. p. A középiokoláookra 
vonatkozóan: Gellört László: Dokumentumok az ellenforradalom-
nak a baloldali diákok ellen indított fegyelmi eljárásaiból.. 
Ped. Szie® 1969. 3. saz. 273-284. p. 

47. Ladányi Andor, uo. 150. p. 
48. uo. 152-158. p. 
49. Erre Ladányi isa utal fent idózett Qüvóben. 158. p. Itt 

a  szerző Karai Elek ellenvóienónyére hivatkozik. (Vádirat 
© nácizmusa ellen. 2. köt. Bp. 1960. 9-19. p.) 	. 

50. Pl. a politikai katolicizmus köt kiemelkedő alakja, 
Bangha B610 ósa Proháazka Ottokár. 

51. Bárány Ferenc: Az antis3zeoitizouo szerepe a oz6lsaő"jobb 
oldali diáknozgalmakbon. Bp. 1971. 8. p. 

52. Ladányi Andor, uo. 151. p. 
53. nagyarország törtönete. 8. köt. 1918-1945. Bp. 1976. 429. 

p• 
54. Az 1919/2o-sasa években a noriálianak számító 18-22 óvea 

hallgatóknak az aránya 51,7.;; volt, a többi mind idősebb. 
Laky Dezső: A magyar egyetemi öo főiokolai hallgatók statisz-
tikája, 1929. Bp. 1930. 43. p. 
55.Ezt . a különbséget áltolásos érvénnyel a Ferenc József Tu-

dományegyetem tanári kara is konstatálta, egy az if júoág 6o a 
menza gondnok közötti konfliktusa kapeaán. OclaL, VIII/4. fond 
1. doboz, 1920/21. 410. oz. 
56. A Gondolat c. lap egy cikkben miután felsorolta az ifjú-

ság ellenforradalmi  "hőstetteit", így fejezi be: "Ezt az íf-
júsaágot a ozenvedóoek órlelik bátorrá, erősoó, kitartóvá. 
Jobbak lesznek ők, sirat mi vagyunk ..." Gondolat, 1919. a. 5. 
23. p. Hasonló ozelle©ü sorokat cáahol isi olvashatunk. Pl. 
Gondolat, 1920. IX. 16. 15. p. Igali a naplójában ezt jegyez-
te fel: "L oatanában az uöregek" nagyon udvarolnak a taragyar 
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ifjúságnak, termóozetao f;e4át, hogy megnőtt az önórzete!"  

Igali BGla i o ©. 98. p.  
57. Ladányi Andor már  többször időzett aüvóben (Az egyetemi 

ifjúság az ellenforrcadalo© elző éveiben) bőaóges időzetet ad  
küzre, melyek  azt  a  rendkívüli önbizalmat, a r6gi L:ogyoror-  
azáügal Qo rőflzbon a korabeli vezető garnitúrával való ozem-  
bemá1láoát tükrözik oz if júoág rórazórő3, őaa egyben az if júeág  
függetlenoőgót is hangoztatják. (65-66. p.) Ezt  a  ozoo?óletet  
Ladányi egyébként az ifjúoág "magyar forrddralom" eozmőjónek  
igazoláaára hacaználja fel, de aal.ItaalmPaaeak a fenti öntudat jol-  
legénok dokuQentáláoára ia. Az if júoágnak ez a oajátoa öntu-  
data tartósabbnak bizonyult, mint a "magyar forradalom" enz-  
méje melletti kitortám, mely utóbbi 1920-t61 cár vioazaazo- 
rult. (I,adányi uo. 68. p .) Pl. ogy időzet 1922-bő1: "Az ide-
gen, könyörtelen, harácsoló iizórkedők, alvó  megtorpant magya-
rok országában ma  vógzeteson egyedül áll a magyar if júoág hi-  

te, magabízása." Új. t.  (Sz.) 1922. I$. 1. 1. p.  Haoonló  azQ1-  
leaü aegnyilratkozáookkcal kocőbb is találkozhatunk .  Új í, (Bp.)  
1923. VI. 12.  1. p.,  Új t. (Bp.) 1923. XI. 20. 1. p.  
58. A otatisztikai adatok alapján a következőkóppen alakult  

~a 
 

főiskolai hallgatók  öpnzlőtozá:ma: 1910/11 -- 1924/15;  
11 893 fő; 1915/16 - 1916/17; 5000-6000 fő; 1918/19; 21 000  
fő;  1919/20; 10 000 fő; 1921/22: 17 000 fő; 1922/23: 19590  . 
fő; lao 1925/26- 1929/30: 12 778 fő. Porráá: Lally  i. d. 25.  
p., Uagyary i. m. 4. p. Az 1918-1923 közötti  időozakban  ő-  
venként is nagy volt az ingadozáo, ezőrt itt nom éltünk  €a 
Laky DezAő által közölt  átlagolt adatokkal.  
59. A dualizmus ®ánodik felóben egyre fokozódó  mórtőkben küld  

tők azevérayebb sorsú középrétegek gyerekeiket az egyetemekre, 
(Lsa3zsu Jánoo: A dualiznuo kori órtelnieég társadalmi forráaa-  
inak főbb változáoi tendenciái. Tört. Sz1e. 1980. 2. az. 306.  
p.) 6o így a diáknyomor a dualizauc utolcó óvtizedeiben mind-  
inkább a cagyrarorozági feloőokt€atáo egyik legaúlyoflabb problé-
májává vált. Ladányi Andor: A raagyarorozági Yelaőoktaatáaa a  
dualizmua kora  máaodik felóben. 154. p.  
60. A VIM  felmóróae alapján 1921. travaazán Budapeaten 4679  

fő, a hallgatók 37 ,9 `-a3 volt menekült. Ladányi Andor:  As  '  
egyetem ifjúság az ellenforradalomeelan" éveiben. 41. p.  
61. I3obula Ida : Diákazociália kérdőo éa szellemi proletari- 

á'atuc. Tt.  1928. 375. p. A diáknyomor fokozódásához  az ia hoz-
zájárult, hogy a kormány a  ianácoköztárraacaág több nagyvonalú  
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intézkedését megszüntette. Ladányi Andor: Az egyetemi ifjú- 
oág  az ellenforradalom elnő éveiben. 51. p. Ladányi a fent  
idézett miivében a hiányos adatok ellenére róozleteo képet 
ad a diáknyomor móreteiről. uo. 49-53. p. . 

62. Lackó iiklóa: Új kulturális törekvégek Tagyarorazágon .. 
a Lonerchia felbomlása után. in: Nemzetközi Kultúrtörténeti 
Szimpozion. Szombathely. 1983. 38. p. 
63. A nemzeti kérdés középporba állítása általában nagy mér-
tékben hozzájárult Horthy endazermmegszilárdulásához. Rán-
ki György i. m. 308. p. De .míg :a munkásság és a parasztság 
egy részére ez csak szubjektív okok következtében hatott, 	.. 
addig a középrétegek domináns.e'léme, a köztisztviselő objektív  
is érdekeit volt  a  területek visozaszerzéoében. Hajdú Tibor 
i. m. 20.  p. Szabolcs Ottó ,: Köttiaztvioelők az  &llenforradal- . 

mi rendszer társadalmi bázisában. Bp. 1965. 123. p. Hozzáte-
hetjük, hogy e diákifjúságból a menekültekre ez ugyancsak  
elmondható. 	 . . 	 . 

64. Uj t. (BP.) 1923. XI. 13. 1. p.  
65. Új E. (Bp.) .1924. III. 18. 1

1
.p. .

s
.
.

.t0 o  magyar 
 y
jövendő

\  cask Fa Mienk lehet." - hirdetik t~áa €alkalomm€al. ~J j É. (Bp.) 
 V. 29. Nagy Iván egy beszédében hangoztatta: "A múlt 

kiesett  a kezünkből, de a jövendőnek urai vagyunk." Új É.  

(Bp. . ) 1924. I. 29. .2. P.  
66., P1. a SZEDRE elnökének beszéde. in: Ünnepélyek, amelyek 

M..Air. Perencz József Tudományegyetemen a tanév megnyitása 
és az egyetem ötvenesztendős fenálláoa alkalmával 1921. évi 
október hó 9-én és 1922. évi június hó 29-én tartattak. Sze-
ged, 1923. 34. p.  
67. Új É. (Sz.) 1922. VI. 4. 1. p., Új t. (Bp.) 1924. II. 5. 

1. p. 
68. A szegedi SZEFHE felháborodottan tiltakozott az ellen a 

híresztelés ellen, hogy tagjaik között  zsidók  is lennének, és 
mindezt azzal utasítja el, hogy legfőbb céljuk tagjainak "ma-
gyar öntudatra veó nevelése, a megőrzése minden meggyötört  
magyar fajtánkra veezedelces, idegen faji ráhatás . .veszedel-
mével szemben." A SZEM  válaszol e gyanusitásokra.SZUD 1921.  
X. 29. 2. p. 
69. Egy "tányérsapkás" által írt cikk néhány Dora így hangzik  
"liberális bőrbe bújt kommunista vezéreink ... okozták az or-
szág romlását, szennyes páholyaikból, alattomosan ..." SZUI ,  

1922. O. 28. 6. p. Ley másik cikk egyenesen "liberális  
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fajú" egyetemi hallgatókat emlegetett. SZUN, 1925. V. 28. 
2. p. Egy március 15-i ünnepélyen hangzottak el a követ-
kező szavak: "1924. március 15-én a magyar ifjú demokraták 
jogrendje, liberalizmusa szolgaságot jelent, ellene küz-
dünk a szabadságért." Bécsy Bertalan: Utógondolatok már-
cius idusához. Új É. (Bp.) 1924. III. 25. 2. p. 

70. "Lássátok meg azt a mély sírt, melyet nyugat nüveltaé-
ge ásott már 50 év óta!" - olvasható az Új Élet folyóirat 
beharangozójában. SZUN, 1922. III. 5. 2. p. Lásd még: SZULA, 
1922. II. 12. 2. p., Nagy Iván: Kelet felé! Új L. (Bp.) 
1924. IV. 1. 1. p. 
71. Pásztor József: Kelet felé. új É. (Sz.) , 1922. V. 21. 

4-5. p. Nagy Iván: Kelet felé! Új É. (Bp.) 1924. IV. 1. 1. p. 
72. Az ellenforradalmi egyetemi ifjúság ideológiájának 
másik, a "nemzeti gondolattal" szorosan összefüggő, domi-
náns ás egyben konstans eleme a már tárgyalt antiszemitiz-
mus volt. A diákság antiszemitizmusával még a továbbiakban 
is foglalkozni fogunk. 

73. A polgári demokratikus forradalmat kísérő pacifista 
illúziók, a wilsonizmuaba való reménykedés és a viszonyla-
gos tehetetlenség volt az ellenforradalom céltáblája. A 
Tanácsköztársaság esetében az egyes vezetők részéről meg-
nyilvánuló, a  nemzeti érzést sértő, vulgáris internaciona- 
lista mentalitás. 

74. Ránki György i. m. 305. p. 	. 

75. Gergely Jenő i. ra. 147. p. 
76. A kereoztényszocializmusnak a diákokra való befolyá-

sára vonatkozóan: Ladányi Andor: Az egyete mi  ifjúság az 
ellenforradalom első éveiben. 68. p. Gergely Jenő i. m. 
268. p. 

77. Sebestyén Sándor: A Bertha Miklós Társaság, Bp. 1981. 
9. p. Nagy Péter :Szabó Dezső. 2. kiad. Bp. 1975. 244. P., 
Bajcsy-Zsilinszky Endre: A háborús nemzedék. Előöro, 1928. 
VIII. 5. 3. p., Szász Béla: Még egy hang az ifjúságból. 
M. Szle. 1928. aug. 374. p. Természetesen ez a hatás nem 
lehetett  általános a diákok körében sem. 

78. A középrétegek, azon belül is a  fix  fizetésből élők 
anyagi helyzete a háború folyamán jelentősen romlott. 

79. Ladányi Andor u .o. 65-66. p. 
80. uo. 65-68. p. 

81. Kerék Mihály: Az Országos Széchenyi Szövetség törté- 
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nets, müködése és hivatása. Bp. 1932. 116. p. 
82. uo. 120. p. 
83. uo. 120-121. p. 
84. Ez a161 a tőkeellenesség bizonyos mértékig kivételt 
jelent. A zsidó, a szélsőjobb szerint erkölcstelen eszkö-
zökkel összeharácsolt tőke támadása ugyanis viszonylag kö-
vetkezetes volt, de a keresztény tőkével szemben ez a kö-
vetkezetesség már nem mutatkozott meg, és ennek megfelelő-
en a tőkeellenes jelszavak elsősorban  az  őrségváltást cé-
loztgk. Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforra-
dalom első éveiben. 67. p. A diákság szociális jelszavainak 
átmeneti jellegét jelzi, hogy a "magyar forradalom"4 "ma-
gyar szocializmus" eszméinek hirdetése 1920. folyamán hát-
térbe szorult, majd el is dint az ifjúság lapjainak hasáb-
jairól. Ladányi Andor uo. 68. p. Mégis  feltételezhető, 
hogy a szociális követelések hangoztatása, s parasztság 
vagy a munkásság felé tett gesztusok egyeseknél valóban 
őszinte törekvéseket tükröztek, de az adott történelmi 
szituációban - a demagóg hangzavar más elemihez alkalmaz- 
kodva - ezek nem érvényesülhettek és nem is váltak külön. 
85. Nagy Péter i. m. 242-243., 309. p. Az egyetemi ifjú-
ság védelmébe vette az írót akkor isi, mikor a T.nácsköz-
társeság alatti tevékenysége miatt támadták. Huzly Imre: 
Nem adjuk Szabó Dezsőt. Ifjak Szava. 1919. IX. 14. 1. p. 

86. Ladányi Andor uo. 69. p. 
87. uo. 70. p. 
88. uo. 
89. Szabó Dezső: Segítség! Bp. 1925. A regény 1923-25 kö-

zött íródott, közvetlenül az író által szerkesztett tlet 
és Irodalom csődje után. Nagy Péter i. m. 390. p. 
90. Ferencz Gábor: Szabó Dezső. Új t. (Bp.) 1923. XI. 27. 
3. p. 0láh Béla ezt írja: "Szabó Dezső magyar érték, és 
a magyar faj hegemóniájáért vívott minden küzdelmében min-
dig maga mögött tudhat bennünket." Új t. (Bp.) 1923. VII. 
10. 2. p. 
91. Az elsodort falu Farkas Miklós alakja Adyt idézte fel. 

Ezenkívül több Szabó tanulmány foglalkozott Adyval, melyek-
ben a költőt - változó szempontú megközelítésekkel -, de 
mindig védelmébe vette, és nagyságát minden alkalommal ki-
emelte. Ady-kérdés. in: Ady-könyv. Bp. 1924.,A romantikus 

Ady in: Szabó Dezső: Egyenes úton. Bp. 1920. (eredeti meg- 
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jelenés: Ily. 1911. II. 1086-1094. p.),Porradal©aa Ady. Bp. 
1919., Ady arcához. in: Szabó Dezső: Panasz. Bp. 1921. 
Nagy Péter szerint Szekfü mellett  Szabó Dezsőnek "köszön-
hető elsősorban, hogy Ady Endre a kitagadott és elátkozott 
garabonciásból az ellenforradalmi korszak ünnepelt költőjé-
vé válhatott - de azon az áron, hogy Szabó és Szekfü együt-
tes erőfeszítéssel a radikalizmus, a forradalom költőjéből 
az °'úri magyarság" mélyhurú megszólaltatóját faragták." 
Hagy Péter i. rn. 323. p. Az idézetben használt "ellenfor-
radalmi korszak ünnepelt költője" véleményünk szerint túl-
zás, de a megmásított költő átmentése - az eltérő megkö-
zelítés és az átmentés irányának eltérő volta  ellenére - 
jogosan állítható párhuzamba a két szerző esetében. 
92. Bellér Béla: Tudósok az ellenforradalomban. Valóság, 

1960. 2. sz. 83-87. p. 

93. Szabolcs Ottó: Köztisztviselők az ellenforradalmi rend-
szer társadalmi bázisában. 84. p. 
94. Pándi Ilona: Amagyar• haladó értelmiség néhány irány-
zata a Bethleni konszolidásió éveiben. Ptk. 1965. 2. oz. 
160. p. 

95. L. Nagy Zsuzsa: Bethlen liberális ellenzéke.  Bp. 1980.. 
230. p. 
96. Huszár Tibor: Értelmiségtörténet, értelmiségszocioló-

gia. in: Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások. Bp. 
1978. 9. p. 
97. Erdei Ferenc: Az úri középosztály. Szociológia, 1975. 

4. sz. 469. p. 
98. Lackó LLiklóa szerint a középrótegeknél a fő választó-

vonalat a zsidókérdés jelentette. Lackó isiklós: A magyar 
társadalom fejlődésének fő tendenciái és problémái. 39. p. 

99. A kolozsvári egyetemet 1872-ben alapították, utána a 
következő  tudományegyetem csak 1912-ben, Debrecenben ill. 
1914-ben Pozsonyban nyílt meg. 
100. Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás a dualiz-

mus kora második felében. 198. p. 
101. P1. Lechner Károly, Schneller István, Apáthy István, ' 

de itt tanított egy ideig Somló Bódog, Jászi Oszkár és Á-
goston Péter is. 

102. 1902-ben az ET kimondta, hogy az egyetemi menza he-
• lyiségeiben "a társalgás nyelve kizárólag magyar legyen". 

Ladányi Andor uo. 160. p. 
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103. Sze©enyei Kornél i. m. 47. p., Imre Sándor: A Ferenc 
József Tudományegyetem a századforduló táján. Kolozsvár, 
1944.10. p. 
104. Lags a  progresszív irányzat sem jegecesedett még ki, 

amit jelez, hogy a Galilei Kör kísérlete, hogy Kolozsvárott 
fiókegyesületet létesítsen, kudarcot vallott. Turnovszky 
Sándor szerint ebben Somló Bódog passzív magatartása volt 
a döntő. Turnovszky Sándor: Adalókok a Galilei Kör törté-
netéhez. Korunk, 1957. aug. 1063. p. 
105. Laky Dezső i. ma. 31. p. 
106. Turnovszky Sándor i. m. 1069-1o70. p. 
107. A fiókegyesület megalapítására vonatkozóan nem ale 
kult ki egyértelmű eredmény a történeti irodalomban. Töaö-
ry Várta i. n. 13. p. 
108. Bálint 

T
Z
T
oltán: A kolozsvári

i 
 diákság a forradalomban. 

Bécsi ,:agyar Nj ság, 1923. VIII. . 25. 6. p. 
109. Kolozsvárott is voltak próbálkozások, hogy a  magyar 

hallgatók továbbra is magyar tantestület irányítása mellett 
folytathassa tanulmányait, de ezek tárgyalásától itt eltekin- 
tönk, 
110. Faárki Sándor: A  E.  Kir. Feronez József Tudományegyetem 
története, 1972-1922. Szeged, 1922. 132. p. 
111. A román megszállás után, rendkívüli körülmények között, 

de lezárult az 1918/19-es tanév, és sz új tanév ősztől már 
Budapesten kezdődött. 
112. CsmL, VIII/4. fond, 1. doboz, 1920/21. 431. sz. 
113. CsmL, VIII/4. fond, 1. doboz, 1920/21..431. sz. Ezt 
elősegítette az is, hogy az ET vezetője a liberális meggyő-
ződésü Sohneller István, az akkori prorektor volt. 
114. CsmL, VIII/4. fond, 1. doboz, 1920/21. 199. sz. 
115. CamL, VIII/4. fond, 1. doboz, 1920/21. 771. sz. Schnel-

ler ekkor még visszavonta a lemondását, mivel az orvosi kar 
hajlandónak mutatkozott az elutasított kérvények felülvizs 
gálására. uo. 
116. CsmL, VIII/4. fond, 1. doboz, 1920/21. 958. sz. 
117. Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom , 

első éveiben. 82., 194-195. p. 
118. Országgyülési napló. 192022. XI. köt. Szádeczky Lajos 
beszéde, 19-20. p., Barla-Szabó József hozzászólása, uo. 30. 
p., Kováta J. István hozzászólása, uo. 34. p. 
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119. Teaeováry I®re hozzáazóláaa, Orazággyülőai napló. uo. 
24. P. 	 . 

120. Kováta J. István hozzászólása, uo. 34. p. Barla-Szabó 
Józaof hozzáozóláaa, uo. 30-31. p. 	. 

121. Sz, 1921. I. 23. 1. p. 
122. Gál Ferenc: Főiskolai törekvések Szegeden, 1790-1922. 

Szeged, 1929., Devich Andor: A szegedi főia1oloi mozgalom. 
Szegedi Egyetem, 1968. 9., 10., 11. sz. 	. 

123. L. Nagy Zsuzsa i. a. 8., 51. p. 
124. Szabó Ágneat A K1P újjáizervezéae. Bp. 1970. 150. p. 
125. Havasi Zoltán: Szeged éo egyetemei. Tiazatáj, 1971. 

10. sz. 937.
. 
p. 

126. Vörös László: Adatok a Horthy-korszak egyetemi orvos-
korainak társadalomszemléletéről és társadalmi meghatározott-
ságáról. Communicationee . ex Bibliotheca Historiae Medicee 
Hungarica, 1965. 254. p. 
127. 1923. IX. 21-én még arról számolt be a helyi napilap, 

hogy csak. 680 hallgatót vettek fel a szegedi egyetemre. Sz. -

1923. IX. 21. 3. p. Később ez a létszám kiegöaziilt ugyanis 
a fővárosban az elutasítottak egy része Szegeden felvételt 
nyert. (A budapesti lakosok száma a szegedi. egyetemen 1929-
ben 116 fő volt, ami meghaladta a 10 %-ot Laky Dezső

,. 
 i. aa. 

68-69. p.) A jelenséget általános érvénnyel. . Hajdú Tibor is 
megállapította: "A numerus clausus végrehajtásánál ... lé-
nyegóben ott jártak el szigorúan, ahol megfelelő volt a je-
lentkezés, elsősorban a budapesti tudományegyetemen ... en-
gedékenyebb volt a felvétel vidéken ...°' Hajdú Tibor i. m. 

32. p. 	
. 

128. Ez természetesen csak a háború utáni első években volt 
érvényesíthető. 
129. CsmL, VIII/5. fond, 8. doboz, 1926/27. BK 1926. IX.  

15-i jkv. 
130. Lienyhárt Gáspár egy ünnepi beszédében utasította el 

az egyetem részéről a napi politikába való avatkozást. in: 
Ünnep€lyek, amelyek 	31-32. p. Pfeifer Péter, mint ma- 
gánember is hasonló szellemben nyilatkozott. Sz, 1922. V. 
21. 6. p. 

131. Szádeczky Lajos, Tóth Bároly. 
132. Győrffy István. 
133. Zolnai Béla, Sík Sándor, Imre Sándor, Liészöly Gedeon, 

Solyaoasy Sándor stb. 
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134. SZUN, 1922. Z. 2. 2. p. 

135. Co L, VIII/5. fond, 7. doboz, 1922/23. 277. sz. 
136. Sík Sándor a II. Irodalomtörténeti, Lester János a 

II. Filozófiai, Várkonyi Hildebrand pedig a pedagógiai-lé-
lektani tanszéken lett  nyilvános rendes tanár. 

137. Dr. Buday Largit szóbeli közlése. Itt mondok köszönetet 
sa hasznos információkért, amit beazélgetéaünk során számomra 
nyújtott. 
138. A Románra területéről származó hallgatók száma Szege-

den 1922/23-as tanév első félévében 375 fő, 1926/27-ben 
235 fő volt. Beszámoló a . szegedi U. Kir. Ferencz Józoef-lu-
dományegyetem 1922/23 - 1926/27-es tanévéről. Szeged, 1929. 
399• P.  
139. 1930/31-ben az első fölévben 203, a  második félévben 
184 fő volt a számuk, ugyanakkor a hallutói összlétszám 
2041 ill: 1980 fő volt. Beszámoló a  szegedi:... 1930/31-es 
tanévről. 193. p. 

140. A "székely jelleg" megőrződését mutatja a "Hargita-
váralja" c., 1936-ban, a "Hargitaváralja jelképes székely 
község" saját folyóiratfaként induló lap, melyhez rövid időn 
belül a szegedi SZEPHE is ccatlskozott . . (Hargitaváralja, 
1936. II. 24. 16. p.) A lap többek  között egyfajta székely 
öntudatot és összafogást hirdetett, amely mögött ott bujkált 
a magyar társadalomba való tökéletlen beilleszkedés, és €a 
"másság" tudata, (Hargitaváralja, 1936. VII. 10. 9. p.) és 
a székely jelleg erőltetése is. Hargitaváralja, 1937. II. 
11. 31-33., p., uo. 1937. VIII. 12. 	. 
141. A szegedi főiskolai hallgatók egyesületében 1919. nya 

rára sutkításig menő ellentétek alakultak ki a•szocialiste és 
az ellenforradalmi orieritációjű diákok között, (Szeged és Vi-
déke, 1919. VII. 15. 2. p., uo. 1919. VII.. 18. 4. p.), ás  nem  
sokkal később, a  főiskolai hallgatók díszközgyülésén IJolnár 
Miklós elnök már a nemzeti eszme jegyében egységet hirdetett 
azok mögött, akik I3laagyarországot "a bolsevizmus karjaiból" ki 
akarják ragadni. Szeged és Vidéke, 1919. VIII. 1. 2. p. 

142. Leky Dezső i. m. 
143. Ezek felszabadulás előtti kritikus értékelésére: Földes 

Ferenc: Uunkásság és parasztság kulturális helyzete Utagyar-
országon. Bp.. 1941. (újabb kiadása: in: Földes Ferenc váloga - 
tott müvei. Bp. 1957.), ill. felszabadulás utáni feldolgozá-
sára: Andorka Ruaölf i. m. 
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144. Földes Ferenc fent említett oüvóhek fő érdeme éppen 
az elnyomott osztályok rendkívül hátárányoo helyzetének bi- , 
zonyítása a főiskolai továbbtanulás lehetőségeit illetően. 
Földe© Ferenc válogatott süvei. 133-144. p. 
145. Laky Dezső i. o. 32. p. 
146. uo. 26-27. p. 
147. Ha a.dzsentroid mentalitás alapján a "tőrténelmi kö-

zéposztályhoz" további kategóriákat is teljesen vagy rész- 
ben ideszámítunk - mezőgazdasági tisztviselő 128, közép-
birtokosok 151, közlekedési tisztviselők 538 fővel, és a 
kisiparosok éca kiskereskedők egy részét (az összes 857 ill. 
479 fő) -, akkor  a  hallgatóság több Dint a felét alkotja ez 
a csoport. 
148. Pl. Laky a "másféle értelmiségi" kategóriába sorolja 

az orvosokkal ős ügyvédekkel együtt az ezek alkalmazásában 
álló segédet ill.  irnokot. Az órtelmiségi keresetek közötti 
eltérósekre pontos adatokat közöl Kovács I. Gábor; in:Az 
értelmiségi keresetek változása, 1920-1975. c. tanulmánya. 
in: Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások. Eszerint 
az állami rondezerü fizetési osztályok szélső kategóriái e-
setében következő  a  helyzet: VIII-XI, fizetési oszt. havi 
290-140 P, I-III. fizetési oszt. 2640-1420 lti. hovács'I. Gá 
bor ' i. 'm. 243. p. 
149. Szabolcs Ottó: Köztisztviselők az ellenforradalmi rend 
szer társadalmi bázisában, 20. p. Hoffman Dezső: A  magán-' 
tisztviselők szociális és gazdasági viszonyai Budapesten. 
Statisztikai Közlemények, 63. köt. 4. sz. 134-135. p. 
150. Laky Dezső i. m. 23. p. 
151. uo. 
152. uo. 43. P. 
153. uo. 54. p. 
154. Uagyary Zoltán i. n. 40-47. p. 
155. uo. 54-56. p. 

157. Hoffman Dezső ,''i. m. 111. p. Budapesti adat, mely az 
összes magántisztviselő keresetét átlagolja, a vezető beosz-
tásban dolgozók keresetét is beleszámolva. 
156. Kovács I. Gábor i. m. 252. p. 
158. Laky Dezső i. ra. 70. p. 
159. uo. 45. p. 	 . 

160. uo. 70. p. 
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161. Laky Dezső i. m. 99. p. 
162. A  magyar  tudonánypólitikaalapvetése. Bp. 1927. Lagya-

ry Zoltán bevezetője. 13. p. 
163+. A

• 

 kormány felsőoktatáapolitikáját már a kortársak egy 
része is túlméretezettnek tartotta. 
164. A legnagyobb méretű vállalkozás ilyen téren a szegedi 

egyetemi éptiletek létesítése volt. 
165. Zeky Dezső i. m. 40. p. 
166. Magyary Zoltán: Emlékirat az egyetemi ifjúság szociá-

lis gondozásának megszervezése tárgyában. Az 59-83. p. alap-
ján. A további hivatkózáaoknál Magyary Zoltán fenti művét 
idézzUk. 
167'0 J

• 

udik Ferenc: Az egyetemi kollégium. SZUN, 1929. Z. 
20. 6. p. 
168. A középiskolákban ez a tendencia még nyíltabban érvé-

nyesült. Dékán Károly: A középiskolai (gimnáziumi) tanulók, 
szociális megoszlása 6o ösztöndíjazása a Horthy-rendszerben. . 

Ped.'Szle. 1961. 2. sz. 140-141. p. 
169. A Diákvédő Iroda mUködéséről kezdettől jelentek meg 

rendszeres összefoglalók 40 Jelentés e Szegeden működő E. 
Kir. Perencz.Józaef Tudományegyetem Diákjóléti és Diáké- 
dő Irodájának első Ernásodik, harmadik otb.1 évi mUködésé-
ről" címmel. (A további hivatkozásóknál: "Jelentés...", mi-
vel óz általánosított megállapításainknál ős a szövegben 
közölt táblázatnál az Iroda jelentéseinek több évfolyamát vet- 
tUk figyelembe). 	 . 

170. Jelentés 
171. Társadalmi akció a  szegénysorsű egyetemi hallgatók se-

gélyezésére. Sz, 1921. X. 6. 3. p. Felhívás vagyonos pol-
gárokhoz. SZUN, 1921. 1.. 6. 3. p. 

172. A Holtzer cég is ellát egy egyetemi hallgatót. Sz, 
1921.. Y. 110 3. p., Mennyit adtak  á szegedi " gazdák sz egye-
temi hallgatóknak? Sz, 1921. Z. 12. 3. p. stb. 

173. A nyomor elűzi a szegedi egyetemről  a  diákokat. SZÚN, 
1921. 1. 14. 1. p. Útban a székely egyetemi Hallgatók. SZULA, 
1921. IX. 29. 2. p., Felhívás jótékony egyesületekhez. SZUN, 
1921. Z

• 

. 16. 3. p. 	
. 

174. Bárány Ferenc: Jobboldali diákmozgalmak a szegedi egye-
temen. 14. p. 

175. uo. 
176. v.  O.  58. jegyz.

. 
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177. A keretszám alkalmazeloa toh4t lényegőben  csak  a zoi-
dó hallgatókat érintetto. 
178. Szandtner Pál: Az értelmiségi mayor ifjúoág jövője. 

in: Az értelmiség válsága. Bp. 1931. 62. p. 
179. Hajdú Tibor I. m. 32. p. A kötépiokolákban érettoégizet-

tek száme folymotosan növekedett: 1919/20-ao tanáv 4079 fő, 
1927/28-ban mdr 5123. Lagyary Zoltán  i. m. 13. p. Az utoleó 
békeévben ezzel szemben az see= országterületre ozámítva 
5690 fő volt. Szandtner Pál i. m. 52. p. 
180. Hajdú Tibor i. m. 24-26. p. Laity Dezoill: Az értelmiség 

válságinak gazdas4gi áa társadalmi háttere. in: Lrtelmiség-
szociológiai írdook. Bp. 1981. 112-119. p. (redeti megje-
lenés: Tt. 1931. 1-2. sz.) 
181. Szaboloo Ottó:Köztisztviselők az eilenforradalmi rend-
szer társadalmi bázioában. 29. p. Olay Perene azerint a DO-

nekültek 47 53-it tette ki a közalkalmazottak áo cooládtagja-
ik ozáma. Olay Perenc: A magyar kultúra válságos évei. Bp. 
1927. 38. p. 
182. Szaboleo Ottó uo. 40. p. A jogi karon tanulók szcial 

már , 1910 - 1915 között io stillyedt, (Laky Dezoő: A magyar 
egyetemi hallgatók statisztikája. 25. p.) tohát a jogi kar-
tál való elpártolds folyamota már a forradalmak előtt elkez-
dődött. 

183.Szabolec  Ottó  Aio. 124. p. 

184. A húszas évek mdoodik felétől egyre erőteljesebben a 
no köztioktvioelői munkanálkülioég  került  előtérbe. Szabolea 
Ottó: nnkanó1kti1i diplomások a Horthy-rendszerben. Bp. 1964. 
53. p. 
185. "A mi középoortály kérdősünk tulajdonképpeni tengelye 

a zoidókérd6o. Ezért a mi középosztályunk ...„--harea no gaz-
daodgi hone° világnézeti 4o nempeti hare.", írja egy magát 
meg  ne  novező ozerző. A középosztály. Tt. 1925. 2. oz. 81. p. 
186. Hornyánozky Gyula hozzászólása, in: Az értelmioég vál-

ogGa. 77., 78. p. 
187. Lagának az ártelmiségi munkanélküliségnek io volt egy 

olyan hatása, mely a blzio megozilárdulgloa felé hatott. A ki-
nevezett köztisztviselői ál1á s ugyanio nyugdíjao álláot je-
lentett, melynek elnyerciaót a rezaimhez vale) mina teljesebb 
alkal2spkodásosi ianirtlmnk bimtnn -rtrIn 4  a jelöltek. Berend 
T. Iván - Ránki György: 12aayar tároadalóm'a két világhábo- 
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rd között. in: Berend T. Iván - Ránki György i. o. 336-337.  

p . 
 

1£38. ílánd1i Ilona: A magyar "közópoo2trály° k6rdóoóhc3z. Szá-  

zadok, 1965. 1. oz. 147. p.  
189. Bobula Ida i. o. 373. p.  
190. Karácsony Sándor: A aragye,r diák küteleacae:gni tudooá-  

nyoa t:6ren. Diákv. 1928. júni. 3. p.  
191. i►adiaica BlQmér: :Lbtelai proletfaridtua. L. Szla. 1927. . 

1. köt. 296. p. RónzieteoebbQn e9.enzi ezt a folyamatot,  
Szombratfolvy György: Az c:rteimioóg váloága. :t. 1924. nov.-  

dec. 5-7." p . 	

.. 

192. Szcandtne ~.' Pál i. ca. 68. p.  

193. Asaztaloa Liklós: Aharmincóvoaek Eeagyrarorazága. L. Szle  

1928. jzáli. 243. p.  
194. Magyar Statisztikai Lvkönyv.  o  1928. MEVI ó köt. 39. P.  

A felvétel megbízhatóságának viozon.y9.ag000ágát SzFabolcra Oic-  .. 

- tó mutatta ki. Szabolcs Ottó: Lunkaxz®lküli diplomások a  
Horthy-rendszerben. 54-56. p. Szabolcs a szellemi munka-
nélküliek azáarát jóval tízezor fölött felt4telozi. uo. 56. p.  

, . 

195. ~iagyar Statisztikai Évkönyv. uó. 38. p.  
196. Uolnár Olga: Uunkeanélkülioég a szellemi pályákon  al-
kalmazott nők körében. Időzi Szabolcs Ottó uo. 80. p.  

197. Szabolco Ottó uo. 56. p.  

198. Bárány PerQnc: Jobboldali dtiákmozgralatak. a szegedi egyo-  

toaen. 16. p. ' 	

. 	 . 

199. Baky Dezső: A nagyfar egyetemi hallgatók statiaztiká.  ja .  
96. p. (Sportegyecületek nc;lkül) . 	 . 

200. Eagyary Zoltán i. a. 133., 142. p. Az Eoericann eae-  
tóben cook a ki,ilön, közölt iaZjűoági lótozá.raot vcattv!k figyc-
lo íiabe .  

201. Illyofalvi adatai alapján 9764 hallgatóból ogyid© jaeg  
kettő egye©üle tnek volt tagja 766 fő Ccs hálvoa vagy enaaól  

több ogye€aületnok 266 fő. Il9.yoa2ralvi I. La j oo: A fővároca  
polgári n .épera:a6gónek azocidli© éo gazdac.aági viozonyai.  

Bp. 1935. 1068. p. 	 . . 

202. %gyik flvóloő póldája ennek az EWericana, ahol 1926-  
ben a ttaglc:tszáa 6084 fő volt, do ifjaaaági tag ugyanakkor  

cock 1415. Schemeatio Luc PooderFationia Baeric;anne. 1925-  
1926. BO. .1926.   248. n.  
203. 1900-ban 74 különböző egyeteoi óa főiskolai ogyaati-  

let egzioztá.lt. Ludvig %ezaő: Lagyaa:° digkegyeaületek. in:  
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Eagyar diadlot 4o diákegyeoUletek. 64-67. p. 1929-ben 
cook a MLPHOSZ-on belül 87 togegyeeület nüködött. Lagyary 
Zoltán I. m. 130-132. p. alapjáni 
204. Perencz Gabor: Tiz óv előtt 	Új 	(Bp.) 1923. XII. 
20. 8. p. Déso Rudolfné: A LIM. Bp. 1972. 22-23. Do Az egye-
stileti élet változdoaira általában jellemző adatokat közöl 
Debrovito Sándor.:-.szerint 1911-20. között 346 (ebből cook 
1920-ban 105) különböző egyeoület ldtestilt, a következő  tíz  
dvben 944. A bajtársi egyealetek ozámának a megugráoa még 
erőteljesebb ezen belül. Dobrovito Sándor: Budapest egyeciiiIe-
tei. Statisztikai Xözlemények. 74. köt. 3. oz. 40-41. p. 
205. Az egyetemi zgozlóaljak szorosan összefonődtok az egye-

temi bajtársi szövetodgekkel. Tóth Pál Póter: A mayor drtel-
miatig két világháború közötti történetéhez. Bp. 1980. 7. p. 
206. A jogdozok a Werbőczi, oz orvosok a Csoba, a bölcsdszek 

az  Arpád ós a gyágyszerdszok a Hunyadi bajtársi egyesilletben 
tömörültek. 
207. Újhelyi  Szilárd  visszaemldkezdse szerint a kerületi 

vezdrséget a központ nevezte ki, a kinevezett vezérek pedig 
maguk választották Ussze olvezőreiket. in: Tőth  Pál  Péter 
le m. 135. p. 
208. Bárány Ferenc: Jobboldali diákmozgalmak a szegedi egye-

temen. 5. p. A Turul Szövetodg szervezeti feldpitdodről ál-
talában részletes tájékortatót nyújt Tóth Pál Péter: Az e-
gyetemi hallgatók mozgalmai Debrecenben. M. 1974. 4. sz. 
39-41. p. 
209. Eli a LEPHOSZ? Uj  2:. (Bp.) 1923. IX, 13. 1. p. A LEFHOSZ 

szervezeti elődje a Logyar Ifjak Nemzeti Egyesülése volt, mely-
nek "magját" a korábban aá' emlittott Piros-Fehér-Zöld Blokk 
alkotta. Lagyory Zoltdn'i. m. 118-119. p. 
210. Bárány Perenc uo. 7. De 
211. 1900-bon cook 13 egyesület általános, a többi segély-

eaesület 29, szakegyesület 24, sportegyesUlet 8. Ludwig 
Rerső i. m. 64-67. p. 
212. A nemzet egyetemi ifjúaága a kereortény-nemzeti irá-

nydrt. SZUN, 1922. II. 15. 3, P. 
2130 Egység. Új  E. 1924. II. 5. 1. p. 
214. Egy tdborban az ifjúság. Új É. 1924. II. 5. 1. p. Egy-

oégbe töraIlilnok az egyetemi ifjúoáR Uoszes szervezetei. SZUN, 
1925. IV. 4. 2. p. 
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215. Bárány Peronc: Jobboldali diákmozgalmak a ozogedi e-
gyetemen. 8. p. Paraszkay Gyula: Tőnyok és tennivalók egye-
temünk ifjúságának czervezoti életében. Szeged, 1928. 2-3. p. 

216. Pl. Logyar DiákkUlWji Bizottság, Lagyar Didkutazási 
Iroda,  Eagyar Ifjúság Uagybizottoggo. 

217. Az ifjúság essmei-politikai nevelépének hérdései ;ma-
gyar kommunisto mozgolom dokumentunaibon különös tekintet-
tel a főiokolai diaság nevelésére. 1918-1972. Táj. 1973. 3. 
sz. 
213. Horváth Eiklós Torzaa István: Haladó diákmozgalmak 

a  Horthy-korszakban a Pázmény Péter Tudományegyetemen. Táj. 
1964. 1. oz. 97. p. 

219. Lagyary ZoUln  i.  . 119. p. 
220. P1.a =HE egyik fő támogatója a Délmagyarországi 

1V5zmiivelődési Egyesület, a DRUB volt. 
221.Az egyesUlotek, vagy magánszemélyek által nyújtott tá-

mogat4o no minden esetben a közvetlen vagy közvetett befo-
lyásolds igényével egybekötve jelentkezett. 
222. Az Országos DiáknyomorenyhltőAkcióra tudjuk, hogy 

1923-1929. között 542 611 P foly be a BE segitségével. 
gyary Zoltán  i.  . 103, p. lib figyelembe vapoziik, hogy oz 
cook egy - bár kétségtelenül a legjelentősebb akciő volt a 
sok  közül,  az egyealeteken keresztül elérhető szociális tá-
mogatás mértékét is jelentősnek tarthatjuk. 
223. Ezt különösen jól példázza az Emericana. Az Adalbertift 

num, az Euericana fővárosi menzája, melyet döntően adomdnyok-
ból tartottak fenn, 1925-ben 276 étkezőből 128-at, egészen 
ingyenesen 95 főt pedig féláron étkeztetett. E. 1925. 5-6. 
oz. 3. p. 1932-ben a oenza költségvetése 40 000 P körül poz-
gott, melynek előteremtése a gazdasági válság hatására  cár  
az emericanás. 'tálom számára is gondot  jelentett.  OL 
VI L1 31 636 fond, 742. csocó, 98-12. sz.  Összehasonlításul  a 
szegedi Uensa Academica 1931/32-es óvi kiadása mejdneo el-
órte az 50 000 P-t. Itt a napi Eitlagoo 250 étkezőből 22 in-
aoneo, 59 1/4  díjas,  81 1/2 dijas ős 34 3/4 díjas étkezhe-
tett. Jelentésok az 1931-32 tanévről. Szeged, 1932. 17. p. 

224. Tichy Béla: Az Emericana. Katolikus Lobredés, 1927. IV. 
24. 3. p. A szerző ugyan a ___:_fenti jelzőt visszautasitotta, 
de a protekció rendszerét lényegében elismerte. 
225., Az ifjúság anyagi órdekeinek felkarolásával kapcoolat-

ban ort olvashatjuk az Emericanaról: "Először emberhez mél- 
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tó életet akar biztosítani, hogy a;lelki emberre aspirál-
ha soon. Llert az Eaericana olyan, if júaágot .  akar , amelynek 
arcán a panasz, jaj óo eldugott ökiü elkescredettaég he-
lyett öröm derül." L. 1928. IX. 1. p. A L1IE HOE elnökének 
kijelentése szerint: "Ha bizonyos köröktől elfogadunk tan- 
díjsegélyt, úgy kötelesek vagyunk tanácsait is megfogadni." 
Idézik: in: Tunkatorv. "A Haladó Diákok Pártja a L IEPH03-
ben" programja. Bp. 1935., 5., p. 

226. Hangsúlyozni kell itt az egyesületenkénti jelentős 
eltérőseket a befolyásolás mértékét illetően 

227. Bárány Ferenc: Jobboldali diákmozgalmak a szegedi e-
gyetemen.. 6. p. 

228. ConL, VIII/4. fond, 1. doboz, 1926/27. 954. az. 
229. ComL, VIII/4. fond. 1. doboz, 1928/29. ET jkv. 1928. 

IX. 26. 
230. Egyetemi F:Iária Kongregáció, Egyetemi Luther Kör, Dá-

vid Ferenc Kör. 
231. CsaL, VIII/4. fond, 1. doboz 922/23. 1431. sz. uo. 

	

1924/25. ET jkv. 1924. X. 30. 	. 

232. CoaL, VIII/4. fond,  1. doboz, 1920/21. 771. oz. 
233. CsaL, VIII/4. fond, 1. doboz, 1923/24.,360. oz. 
234. Csal, VIII/4. fond, 1. doboz, 1923/24.. ET jkv. 1923. 

X. 24. 
235. Coa,, VIII/4. fond, 1. doboz, 1921/22. 1068. oz. 
236. Bárány Ferenc uo. 8. p. 	 .. 

237. Az adatok ösozevetését itt is nehezíti, hogy az ada-
tok egy részénél neacoak egyetemi hallgatók azerepelnok a 
létszánnál. 

238. Sz. 1921. XII. 21. 3. p. 
239. Paraszkey Gyula i. m. 10-11. p. 
240. uo. 12. p. Ezt a rendelkezést 1929-ben a Szent Imre 

Egyedület a Turullal kötött külön egyezményben enyhítette. 
E szerint tagjaik kölcsönösen beléphetnek egymás egyesüle-
tébe. SZN, 1929. XI. 22. 7. p. A Szent Imre egyébként ek-
kor válságba volt, mert tagjaik egy részét az Eaericana 
elhódította. Bukovozky László: Első tíz év. Szeged, 1936. 
24. p. 

241. A bálozás általában kisebb-nagyobb anyagi jövedelmét 
is biztosíthatott a rendező egyesület számára a résztvevő 
"notabilitások" túlfizetései, alkalmi adományai révén. 
,242.Sz., 1924. X. 19. 8. p. 

243•Sz.,  1921.  gI. 5. 3. 	p. 
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244. A szegedi főiskolai ifjúodg eliocerése a Szegedi Új 
Nemzedéknek. SZUE, 1924. V.,1. 2. p. 

245. Sz., 1922. XII. 5. 4. p. 
246. Délmo. 1925. XII. 11. 5. p. 
247. Az itt felvillantott néhány péda legfeljebb arra al-

kalmaa, hogy az egyetemi ifjúság hulturdlis életőnek sivár-
ságát jelezze, ugyanio a korabeli pajtó alapján felsora-
kortatott példáknál alig több kulturdlio eseményről érte-
sülhetünk az egyete ©i  ifjúoági egyeoületek vonatkozásában. 
Ezen a téren croak a 20-as évek végétől mutatkozik bizonyos 
megélőnküléa. Hem tárgyaltuk itt az tij 2let c. szegedi di-
áklapot, mely kimondottan kulturális célokkal indult, mivel 
azzal méga későbbiekben foglalkozni fogunk. 

248. Délmo, 1930, XI. 11. 4. p., ComL, VIII/6. fond, 
1930/31. 14. doboz, 317.  ez.  
249. "Soproni akcióba" kezdett  a szegedi mietemen néhány 

fiatalember. Dame. 1924. XI. 16. 5. p., Szigorlat után mu- 
latozás, verekedós, zsidózás és feljelentés kormányzósőr- 
tés miatt. Délmo. 1927. II. 8. 4. p., Hazafiao felbuzdulás 
a korzón zsidó kingyerekek ellen. Dace. 1924. X. 21, 5. P. 

250. Akik a nuperuo claucue betortioa fölött őrködnek. SZ. 
1922. VIII. 5. 4. p. 9  Pővárooi perancara a ozegedi egyete-
men io igazoltattak a bajtároak. SZ. 1924. X. 17. 3. p., 
A szegedi egyetemi front. Dam°. 1927. XI. 23. 1. p. stb. 

251. Az 1921. noVemberében tartott-tUE szegedi gyüléoón 
Nmook6 Lihály és  Csap  Perenc biztatták az egyetemistákat 
zsidóellenes megmozdulásokra. Bárány Perenc:Az antiszemi-
tizmus szerepe a szélsőjobboldali diákmozgalmakban. 37-38. 
p., A zoidóellenességet sugallta Longi István: Nyílt levél 
as egyetemi  ifjúsához. Új 	(Sz.) 1921. IX. 10. 1. p., 
1926-ban Haller István nyílt felhívást inté -zett az ifjú-
sághoz a kultuazminiszteri rendelet azabotálápára, mely a 
numerup clausus "liberális" értelmezését helyezte előtér-
be. Délmo. 1926. IX. 17. 1. p. 
252. Egy alkalommal az Orvostudományi Kar tanáraitól in-

dult ki országos vihart kavaró botrány, mert a kar tanácsa 
határozatban mondta ki, hogy  zsidó  egyetemi hallgató 
bonctani gyakorlatokat nem látogathatja. Délmo. 1924. X. 
21. 3. p. Az Urügyet erre oz szolgáltatta, hogy  állításuk  
szerint a  zsidó  szentegylet  boncolás  céljából nem bocatjt 
a klinika rendelkezésére  zsidó  hullákat. A határozatot 
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végül  Klobeloberg-éa a rektor közbenjárgotlro két hét hu-
za-vone után vonták vioszap Ego alkalommal, uikor egyób-
ként is forró volt a helyzet, Gellért Albert az anatómi-
ai intézet tanársegéde kijelentette, hogy ameddig "nem 
kívánotoo elecek" tartózkodnak a tonteremben, addig nem 
kezdi  reg  oz előadáot. Délmo. 1927. N. 27. 3. p. 

253. Cook néhány ozemély kopott dékáni megrováot egy o-
lyan esetben, mikor néhány száz diák kővel bedobálta 
Délmogyarország szerkesztőségének oz ablakait. CoWL, 
VIII/6. fond, 14. doboz, 1930/31. 364. oz. A hatékony 
fellépést a botrányt okozó diákokkal szemben azonban 
kétségkívül sok eoetben nehezítette, hogy a megmozduld-
sok általában tömegeoek voltak. 
254. Volt olyan eset is, mikor a diákok a dékán felozó-

lítgsának io nyíltan szembeszegUltek. CsmL, VIII/5. fond, 
8. doboz, 1927/28, BK jkv. 1927. XI. 24., Délmo. 1927. 
X. 27. 3. p., Erdélyi professzort, akinek feltünést kel-
tő cikke jelent meg a katolicizmus és a liberolizmuo vi-
szonyáról, (Délmo. 1927. VI. 19. 3. p.) egy alkalommal 
hangosan "megaboligolták". Délmo. 1927. XI. 23. 1. p. 
255. L. Nagy  Zsuzsa  1. n. 189. p. 
256. Ennek egyik legjelentősebb dokumentuma: A numerus 

olausus. A magyar zsidóság almanaohjo. Szerk. Bethlen 
Pál; Bp. E1925e3 
257. A Szegedi Új Eemzedék híradása szerint a hangulat 

annyira forró volt, "hogy a bajtársi egyesilletek vezórei 
o'leolondito gondolatával foglalkoznak, mivel nem merik vál-
'alai a várható következmények nyomán fellépő felelőssé-
get." SZUN, 1927. IX. 30. 2. p. A liberális sajtó oldalá-
ról olyan vélemény is elhangzott ekkor, hpgy Gibbon az e-
oetben, ha a numeras clousuri nos volna,  úgy  a  zsidó  hall-

gatók aránya oz 5 %-ot oem érné el az egyetemi terror 
miatt. Délmo. 1927. X. 27. 1. p. Az egyetemi botrányok-
kal ebben az időben a korminy is kénytelen volt foglal-
kozni. L. fogy Zouzoa.  i.  n. 189-190. p. 
258. A szegedi egyetemi ifjúság tanulni akar nem vere-

kedni. Dace. 1926. X. 21. 3. p. 
259. Déloo, 1927. II. 27. 2. p. A tüntetőo Klebeloberg 

Afz=gnAIon  érkezésekor  iznjintt ln. Winn. 1927, TT. 96  3= 
p. Az egyeotiletek vezetői do a tagok között a későbbi- 
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enen io voltak n6zetelt6r6sek, de elo600rban a códozerek 
tekintetében. Déamo. Z. 27. 4. p., Délmo. 1927. I. 23. 5. 
P . 

260. Délmo. 1930. NI. 11. 4. p. 
261. rá r máonap a endőrs6G hivataloo jelent6oe szerint 

eGy 300-400 főnyi diákokból áUó tömeg rohamorta cog a 
Délcacyarország szerkesstőségót. Dame. 1930. XI. 12. 1-2. 
p. 
262. NUB, 1922. V. 12. 3. p. 
263. Csmli, VIII/6. fond, 3. doboz, 1922/23. 120. sz. 
264. EISZ ComBiz. Politikai Ecipséai Aözp. Irettára, 

Szeged vároo Pciiopáni iratok. 1925. 227. sz. 
265. A zoidókérdósben ós máa politikai kórdéoekben általd-

ban segtaleilta a közöo hangot. 13nnek megfelelően a lap 
gyakran  adott  helyet a diákok nyilatkozotainch io, 6o Ugye-
iket nay elfogultsággal tárgyalta. A azimpátio az °Eye-
temista részóról is megmutatkozott. 1923-ban pl. több e-
gyesUlet üdvözletót küldte a lopnak "könyörtelen yards 
ellenes heron" miatt. SZUN, 1923, III. 3. 2. p. 

266. A fojvédő vezéreket, Gönböst, Zailinozkyt 6s Héjjact 
többek között iöbb ozáz egyeteni hallgató ia "tomboló lel-
kesed6ssel" fogadta. SZUW, 1924. XI. 9. 1. P. 

267. CamL, VIII/6. fond, 9. doboz, 1927/28. 143. oz., 
Délmo. 1927. IX. 25. 3. p., MTN, 1927. IX. 28. 1. p. 

268. Egy orvostenhallgató izgatási pere. Dan°. 1932. 
I. 1. 5. p. 

269. SZUW, 1932. X. 12. 5. p. 
270. Ladányi  az  ellenforradalom első éveire vonatkozóan 

dllapítja peg, hogy "az egyetemeken progresozív azervezke-
déo irTeális vállalkozás lett volna", 6o a haladó diákok 
elsősorban az egyetemeken  kívül fejtettek ki politikai te-
vékonyoéGet. Ladányi Andor: A haladó diákok ozervezkedési 
kiaórletei az ellenforradalom old; éveiben. in: Haladó e-
gyetemi ifjúcág moggoloci Logyerorozágon. 111. p. Vidéken 
a haladó  diákok  szervezked6oe lényegesen erőtlenebb io 
volt, cint Budapecten. uo. 123. p. Balogh István 1930-ban 
dllepítotte meg: "Legyarországon a diákodg között nyílt 
politikai ogitálióra ninco oecmi alkalom." Balogh István: 
A 'Qi L-cmyar egyeteDi ifjűaá. nvilmk, 1930. 625. p. 76- 
daps Józoef a azociáldemokrata oldalról hangadlyozza, 
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ho gy a azocioliota Dozgolol:ba bekapeoolódó diák igazi 
azoeialista lehet, hiszen oz iokolából való kizártiot 
kock4ztatja. Hád000 József: A 1-2,72,:mar didkoág éo Lunkdo-
mozgalom. Szoeializmuo, 1930, 3. oz. 74. p. ie vélet- 

J6zoef Attila se m egyetemi kollégdi között ta-
leilt r.aggnak tároaotlgot, ikorSzegeden egyetemre járt. 
J6zoef Attila azegedi évoiről: Péter Idoz16: Józoef At-
tila Szegeden. Szeged, 1955. 

271. A szegedi bojtársak - oz erdélyi didkzavargdook-
r61. Dél2o. 1927. XII. 28. 3. p., A anegodi egyetemi if-
jdoevmak  tiltakozó  nagygyilléoe 6o tüntetéoe. SzU, 1933. 
X. 17. 3-4. p. 

272. SZIIII, 1932. XII. 6. 2. p. 
273. ComL, VIII/6. fond, 12. doboz, 1929/30. 303. oz. 
274. A Turul Szövetoég ozegedi eooportjának vezérsége 

kéréot intézett az BT-nak, hogy a tantermekben feltilnő 
helyen függeoszék ki a "Logyar Hiozekegyet'l. COL, VIII/4. 
fond, 1. doboz, 1925/26. 1270. oz. 12183'  a06gyozeréoihall-
gatók életét kedélyeo rigmuookba foglalt krónikája - e-
rőltetetten 60 Linden összefilegés nélkül - az elkövetke-
ző irredenta mitizált képeivel fejeződik be. Codbrády 
Jinoo: Én vogyok a patikároo logény... Szeged, 1926. 

275. Bárány Perone: Jobboldali diákmozgalmak a ozegedi 
egyeteDen. 19-20. p. Ennek a ozerepnek a tartalmát a 2. 
fejezetben aár elomeztük. 

276. Bárány Perene: A ozegedi egyetemisták ozervezetei, 
1921-1929. in: Haladó ifjúoégi 7,ozgalmak Coongrád meg0- 
ben. Szq3ed, 1982. 95. p. 

277. A kioebboégi helyzet vállalásának egyik erdélyi do-
kumentuma: Kiáltó azó. irták: Kóo Károly, Zágoni István, 
Pan. 1-xpád. Kolozsvár, r19203. 

(Bp.) 1923. X. 23 - MI. 13. között. 
279. Új E. 1923. X. 30. 3. p. 
280. uo. 1923. XI. 6. 2. p. 
281. uo. 1923. X. 323. 2. p., uo. 1923. XI. 6. 2. p. Fe-

renez Gábor hozze,ozólgoa. 
282. uo. 1923. XI. 6. 2. p. A körkérdéot lezáró uboloó 

közlemény írója, Pannoniuo Victor álnéven a vita értéke-
lése  helyett  azt hangadlyorte, hogy a "vita pillanat ér-
lelte véleLény Lirobbanármi" cook cm "ifjlioáj egyoégét" 
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dose aid. Új 1]. 1923. :Z. 13. 3. p. 
283. Uj lot 	EpiOdO1i, &Irandalni éo politikai he- 

tilap. 1922. II. 19 - 1922. XII. 20. Ozeged. Kiadó: 
P110. A lap 1023-t6l Budapeoten került r kiadáora, 

de a szer!zeortéaében LN-ar a 3zecedi necjelenéo idején iu 
közliomükkidteka budapesti JPfl1 rést6ről. 
234. A. Bernát Iotván: Adalékok a népi ideológia előtör-

t6netéhez. in: A két vilLIGhábord közötti La4;yarorozágról. 
Bp. 1984. 403-433. p. A soorző ebben a tanulmányában a 
népi ideológie előzményeit kereoi, de foglalkozik a lap 
irodalom-,  éo mitvészetozemlőletével is. irdekeo ezzel 
Usozevetni Bdrány Perenc: Jobboldali dialkmozcAlmak a oze-
cedi egyetemen c. tanulmányát, mely röviden ozintén fog-
lalkozik a lap ideológiájának jellegzetesoégeivel, do a 
szeGadi diclkoág ideolóGiájának általaln000bb megközelité-
sében. R. Bernát inkább az előrematató vonáookat dombo-
rítja hi, Bdrány  Ferenc  viazont orőteljeoebbon az ellen-
forradalmi reakcióo jelleget. Az ollentmondás alapvetően 
a két uunka eltérő megközolítési szempontjeiból adódik. 
A lap véleményünk szerint lee;közelebb az ellenforradalon 
ozéloőjobboldaláhok eszueköréhez állt. Livel azonban az 
eszcei sajátooságoi nem ebben rejlenek elaőoorban, 6o 
,,;:ert a didhok; ideológiáját ilyen oldalról maize részle-
teztük a korábbiakban, a lop által demonstrált ideoló-
giának ellenforradalmi alapvonaisainak réozletezéoétől 
eltekintünk. Bzért a célkittizalceinél fogva differenci-
áltabb képet adó, 68 óppen a sajátooságokra koncentráló 
a. Bernát Ietwin tanulmányára támoozkodunk a továbbiak-
ban. 

285. Új 1.7;. 1922. II. 29. 1. p. 
286. a. Berndt István 1. m. 410 -411. p. 
287. uo. 410. p. 
233..uo. 411-412. p. 
289. uo. 416. p. 
290. 37,UU, 1922. II. 12. 3. p. 
291. Fodor Gyula: Lacyor irodolompolitika. Új L. 1922. 

II:. 1. 3. p. 
292. a. Bernát Intván  i.  . 416. p. 
293. Terészetesen több vonotkozásban írók, publicisták 

ozal1e:i hotá9ait io viaszattikr!iztó:z, olGűooTban Szabó De- 
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zoő és Leudvai István emelhető itt ri. R. Bernát István 
i. n. 417. p. 
294. uo. 416. p. 
295. Mem tekinthetjük véletlennek, hogy az első ellenzé-

ki diákcsoportosulás, a BeüT is döntően erdélyi származá-
sú fiatalokat tömörített. Tóth Pál Péter is bizonyos el-
térést állapított meg az erdélyi és magyarországi hallba 
tók között, amennyiben az erdélyi hallgatókat általában 
méraőkeltebbnek tartja. Tóth Pál Péter: A  harmincas  évek 
értelmiségi ifjúsági mozgalmairól. Ifjúsági Szemle, 1985. 

2. sz. 44. p. 
296. Serfőző Lajos: A titkos társaságok és a róluk foly-

tatott parlamenti viták-1922-24-ben. Pt]. 1976. 3. sz. 74. 

p. 
297. uo. 82. p. 
298. Szinai T iklós: Bethlen politikai rendszeréről. Tört. 

Szie. 1971. 3-4. sz. 485-486. p. 
299. Serfőző Lajos i. m. 112. p. 
300. Eárkus László szerint a szakítás közöttük csupán 

taktikai volt. Várkun László: A kormányzati erők a beth-
leni uralmi koncepció szolgálatában. Tört. Szie. 1971. 
3-4. oz. 471. p. 
301. Serfőző Lajos i. s. 113. p. 
302. Szabó Miklós: Új elemek az értelmiségi ifjúság moz-

galmaiban sz 1920-1930as évek fordulóján. in: A haladó 
egyetemi ifjúság mozgalmai Magyarországon. 139-140. p. 
Névazerint itt elsősorban Bajcsy-Zsilinszky. Endrét kell 
kiemelni. 
303. Szabó Dezső: A ,magyar paraszt. in: Szabó Dezső: Az 

egész látóhatár. Bp. 1939. 1. köt. 278-282. p. Első meg-
jelenéssÉlet és Irodalom, 1923. 5. oz. 

304. uo. 283. p. 
305. Szabó Dezsőről Nagy Péter tollából ugyan több 

marxista monográfia jelent meg (Nagy Péter: Szabó De-
zső. Bp. 1964., Nagy  Péter: Szabó Dezső indulása. Bp. 
1958., Nagy Péter: Szabó Dezső az ellenforradalomban. Bp. 
1960.), mégis gaz irodalomtörténet nem egységes Szabó 
ideológiája, 6o különösen ideológiájának hatását ille-
tően. Lásd pl. Szabó Dezső emlékülés. Irodaloatörténet, 
1979. 4. oz.  958-989. p. 
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306. Ssabó Desoő: Lava cz ifjúsdchos. Met ős Irodalom, 
1923. IV. 25. 26. p. 

307. U. :Is ollcnforrodalon *,;err.őszoty:ajrio. Bp. 1928. Az 
lt 316ra. A beloó válság 	o1&u feló..Dp. 1929. 

303. 	 Utl%2Q-; tíz óv alőbti lelhasedése ős fel- 
3Zngol_Isc u rmltó. ZórlelLstetlan tőnyek és eredményte-
lenaójek jelzik, hogy a nagyfo11no1c, co1y tamegőben 
járták át as okkori diáko40 okaratect, eltUnt, s co már 
cook 03.yesek lobojtatjál, co esel,; ia jőr6szt szavakban, 
naD 	lendítő erőt jeleatő al-aratban.° Lertósz Dániel; 
tj magyor hUzaelem. Dielim. 1929. oht.-nov. 17. p. 

309. Gulyás Bőla: A világnézet problő:úja. Új 	1924. 
II. 12. 2. p. 

310. tiabrahovich LL-516: Lava a oiifjúsárről. L. Szle, 
1928. III. kat. 67. p. 

311. A tanulmányi munkát többen is nagyon hidnyosnak, fa-
lületesnek véltók a korbon (Bobula Ida  i.  u. 376. p. Kari-
csony SAndor I. . 3. p., Balogh Iotván  i. m. 632. p.) kü-
lönösen a hábords generációra vonotkoz6an. Ozekfil Gyula: 
Az ifjúság társodolcrlszeUőlete. L. Oslo. 1930. III. köt. 
210. p. Znnek jogooságát sejteti, hocy cal. (Ives hallga-
tőkból a tudománye,syetemehre 654-en jeles, C62-es jó ős 
1445-an cook olőgségas őrotimégi bizonyítvánnyal irotkoz-
toh be 1929-ban. /Joky Derső  i.  . 47. p. 

312. Szab6 Uik16c tj elemek oz őrtelmisógi ifjúság moz-
colmaiban az 1920-1930-as  óvok  fordulóján. 137. p. 

313. Szecedi diplomák. tj 	1925. VI. 1. 1. p., A magyar 
kÖzéposztály ős az ifjúság. dj L. 1925. VII. 1. 1. p. 

314. linnek eleLsősére a későbbienon móc visszatőriirk. Itt 
cook a tendencia jelzőne miatt említettük. 

315. As ifjúság korhatárai is kitacultok a küzvélemény 
felfoczioában, de a hivatalos szócsövek is atalában 20 ős 
45 óv között jalöltők meg azt. iály Iotvtln: Kezdetek ős 
előzmőnyek. artárs, 1959. 3. oz. 453. p. Szakfü Gyula I. 
-. 207 • p. 

316. .,innek as elképselésnek eg:yik jellaczetes képviselője 
Antal István volt. Antal István: Hol az ifjúság? E. Szle. 
192C« III. köt. 132-136. p., Anal Istvn: :apunyitás s-
lat* tj 	1927. jon. 3-4. p., Antal István: Az ifjúság 
(5J Q Szo;_vri-U. L. Szle. 1927. nov. 312-313. p. Antal 
"zillön6son as utóbbi cikkben  az  ifjúság jeleatőségét na- 
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gyon  eltúlozva próbálta beállítani.  
317. Pon~ ~ácz =Lifáa: Piatal EsaLyarország. Debrecen,  

1930. 33. p. Trócaán <yi György szerint a fiatalság a aun.-  

kásoeztnly ideológiájával szemben - fasizmuson kívül -  
nem tudott más óa wó gic ceggyőzé idaclógiát kidolgozni.  
6°Uem látta célját táa=cadalmi létének, mert omit ő akort,  

azt másképpen óf. más hangsúllyal a razo:rita3izmus a 7uorta,  
de ős ez 	nnáskóppen°9  már áthidalhatsitl.annas érzett ;za:a-  

hoeAlsot jel.eaz°tet'c. i 4  Zrócsányi György: A :zúgyar táron3al.00  
1°-efOs!a..yle::T.,Od©ke. T1i. 1930. 5-50 sz. 414, p.  
316. Egy  ilyen irányzatú új koncepció kidolgozása a leg-  
több esetben meghaladta az ifjúság új id.eolóbus:ain:ak aó-  
pesséGét is, t,zt Szokfü €a háborús nemzedéknek a szemére  
is vetette. 
~.~. 

ve te  vse. S :egfil Gyut E: A 
  

r ai ifjúság   korosztályai. 
,:)z1:. 1928e III. köt. 13 7., 138. 

 

 p.  
319. .~FJngrA0`2, Kál aln i. a1. 26. p., Asztalos Likló s fo-

galmozása szerint "az ifjúság nem napi politikát akar csi-
nálni, á?eI3C-'31 nenzetpolitikát. 90  Asztalos Liklósa A  heroine-
évesek Ilagyarországa . L. Szle. 1928.   III. köt. 246. p.  
320. Szabó Liklóo: Új elemek az értelmiségi ifjúság moz-

galmaiban az 1W0-1930 -as évek fordulóján. 138. p.  
321. 24bián Dániel: Középosztályunk és a parasztság. in:  

Ifjú szívekben ólok. Bp. 19230 34-35o p.  
322. Asztalos S3iklóv ° Az ifjú nemzedék új arcs. Ü jrtp.  

1292. 2. oz,. 10. p. Hrasonlókóppen vélekedett Szász Béla:  
Lég egy hang az ifjúságból. U. Szle. 1928. III. köt. 374.  
p.  
323. Az ifjúság új útjai. Kőtörő. 1930. 38 a  po  
324. °:~gy c1iá3.fi: A magyar diák szociális feladatai. Diákv4 . 

1928.   j U_ll:l. . 10. p.  
325. Az ifjúotig új  útja. uo. 38. p.  
326. Ney tósz, Dániel: Ifjú Lragy€arerszág.  aiákv. 1928.  

okt. 9 . p.  
327, vz különösen  €a WT-re volt jellemző. Szabó Uik1óo  

uo. 145. p.  
326. József  Attila -  Fábián Dániel: El a  faluba! 19300  

in: József Attila boozes nüvei. 3. köt. Bp. 1953. 197-  
204. p' 

 

329. Lz a legerőteljesebben a Turullal czemben fogalma-
zódott men különösen a diákparlament megrendezése körüli  

ellentóteL idején. Erről az eseményről róg lesz szó.  
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330. E1aő>3orban a Kőtörőre  hell  itt gondolnunk. Szabó  
~iTslóa: Új elemek az értelLisógi ifjúság mozgalmaiban az  
1920-1930-as óvek fordulóján. 155-157. p.. A póca3 Batsá-
nyi Jánoo air  ciikörléae azintón rövid óletüi volt, de kö-
zel Gem  váltott  ki  olyan vioczhaugot, cint a  Kőtörő. Sza-  
bó I:siklóa uo. 155. p. Kardos Tibor: i;nlckczc;a a Batsányi  
Jdnoo Körre. Jelenkor, 1963. 12. oz.  
331. A Weaaelón,yi Reform Club ciiköd6aónek egyik jel.lemző-  

.je volt ez. Sebeatyón Sándor i. c. 206. p. 
332. Kodolányi• Jánoo: "Új szelek nyögetit az őQr.aagyar  fá-

kat"., Fábián Dániel: Közóposzf;ály óca a paraaztaág. Mind-
kettő in: Ifjú azívekben élek., Pábián Dániel: A ©agyar  
falu.  Hid, 1928. 3-4. oz. Weis  lstváan: If  júaág én a falu.  
in: Az új magyar  generáció problémái. Bp. 193o.  
333. Őrsy Attila: Új j obbágyfolszabadítáa fele;. ÚjT.IF.  

1929. 1.  sz.  
334. Fábián Dániel : Lagyar jövő. ÚjLr~°. 1929. 1. sz. 7. 7.  

335. Ránki György - Berend T. Iván: A magyar  tároedaloo 
a ktit  világháború között. 343. p.  
336. Az est cegrendezésóben a Hársfa utcai Diákok Házá-  

nak volt kiemelkedő =Grape.  Kortóm Dániel visszaaenléke-  
ze?€ao. in: Búvópatakok. Bp. 1976.  154. D. Az  ünnepen dön-  
tően ifjúsági hallgatóság vett  rdsz i;  fl  de elsősorban fő-  
városiak.,  Móricz nópozerüsóge ós el3sceróae neca volt tel-  
jesen osztatlan a diákok körőben. Lagán. az Unnepályon  a 
főiskolai ifjúság 	szervezetei közül csak a  
P.iEPHO SZ volt jelen. Schöpflin Aladár: Eóricz Z3igoond ős  
az ifjúság. Ny. 1927. 1. köt. 	 . 

337. Nagy László tiltaIkozott az Adyt őrt tánadás ellen.  
Új '~,. 1924. II.  24. 5.  p., A  szegedi, már eulített Krsuaz-  
®Uggye3 kapcsolatban  határozottan cáfolták, hogy Ady miatt  
indult volna meg a hajsza k',rausz 	ós 3eszögeztók,  
hogy "az ifjúság legnagyobb része maga i s szereti Adyt, ős  
drtó ~.feli benne a cagytar zsenit". SZUN, 1927. IX . 28. 1. p.  
338e L . Pásztor József: Ady Zndre te?rhodítáon az ifjúság  

soraiban az ellenforradalmi L€agyarorazágon. in: Tegnapok  
óo holnapok árján. Bp. 1977. 311 -315. p.  
339. Az iinnepóly .megrendezősének előzményeiről: Jócsik  

Lajos: A Sarló kepcsolotoi a magyarországi do  erdólyi  
hoi-adó aozgwlcak'ual. in: Et volt a Sarló. Bp. 1978.  159-165.  
p., L . Pásztor Józoef i. W. 321-325. p., Balogh Edgár: Hőt  



- 166 -  

pr Ob[3, 2. kind. Bp . 1981. 76-00. p.  
340. K:i~.~dly aotvdn i. ►.7. 454.  p., Va jda Sándor:  Ady, 

 

mint  projraea. 100 ;9 1928o 9. oz . 323. p.  
341. Az "Ifjú ^zívokben 61ok" c . ::öpiratot ebből az al-  

ka1ombóy adtán ki.  
342. M . Alazto.r Józcef: Az író beloczó1a Bp. 1980. 322.  

p., Aradi Zvolto Új arcú zagyarok, Új L?agyar 	Szópa  
haloa, 1930. 1-2. oz. 36. p.  

343.1Cardoo Tibor  i. m . 1779. p.  
344. D61mo. 1928. V. 16. 4. p.  
345. Balogh  algár i. .m. 80. p., Li lapunk, 1930. febr. 46.  

p., Török Sándor: A "azr gedi f  ia caiokzP .Beozó3,getóo Budo,y  
Gyötegyal. L agyararág, 1936. IV. 5. 13. p.  
346. Valanikor tagjai között oly;n e~,~6nioógek io voltak,  

wint Bartók György,  Ifzre La  j  oo, Eova az 	riakkal  

dor  o  

 

~obo o Lácz?  Ű  s A magyar r 

  

ofor mát u .o if  jü ;ági  mozg a l-
_ak. / 1920-1940/.COnfEsa3o, 1901. 3. oz. 82. p.  
347. S6UN 9  1921 . L. 23. 4. p., Sz. 1921. XI. 1.  3. p ., O 

 

d  

ViiL K 636 fond, 420. caomó, 432-02. oz.  
348. Doboa LáWzló i. .3. 82. p.  
349. Bcazámoló a azegGdi M . Kiro Porenc Józcef-Tudománye-  

-yetea 1922-23 - 1926-27  6v3 müködóo6rő3.. 171. p.  
350. 1921. XII. 11-ón oatinc;t tartottak Damo. 1921. XII.  

12.  3. p., SZŰN, 1921. XII. II. 4. p.  
351. '.juga o törtóneti ir€ad31o ►J i.a iaizoia,ytalan a BGYl-nak er-  

re az i z2 őLzak(Aro t on^tkoZóo'x2• A  font  idózeti; DobOfl Láfanuló  
ozeri.nt 	Szegodre telepí ttic után agy idcig naa ottködik" .  
02. P•  á;~,~ máoik EdAr?h_^, ca2erint: "Itt  rSzegc; on1 1924-ben  
ozervez%6k uj g a i.:ört wKolozav-árról áttoleptil.t egyetea if-  

jür;ága között." 	Láczl6: Iij ~,~aági- nozgal. .cako in: Tanul- 
mányok a aagyarorozági reforu.átuú egyház töb°liCnetóbő]..  

1867-1978. Bp . 1903. 451. p. ViW^ont lkthottuk,  hogy a kiír  
2ár aSzegedre költözóo óvóbon 'á.j jáAlakult, : bár a tov6-  
kenya6g6nezw azilnetcltetc:oót egy tiivi.d időre ne m  zárhatjuk  
ki te3.jocon, mógic va16flzínUbb g  hoa a jelentóktel.en óa  
cook;  bcicő i:-yekre azcrít?roun w :unke Lia vt tudunk  erről az  
ie?őczaZ:x°ó1 ilyen  kevoúet.  

352. F
Ol

q
va.! s~ ~ 636 fond, 428. c áo7ó, ~!.32c-02o ,z.  

353. hpcá ~.Ci~3.1tit£1 Nw ~+~l,^., 1925. I. 3. 7. D o  

354. 1925. II. 15-6n az flgyotemi Luther  tiwövetaóggel közö- 
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aen uiiaoroa estet rendeztek, (Sgyh. H. 1925. II. 21. 1. 
p.), de  a diákazociális tevékenyoégik jó eredményekkel 
zárta az évet. Egyh. H. 1925. VI. 13. 6. p.  
355. Egyh. H.  1925. VI. 13. 6. p.  
356. Tomori Viola: A közöcséi élmény :elege. I. rész. 

Korunk, 1931. 9. oz. 700. p. Szabó Dezső hatását felte-
hetőleg erősítette, hogy az író 1925. tavaszán hosszabb  
időt Szegeden töltött. Péter László: Szabó Dezső Szege-
den. Itk. 1963. 1. sz.•72-36. p.  

357. A "Hét" évkönyve. 1973. 29., 20. p.  
358. Bakó László fontoanok tartotta, hogy © kör ifjúeá-

go "belső intenzív munkával vívja ki a mega számára a  
helybeli és környékbeli gyiilekezetek azeretétérdeklődé-
sót, segítő kés •zaégét." Egyh. H: 1926. KI. 27. 7. p.  
zt az intenzív belső munkát nemcsak vallási szempont-

ból értette. A később ozóba kelő 1928. III. 20-i köri  
vitaesten hozzászóláoában nemcsak biztatta a diákokat a  
tanyamunka megkezdésére, de egyenesen követeli  tőlii~c 
ilyen irányú igéreteik betartását. Bakó László hozzá-
szólósQ in: Gosztelyi nagy László: A jövendő magyar in-
telligencia ©o a tanyokórdés. Szegod,1928. 32-35. p.  
Bakó László pozitív oze2epét Baróti is kiemeli.  

Baróti Dezső: Kortárs útlevelóre. Bp. 1977. 160. p.  
359. A lap főszerkesztője ebben az időszakban szintén  

Bakó László volt.  
360. CsmL, VIII/6. fond, 13. doboz, 1929/30. 1070. Ak-

koriban a rendkíviili hallgatói státusz nem számított 
tényleges tanulmányi időnek. 
361. Török Sándor id. riportja Buday Györggyel. Liagyar-

ság, 1936. IV. 5. 13. p.  
362. Buday György nyilatkozata in: Az $j Könyvek Könyve. 

Bp. 1937. 91. p. Beszámoló a  szegedi U.  Kir. Ferenc Jó-
zsef-Tudományegyetem 1922-23 - 1926-27 évi miiködésáről.  
374. p. A levéltár anyagában az eredeti munka nem lel-

hető fel, csak a tartalmi ismertetéssel egybekötött bírá-
lat. További nehézséget okoz, hogy a térmára beérkezett 
két pályamunka szerzőjét nem lehet százszázalékosan azo-
nosítani, mivel a dolgozatok jeligézek voltak, és a  

jeligék feloldása szintén nincsen meg. Viszont .a két  
s.Vunka nagyfokú tartalmi eltérése, maguknak e jeligéknek  

eltérő jellege alapján (1. "iLagyar fa sorsa". 2. Őriilt- 
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o4G ez, de van bonne methoduo"), nagyon nagy valóosintioóg-
Gel feltetelezhető, hogy a llugyar fa sorso" jolig4vel be-
órkezett púlyn2unkát  írta  Buday. lizt a foltótelez4sünket 
D. Butloy Largit ozint4n megerőoltetto, a vole folytatott 
beozólgetée 
363. ComL, VIII/6. fond, 8. doboz, 1926/27. 639. oz. 
354. Longyel András: Buday Györmy óa az Lrdólyi Fiatolok. 

in: Haladó ifjúsági mozcalmak Coongrád megyébon. 124. p. 
365. uo. 125. p. 
366. Buday György óletátjára nőhány adat. 1935-tól gra-

fikai lektor a szegedi egyetemon, 1936-ban római ösztön-
díj, 1938-tól Londonban ól. 1941-bon, Lagyarorozág belópó 
aekor a utioodik világháborúba, Lletagadta a hazatérést. 
hint Grafikuo ozámoo nemzetközi sikert könyvelhet el. 

367. Buday György levele Ortutay Gyulának, 1968. IV. 6. 
in: Haladó ifjioggi pozgalmak Coongrád megyében. Váloga- . 
tott dokumentuEok. reGjelonós alatt. 

368. uo., Tomori Viola i. m. 703. p. 
369. A BGIC taglótozáadnak  alakulására  ninco részletes a-

dat. A már omlitett két adat szorint (5. táblázat) a lót-
szdm 1922/23-ban 150 fő, 1932/33-ban 23t  fő  a növekodé° 
nem jelentéktelen. 
370. Egyh. H. 1927. IX. 24. 5. p., uo. 1927. X. 29. 9. 

p., uo. 1927. 1927. XI. 26. 7. p. 

371. uo. 1927. X. 29. 9. p. 
372. uo. 1927. XI. 12. 6. p. 
373. uo. 1920. XI. 10. 3. P. 
374. uo. 1927. XII. 24. 9. p. 

375. Tomori Viola 1. . 700. p. 
375. Buday Gyöggy: Az agrársettloLlont-mozGalom. Tára.pol. 

P. 1933. 1 - 3. sz. 54. p. 

377. Dólnio. 1932. XI. 30. 5e p. 

378. i;Gyh. H. 1928. XII. 24. 9. p. 
379. A vitoeotek előadáciait többnyire zaját kiadványk4nt 

weg is jelentették, ós azt többek hözött különböző lspok 
4s folyóiratok szerkeortőségénel-,. is megküldt4k. 

380. Varga 0ándor: A n6met didkoág cunkája. Szeged, 1927., 
EGyh. H. 1927. X. 29. 9-10. p. 

381. Duh. H. 1927. XII. 10. 5. p. 
382. Joó Tibor: Ady area a törtónetphil000phia megvil6Gi-

teloában. fteged, 1920. 20. p. Ady aktualitásának negativ 
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meg-±télc;€ae Joó Tibor  róe,zc;ről nem  a  költő elutasítását  
jelentette.  
383. Délcmo. 1927.   XII. 3.  5.  p.,  Egyh. H. 1927.  XII. L  

10. 5. p. 
384. Buday György:  A t~olozvvá~r-Szegedi Bethlen Gábor  

K©r ~ilire ~ivE3ce? . tJ . 	1930. Lo• sr. 230. p.  
385. Bud€ay György:  A szegedi tanya probi6u ái. Sze ged,  

1930. 9. p.  
386. A szegedi BG11 tevélLenycége ez alkalommal váltott  

ki először országos vioszhangot. Lásd: 414. jegyz.  
367. Buday György elnöki megnyitója  in: Gesztelyi Nagy  

. 	. lic~ szl 1 . m. 23. p.  
388. uo. 24. p.  
389. Bgyh. H . 1927. X. 29. 10. p.  
390. Paraszk®y Gyula hozzászólása in;  Gesztelyi Nagy  

László ]. a m. 31.  p.  
391. Buday György zárszava uo. 37. p. 	 ., 

392. Az  Egyesilletközi /;'rtekezlet jegyzőkönyve. Buday  
György  iratai. Dr. Buday L:a cgi t  tulajdonában. Itt mondok  
köszönetet Lengyel Andrásnak, a Buday-féle iratanyag ke-  
zelőjCn.ek, aki  le3?rdetőcc;get biztosított számomra oz irat-  
anyag nehán3r doku.mentuwóna?s uebtekintc;: e;re.  

393. in: Ge^ntelyi Nagy  László i. m.  38-40.  p.  
394. Az Egyoaületközi trtekezlet jegyzőkönyve.  

395. uo.  
396. uo.  
397. Ec rca szkoy Gyula i.  m. 20. p.  A BGE képvi celő j e Bu-  

day lett volna, a kikü.ldendő bizottaág elnökeként.  
392. :Jzt igazolja, hogy az 1928. nyarán megjelenő űj^ág-  

híre's a szeLer?.ieh tanyaakciójáról - feltételezbetnen Bu-  

day tájía".oztotáaa alapján - p  mint összegyetemi akcióról  
számolta?: be . 7.1agyarcág, 1920. VII. 15. 29.  p. 0  Nemzeti  . 
Újság, 1928. VII. 15. 50. p. stb. 	 . 

399. Buday György: Egyetemi  ifjúságunk feladatai a ta-
nyán. Szegedi Szemle, 1928. V. 5. 8-9.. A további idázetek  
ü ciRnS1.  
400. uo. 8. p.  
401. Bárány Pare= 	szegedi egyeter•iatá,k. szervezetei.  

97. p.  
402. Tic;medi Dénes: A  népi szociográfia 1930-1938. Bp.  

1985. 31. p.  
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403. fi,ZUZ, 192e. Iv. 20. 4. p., 	:. U. 1920. IV. 2E. 

6 . p. 

44. Lig,ay GyUy_y: Az c] ,,r6b,ot1e,021t L-] 

1933. I. L0',;. 1. 34. p. 
403. L.,13 o 1,6t okci6ea1lioLyon átt6'6eleooLA Lop000lődiL 

o taLlyci J1őLW. ulaje,onl:Cppen _dx,10.1,6t eoeZ..boza 
mce,1;2=1„.s1 3oIda,1;ii;ot',7 ifitoiL;i;:;01w,xt 

toti;a11, Laly aLGE r6oz6re bev6telt iD biztool:to',;t. Bosh. 
L. 1920. III. 31. 6. p., uo. IV. 7. G. p., 1361-.6c:20=A 
1 ;2,13ny, 1920. III. 10. 3. p. 
40G. 3ua 	y. 34. p. 
407. Dudcy GyörLyg 	0021.1:-..,oettle ..:4ent-ozualoL:. 

1% 1933. 1-3. oz. 55. p. 

406. uo. 5-56. p. 

409. .7a .i:ac,zkay Gyula i. 20 29. p., LaGya:2066, 192S. VII. 
15. 29. p. 
410. Duday GyürGy: Igjilokunk n6pnevol6ai faladatai 6E71 az 

rg.dióleadó. Ozed, 1929. 13. p. 
411. Lcyb.. M. 1920. LO 20. 4. p. 
412. uo. 	ez.416o: A U 	. 

413. Vizvdry Lr-115g Az eGyeti i±jaáG6E... a tanyakóyd6o. 
.c.;zeGedi JlatoliLua WIAC.O,iii;6, 1925. XII. 1. 351. p. 
414. A holyi lopokonkLvtii beszdiLoltaL az eaem6nyről2 Az 

1923. IV. 14., 3udapeoti I:js:16, 1920. Iv. 14. 3. p., 
PorJti XLEiop, 1920. IV. 20, 12. D. ill. VI. 29. 12. p., 
110&o'. újbac;, 1920. VII. 15. 50. p., W Ze-zed6L. , 1920. 
VII. 2G., Looyaro63. VII. 15. 29. p. Bsokon a rövid hlr 
torjedel.-11 ci eoi cLvtU.r6ozleteoebbea ioz1c1Lozott az 
u'Lei6vo1 2erailezy 2eyozo a . Loja 	izoto 1920. XI. 
10-i cizben 6o közvetetten Pap Gőza 263i na3y liluleortEl-
eok olLel 0i;.avinioto Szczile 1928. XI. 10-i oz6.:613c62. 
415. Ilyon jelletIU uno oddiG °Gail c2, GT.7,300EJ Groh6- 

nyi 3zöve63 Lorei',oin bolUl folyt, de oaekay intenwitűo-
col, Lelyot joloo, hocy ooais 1931-től becz6lneh az OTozd-
aoo :),16chea41 Szöv. 1pvio1ői in a ''1.- 5dozereo fa1u2utat6a" 
beiadulatól. ittiGuortjv: A 0rozoo Sz6chozyi azu-
votj folu-AIL.L(JL. ing lionizn:exat Lömyve. Dp. 1335. 141. p. 
416. co1yi Vaoog wdj czolc myö -9ati2 az e=o3ya:-., -  

417. Je6Tibo.!72 /:(.1t aljad 	o Dathleil G.6.bo:: :anon. 2cyh. 
U. 1925. V. 4. 3. 9. 

410. Dudoy Gyöalcy: Ifjúok;unk n6p12ove16oi 2oladatoi 6o 
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az alföldi rádióleadó. 
419. uo. 15. p. 

• 420. uo. aa. p. 

421. Tertinszky Edit: Buday Györa 6o a ozegedi rádióle-
cdó. Kertáro, a969. 6. co. 980. p. 
422. 1929, deconbor6ben Buday több di(2EeayeoUlet nevőben 

átnyijotta Klebelobergne 	tervezet6t ós javaolatát 
folállL:tandó ozeaedi rádióleadóról. Dól2o. 1929. XII. 10. 
2. p. Az 1930. 2dr3iumlbon rendezett oroságos LIMIOSZ-lcons-
.Tooczuo podia Buday javaolatára dlldot foelalt a ádióle-
cdó mielőbbi fc16112:t6.oa mellett Szegeden. SZUE, 1930. 
III. 21. 3. p. 
423. Buday Györay levele Jancsó 3616nak. 1929. III. 31. 

Közreadja Jancoó 1exr. Nyelv 6o Irodalontudományi Köz-
lerAnyek, 1971. 1. sz. 167. p. 
424. Buday Györey: A tanyci agrdroottlement. 6-7. p. 
425. uo. 7. p. 
426. uo. 10. p. Kiemel4o az eredetiben. 
427. Szocidlpolitikai ;;vkönyv. 1. hot. 1912-1929. Szerk. 

Drődi Harrash Bóla. 
428. Hilscher Rerső: A Főiskolai Szocidlio Telep tev6- 

kenys6ge 6o a oettaement-munha módszere. Szeged, 1929. 
4 . P. 
42g. !_;ródi Harrach 341a: A Llegyar settlement mozgelom 

esznői. Bp. 1927. 15. p. 
430. Buday György levele Jancsó Bólána's. 1929. III. 31. 

163. p. 
431. Buday György: A tanyai -agrársettlement. 7-6. p. 
432. Buday György levele Jancsó Bőlához. 1929. XI. 14. 

aizreadja Lenael Andrác in Halaeió ifjúoági mozgalmak 
Coongrdd ,.zegyőben. 133. p. 

433. Joó Tibor: Nőt előaddsa Bethlen Gábor Körben 3.  p .  

434. Llgyh. H. 1929. IV. 13. 6. p. 
435. Szombatfalvy György: Társadalomrajzi feladatok az 

Alföldön. Szeged, 1929. 
436. Hilscher Rezoő I,m. 
437. uo. I-XIII. p., Buday Gyürgy levele Jancsó Bólának. 

1929. XI. 14. 133. p. A bevezető kősőbb kUlünlenyomatban 
is megjelent a BGN 6. liadványakónt Buday György: A ta-
nyai agrgxsettlenent amen. 
438. Buday György levele Jancoó Bőlgthoz. 1929, VIII. 15. 
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Idézi Lengyel Andric in: Haladó ifjúsági mozgalmak Csong-
rdd megyében. 126. p. 

439. Buday György levele Jancső Bélának. 1929. I. 14. 
133-134. p. 
440. uo. 
441. Ltedélyi Fiataloh, 1930. Ali. 97. P. 
442. Buday György levele jancs6 Bőlának. 1929. XI. 14. 

138. D. 
443. uo. Li 1929. nyarán io hasonló jelenségekről szá-

LLelt be Buday Gydrgy. levél Fibián Ddnielnek. 1929. VII. 
6. (MK I, 71/7. 

444. Buday György levele Jonos6 Séleinak, 1929. XI. 14. 
138. D. 
445. uo. 
446. Buday György J. Ü. 1930. 228. p.  Laze a tényleges 

L2unka 1929. őszén, valószínUleg október második felében 
indult. Ifemzeti Újság, 1929. X. 13. 20. p., Buday György 
levele Jancsó Bólának, 1929. XI. 14. 138. p. Nydron az 
előkészítós munkája folyt. Délso. 1929. I. 14. 6. p. 

447. Buday György Táro.pol. :01 . 1933. 55. p. 

448. 1.;rdé1yiilatalok, 1930. júni. 97. 16. 
449. Joó Tibor: A szegedi tanya problémái. L. Szle. 1930. 

X. köt. 398. p. 
450. Tomori Viela i. m. 701. p. 
451. Dr. Buday idargit szóbeli közlése. 
452. 3uday GyörGy Uy. 1933. 35. p. 
453. 13gyn. H. 1930. X. 25. 6. p. 
454. Dame, 1930. Iv. 27., uo. 1930. v‘f. 11. stb. A oikk-
sorozatot még ebben az évben ueg is jelentették könyvalak-
ban, Tanyai Ugyek elmen. 
455. IA utóbbit hivatalou szakmai körökben is jelentös 

uunzAinak iswertek el. TirJ.pul. P. 1932. 1-2. sz. 66. p. 
456. 21. liorozocin 1931, elején több hetes 9  hétvégenként 
tartott előadásoiklus tartására is vállalhortak. MTN, 1931. 
II. 10. 5., uo. 1931. II, 17. 4. p., Délmo. 1931. II. 10. 
6. p., uo. 1931. II. 24. 2. p. 

457. Buuay György Tirs.pol. V. 1933' 57-53. p. 
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458. A belső munkatárs a'c számára vonatkozóan.  Buday György 
Tára.pol. P. 1933. 52. p., Bálint Sándor visszaemlékezése, 
porrác, 1981. 6. sz. 66. p. 
A n.Ev oor öraozeállításánál több forrást'  használtunk fel. 

A  settlenent-előadások alkalcaábái újságcikkekben szereplő 
nevek összezyüjtóoéből cdódott jelentős részük. Emellett 
BuOay György 1929. VII. 6-i levelében név bzerint is fel-
sorolt az akkori időszak munkájában legaktívabban részt-
vevőm közül. néhányat. Néhányan pedig a publikációik alap-
ján kerültek be a névsorba. . 

459. Jelentős részük a BGK tisztikarában is helyet fog-
lelt, melyet az Egyh. H. több évben is közölt. Egyh. H. 
1927. XI. 12. 7. p., uo. 1928. XII. 1• 7• p., uo. 1932. 
X. 15.. 3. p. Ugyancsak ezek alapján állapítható meg egy 
értelműen, hogy az SZP K tagjai közül Arvay Erzsébet, Bel-
la  Sánctor, Gáspár Zoltán, Tolnai Gábor egyben a BGK tag-
jai is voltak, Buday György ás Erdei i'erenc mellett. Ba-
róti Dezső ás Tomori Viola bekapcsolódott ugyan a kör bel- . 
56 munkájába, de a köri tagságuk egyőrtelc:üen nem igazol-
ható. 

460. Buday György levele Jancsó Bélának, 1929. X.I. 14. 
133. p. 

461. 01, VF m  K 636 fond, 428. cso:iá, 432-02/96. sz. A ki-
utast összeg 600 P volt, a kért 1000 P helyett. Ugyanak-
kor pl. a nem  sokkal nagyobb létszámú budapesti BGK 1928-
ban 1500 P-t kapott nyomorenyhítés céljából. (u.o. 88. sz.) 

462. Buday György levele Jancsó Bélának, 1929. XI. 14® ' 
133. p. 

463. Buday György Társépol. P.  1933. 53. p. 
464. Tomori Viola i. m. 2. rész, Korunk, 1981. 10. sz. 

778. p. 
465. 1930-ban adták isi először, ás utána 1933. kivételé-

vel minden évben publikál ták.1938-ig . 
466. Tulajdonképpen az 1933-as Kalendáriumot is anyagi 

okok következtében nem tu . tták kiadni. 
467. Buday György J. Ú. 1930. 227. P.  
468. uo. Idás helyen még e yártelmübb fogalmazással talál-

kozhatunk. Ziotán Buday mo állapította, hogy az ''életerős" 
ország megvalósításának legfőbb akadálya a városi és tanya-
i-falusi ember közötti távolság, így folytatja: "ezt cask 

kisebb mértékben gátolják komolyabb gyökerű, nehezen 
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kie8yen3.íthető ,;azdaadGi óo elvi oka3ayoko ~ Buday György:  
A azeGec?•i tanya probló: ríi. 6. p.  
469. Buday GyürGy: A tanyai agrár-©ettlement. 11. p.  

e:  elóa az  eredetiben.  
470. Buday György J. Ú.  1930. 229. p. Haaonló Gondolattal  

Lárahol ia talákozhratumk Budaynál. Budo9 György: A nópaeve-  
l6o cln nópniiirelóo. I'lemzeti t~ j  aá ;, 1929.   VII. 3. 14. P.,  
Budoy GyörGy: IYjúcá~,~unk nópnevelCai feladatai 6a az  alföl-
di rádióleadó. 11. p. 	 . 

471. Buday GyörGy: I3ópnevelóo 60 nópaiivelóao 14. p.  

472. Buday György: 	nópnevelóoi feladatai 6a az  
alföldi rádióleadó. 22. p.  
473. Buday György levele Jancoó Bélának, 1929. XI. 14.  

136. p.  

474. Buday GyörGy levele Jrancaó Bőlánah, 1929. III.  31.  
166. p. 

475. Buday  György levele Janeoó Bólának, 1929. aI. 14. 

139. P.  

476. Buday György levele Pábida Dánielnek, 1929. VII.21.  
OSZII I, 71/7. fond., Levél a Sarlóooknak, 1929. IX.  1. 
nz utóbbit a Vetr:oben Buday hozzá  járulnoca 	publikál- 
tik. A diákegyeaiiletehkel való kapcoolatra móG a kéflőbbi-  
ekben rátórixnk ra BGIa-mozGalaának a azcmpont  jóból. Itt cook  
nuidoy jelentno aZerepót ozeretnónk kie melni az ellenzúki 
diákmozgalmakkal való kapcflolat kiópítéoóben óo ápolúoá-  
ban. UGyan cook a kócőbbiekben tórUnk ki arra, hogy Buday  
(óa termóozeteaen több táraa io) a munka  foly€awán jelen-  

tőa ideológiai fejlő3őoen zenteu kereoztiil.  
477. Ez nem jelenti azt, hogy az új Gondolatok felvetóaó-  

vel törekvóraQik eredEónytelenek lettek volna, de elkópze- 
?éaeik nyílt meGhiadetóoe naGy támadáai felülletet biztoaí-  
tott ellenfeleik flzdoára .  
478. Buday György lára.pol. P. 1933. 452. p. 
479. A aozgalmat őrt bírálatokkal m6G kiilüia foGlalkozni  

fogunk.  
480. Buday György levele Jrancoó Bólr,3nak, 1929. a . 14.  

135. p. 
481. Buday György levele  Benedek Eleknek, 1929. III . 14 : 

PIu 17 ;  Q. Qnncl ti  3524/1 3. .  :JL •  

482. Joó iibor: Nót előad6a a Bethlen Gábor bürben. 3Gyh. 
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U. 1929. V. 4., Joó T. Az ifjúság v© a falu nópe. L. Szle. 
1929. VI. köt. Joó T. A tanya a, rároettleLent-Lozgulom. 
L. Szle. 1929. VII. köt., Joó T. A ozegedi tanya problémái. 
L. Szle. 1930. Z. hat., Jo6 T. Buday György: A tanyai ag-
rár-nettlement. (Könyvia:ortetóo). Lépünk 6o Nyelvünk, 
1929. 7-9. oz. 250-251. p., Joó Tibor: Buday György: If-
júotigunA n6pnevelóai feladatai 6o az alföldi rádióleadó. 
(Könyvismertetés): Ilópünk ©o Iyyelvünk, 1929. 7-9. oz . . 250. p. 

483. Joó Tibor: Az ifjúág 6o a falu :nópe. 288. p. 
484. uo. 289. p., Joó Tibor: Buday György: Ifjúmagunk nóp-

nevelóoi feladatai 6o az alföldi rádióleadó. 250. p. 

485. Joó Tibor: AZ;;tfjúság és a falu nópe. 288. p. 
486. Joó Tibor filozófiai felfogy aArak az eleozóoe meoz-
oze túlnyúlna tanulmányunk keretein. Röviden ú;y jelle-
oezhetnónk azt, 1115g; egy cajátoean órtelmezett és a honk-
rűt társadalmi problémáktól elvonatkoztatott humanizmuc 
volt gondolkodásának e gyik jellemzője, mely egy erősen i-
dealiota nézetrendszerhez kapcsolódott. Dz viazont olvont-
oága réven io, nem lehetett alkalmaa a diákságon belül ar-
ra, hogy komolyabb bef olyágra tegyen ozert közöttiek. Az 
eitórós Joó éo . ,;diák kor tárcai között több vonatkozásban 
io megállapítható emellett. Szabó Dezoőve_. kapcsolatban 
pl. úgy nyilatkozott Joó, hogy ." ozociálio ón neozoti 
gondjai bennem nem keltettek olyan mély viaozhangot, mint 
általában". Az új könyvek könyve. 168. p. A nemzedóki 
problc máról is eltörő véleménnyel volt hortároaival azeo-
ben. Joó Tibor: A "Harmincóveaek" generációs "problómái. 
Prot. Szle. 1933., Jo6 Tibor: A nemzedók fogalma. Válaoz, 

1935. 
487. A megjelent cikkek viszonylagos ritkoaága abból is 

eredt, hogy  a  cozgaloanak nem  volt állandó fóruma, ahol 
publikálhattok volna. Buday így ír erről: "... nem jutnak 
szóhoz azok a fiaink sem, akiknek pedig a publicitás va-
rázsa kikerülhetetlen volna."  Buday György levele Fábián 
Dánielnek, 1930. VII. 27. OSZK I, 71/7. 
488. Ádám László: A tanya 1930-ben. Délmo. 1930. IV. 27. 

10. p. 
489. Schiffert György: lit eszik a  tanya nópe? Tanyai 

ügyek. Szeged, 1930. 51. p. 
490. Balla Sándor: A tanyai nép lelke. in: Tanyai ügyek. 
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26-30. p. 

491. Szabó Mihály: A mai magyar egyetemi ifjúság élete. 
Diákv. 1929. 7. sp. 12-13. p. 
492. Téchy Olivér: A magyar ifjúság másik feléről. Diákv. 

1929. 7. sz. 13. p. 

493. Téchy Olivér: A magyar egyetemi ifjúság szervezkedé-
se. SZIIN, 1929. IV. 28. 4. p. 

494. A korábban felsorolt írásokon kívül - nem a teljes-
ség igényével,- mc5g néhány: Budapesti Hírlap, 1929. X. 6. 
10. p., Magyar Hírlap, 1929. IX.  22. 17. p., ..Hétfői Új-
ság, 1929. V. 20., Pester Lloyd, 1929. VII. 27. (Rundfunk-
beilage), SzJ., 1929. V. 1. 5. p., SzN., 1929. IX. 18. 2. 
p., SZUN., 1929. IX. 8. 8. p., MEH, 1929. IX. 23. stb. E-
zeken kívül még néhány részletesebb cikkre külön is kité-
rünk. 

495. Nádas Zoltán: A tanyai agrár-settlement problémája. 
Szegedi Szemle, 1929. X. 17. 11. p. 

496. Valkó László: A magyar falu problémája és az ifjú-
ság. A Falu, 1929. szept.-okt. 445. p. 

497. Zsolt Béla: A hegifjuló ifjúság. Magyar Hírlap, 
1929. XII. 29. 9. p. Buday egyébként - jellemzően - ezt . 

az esetet kissé kényesnek tartotta. Levél Jancsó Bélának, 
1929. XI. 14.'134. p. 

498. A Ili Lapunk (Losonc), 1930. febr. 46. p. 

499. Csaplár Ferenc vélem$uye ezzel teljesen ellentétes. 
Csaplár Ferenc: A Szegedi Fiatalok Uüvészeti Kollégiuma. 
Bp. 1967. 29. p. Véleményének igazolására Buday György a 
Nyugatban megjelenő cikkére hivatkozik. Ez  a  hivatkozás . 

sem egészen korrekt, mert a szöveg egy rész" nem veszi 
figyelembe a szerző. Ennek igazolására a kérdéses részt 
hosszabban idézzük: "Az ifjúsági mozgalmakban akkor  kü-
lönösen szokatlan megmozdulást eleinte valami spontán meg-
becsülés, sőt lelkesedés fogadta minden oldalról Azon-
ban szigorú tárgyilagosságra törekvő vitaelőadásaink és 
publikációinkkal szemben hamarosan felbukkant a vád. A-
kadtak, akik azt  rebesgették, hogy ebben a tárgyilagos-
ságban tendencia rejtezik. A másik oldal pedig egyenesen 
hiányolta, hogy nem volt a priori világnézetünk, mintha 
nem az 1920-30-as, hanem az 1918-as években ülnénk sz 
egyetem padjaiban. Felfedezték a mi munkánkban is - ... 
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a "forradaloi utópizoust" éppúgy, mint  az "ellenforra-
dalmi fasizmus reakciós fargót"." Buday György iTy. 1933. 
33. p. Egy ugyanebben gaz övben regjelent, hasonló felópí 
tósü, de részletesebb cikkben, mely a Társadalompolitika-
i Füzetekben jelent meg Buday a kezdeti pozitív fogadta-
tást ráég inkább kiemeli, ős a támadásokat a szociálpoli-
tikai munka azüksógszerü velejárójaként órtókeli. Buday 
György Társ.pol. P. 1933. 51-52. p. Buday egy levelóben -
is beszámolt az €agrársettleoent első fogadtatásáról, még-
pedig határozottan lelkes hangon. Levél Jancsó Bélának, 
1929. XI. 14. 134-135. p. Azt, hogy a mozgalmat támadá-
sok is értők nem akarjuk cáfolni, de pozitív kritikában 
ős elismerésben r-a folyóiratokban, napilapokban feltárt 
források alapján, inkább volt része a mozgalomnak. A moz-
galommal szembeni ellenséges megnyilvánulásoknak egy része 
rnás csatornákon is . érkezhetett ős érkezett is Budayék cí- 
móre. Az ilyen jeilegii táraadásokra még röviden visszaté-
rünk. 

500. Lengyel András: Buday György és az Erdélyi Pieta-
1ok. 126. p. Valószínűleg ebben az esetben sem nyilvános 
fórumon bekövetkező támadásokról volt szó. 
501. Könyves Tóth Kálmán: Ifjúsági mozgalmak. L. Szle. 

1929. VII. köt. 380-382. p. 
502. A Toll, 1929. X. 6. 5 . p . 

503. Kiss István: A tanyai agrársettlement. Lagyar Kultú-
ra, 1930. I. 5. 24-27. p., Kiss István: A tanyakérdés meg-
oldására irányuló ,társadalmi törekvések a világháború után. 
Logyar Gazdák Szemléje, 1930. 3-4. oz. 168-169., 173. p. 
Az utóbbi cikkben sár jóval mérsékeltebb Q szerző hangja, 
itt szár bizonyos pozitívumokat is elismer, "amelyek to-
vábbfejlesztve esetleg oegvalóoíthatók." 173. p. , 
504. Kiss István: A tanyai agrárcettle©ent. 
505. Nem tértünk ki itt a kommunista oldalról aegfogalMa-

zott közvetett vagy közvetlen kritikákra, mivel azokkal sás 
helyen még foglalkozni fogunk.  
506. Ezt Buday egy cikkében kizárólag ennek tulajdonítja: 
"a háború utáni magyar társadalom személyi ős világnézeti 
szempontokból annyira szétszakadozott soraiban kizárólag 
első fellépősünk tárgyilagosságának köszönhetjük, húgy e 
különállások ellenére is mindenfelé sikerült meglóttatni 

és sokhelyen napirendre tűzni azt az eozsót, melynek 
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szolgálatára magunkat elhatároztuk. 90  Buday György; 
Társ.pol. F. 1933. 51. p. 
507. Vizváry Ernő i. ©.-351. p. Vízváry a cikk megjele-

nésekor már nem élt. Cikkében tulajdonképpen a tanya-
kéz'de saol való foglalkozást propagálja - bár elég ellent-
mondásosan - de a program megfogalmazása BGZ mozgalmá-
tól független törekvéskent jelentkezik. A katolikus di-
ákok ekkor még a katolikus kezdeményezésre sem reagáltak 
pozitívan. 	. 
508. Délmo. 1928. X. 16. 6. p. 
509. SZUN, 1928. X. 28. 5. p. 
510. Budoy 1929-30-ban a UEPHOSZ központi lapja a L agyar 

Egyetemi  Híradó állondó munkatársai között volt, 1930 to-
vaozán LEFHOSZ országos kulturális alelnökévé választot-
ták, személyében első alkalommal vidéki hallgatót (SZUN, 
1930. III. 21. . 3.. p.) , 1931-ben pedig a EFHOSZ tiozte-
letbeli tagja lesz. (SZFU, 1931. III. 17. 4. p. 
511. V. ö.: 422. jegyz. 
512. A diákparlament előzményeiről és a terv meghiúsulá-

sáról részletesen: Sebestyén Sándor i. m. 122-130. p. 
513. Lázas csoportosulások a diákszövetségek életében. 

E. 1929..X. 5. 2. p. 	 . 

514. Szabó Miklós: Új elesek az értelmiségi Ifjúsági 
mozgalmakban az 1920-1930-as évek fordulóján. 143. p. 
515. Asztalos Uiklós: Az ifjú nemzedék új arca. ÚJF3F, 

1929. 2. sz., Kodolány,i János: Az ifjúság rejtett arca. 
uo., Eszterhás István: Válasz. Az ifjúnemzedék új arca. 
Bajtára, 1930. I. 5., Támadások, LBH, 1929. XII. 10. 
516. Sebestyén Sándor i. n. 125. p. 
517. Lagyar Hírlap, 1929. IX.  22. 17. p. 
518. Sebestyén Sándor i. m. 132. p. 	. 
519. Buday György levele Fábián Dánielnek, 1929. VI. 21. 
520. Pl. Buday mentegetzidzik a hivatalos forma miatt. 
521. Budoy György levele Jancsó Bélának,  1928. I. 21. 

]özroadjc Lengyel András ina Haladó ifjúsági mozgalmak 
Csongrád megyében. ,132. p. 
522. Buday György levele Fábián Dánielnek, 1929. VI. 21., 

1929. VII. 29. 
523. Csaplár Ferenc; A  Szegedi Fiatalok liiivészeti Kollé-

giuma. ina Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. 
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112. p. Fábián Dániel: Jőaef Attiláról. Bp. 1974. 75• p• 
524. Buday György levele Fábián Dánielnek, 1930. VII. 27. 

OSZD I, 71/7. 
525. uo. 

526. Fábián Dániel uo. 76. p., Buday György levele Fábián-
Dánielnek, 1929. VI. 21. 

527. Buday György levele Vioky Hárolyhoz, Dr. Buday Tar-
gtt tulajdonában. A levél keltezés nélküli. A iásodik lap 
hátuljára lévő dátun: "30. május $ó"© Ezt a dátumot való-
ozínüsíti-' hogy 1930. tavaszára egy, a levéllel ook helyen 
ozóről-szóra ügyező cikk jelent meg a Jövő Útjain folyói-
rat hasábjain. Buday György J. Ú. 1930. 

528. Szabó LTiklós: Új elemek az érteloiaégi ifjúsági moz-
galmakban az 1920-1930-as évek fordulóján. 158-160. p., 
Balogh Edgár i© m. 182-211. p. 
529. A Sarló koszorú-akció ján€ak támadása az ifjúság ré-

széről: Sebestyén Sándor i© n. 158-163. p. ,  A.  Szegedi 
Új TTeazedék egy cikke szerint "Tincs magyar ifjúsági e-
gyecizlet, de nincs egyetlen magyar ifjú aera, aki közös-
séget vállalna az 61-magyar Sarlósokkal." SZULA, 1931. 
XI. 25. 1. p. A nyilvánvalóan túlzó vélemény ellenőre, 
az időzet alapján sejthető, hogy az a diák vagy diákegye-
sület, mely nyíltan kiállt volna a Sarló mellett, milyen 
támadást zúdított volna ragára. 
530.Caaplár Ferenc: A Szegedi. Fiatalok Lüvóazeti Kollé-

gium. in: A haladó egyetemi ifjúság mozgalmai Llagyarorszá 
gon. 175. A levél közlése uo. 175-176. p. A BGK ós kóoőbb 
az SZF K gyakran kereste fel levélben Balogh Edgárékat, de 
leveleik - sok más levéllel együtt - elvesztek. Balogh  Ed-
gár i. a. 152. p. Ezért sajnos a Sarlóval való kapcsolat 
nem rekonstruálható pontosan, és csak viaczaenlékezések 
bizonyítják közvetlenül a kapcsolat rendszerességét_a két 
mozgalom között.  Pl. Szalatnai Rezső visszaemlékezése in: 
Búvópatakók. Bp. 1976. 163. p. A Sarló vezetőivel való meg-
ismerkedés egyébként még az 1928-as Ady-Unn.epóly idejétől 
kezdődhettek. Lii Lapunás, 1930. febr. 46. p. Balogh Edgár 
i. a. 152. p. 
531. Csaplár Ferenc uo. 176. p. 
532. uo. 177. p. 	. 

533. Balogh Edgár i. m. 211-212. p. 

534. Lengyel András: Buday György és az  Erdélyi Fiatalok., 
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Caapocly L:iü3.éw: Lay nemzedók iskolája. Az Lrdélyi Pi€atta-  
1ok nrténete. DoÍúVos°s. éste;Lezc:c. SIzeGe3, 1962. 94-96. p.  

535. Debreczeni László a Szegedi Kis Kalendárium ismerte-  
tése cor:ein. ezt 'a.•jra:",L:i Gyakorlati dolgoktól néG messze  

lévő erdélyiek, cook tonulaza tunk ~;őli'~ .  .. &a LrJ©lyi  

1oh, 1931. 5-6. raz. 117. p., Az ,irdólyi i:oYlégiuTar61: Len-
gyel András: A izeGecii  Fiatalokl. í:s,:é+yi Kollégium. iisza-
taj, 1964. 9. av.  
536. A Botoányi János Kör i-c szimpatizált a BGZ törekvé-

seivel. K a-r3oo Tibor i. ra. 1779. p. AKótörő 6a a BGK kö-
zött viszont val6szfniileg oe._milyen hontaktus nem, létesült.  
537. BudFay  György levele Fábián Dánielnek, 1930. VII. 27.  
530. SZ.PU, 1929. III. 19. 3. p., uo. 1929. III. 21. 3. p.,  

uo. 1929. III. 22. 4. p., F.IBH, 1929. IV. 2.  
539. SZUU, 1931. I. 20. 6. p., uo. 1931. XI. 22. 8. p.,  

Lungyel András: A Szegedi  Fiatalok Drd,vlyi Kollégium.  
71-72. p.  
540. Buday György  levele Jancsó Béldnuak, 1929. Xi. 14.  

136. p.  
541. Buday György J. f3. 1930. 229. p. 	 . 

542. Buday GyörGy levele Jancocí Bélrának, 1931. VI. 19.  
Közreadja Joncuó Blenór:~. 364. p.  
543. Loh. Ti. 1930. XI, 22. 3. p.  
544. 1930. 	6-án, 1931. V. 13-án, 1932. 	20-án.  
545. 21. dorozsmai előadásciklus alkalmával. D61wo.  

1931. II. 24. 2. p. 
546. Az 1930-aa negralaku3.áa igazolásaként Csaplár Ferenc  

Or.=tutayre hivatkozik, (CaaT1Fáa.~ Ferenc, Bp. 1967. 31. p.)  
aki a Legalrakaítáa időpontját tulajdonképpen pontosan nem  

adja .aeg. Itt Ortutay i.adu6 tis=ra em7.6kezve a köve tuezőket  
-1rja: "S^ue ;edeY3 nyo2ban kapcsol6dYk. 1930. őszén, ez akko-  

riban kibontakozó értelmiségi mozgalomhoz, a Szegedi Fi-  
atalok Lüvé:;veti KolléG-iumáh®ll tizenöt tagja közé 16p.f'  
Oa.•tu.tay Gyula: Radnóti Li3s3.6s. ;'ortáa.°:, 1959. 655. p.  

547. Caaplá3.~ Ferenc: A vzeGedi Fiatalok Lüvéozeti i:ollé-  
i;lum. :in.: A haladó eGyete~i ifjúsági mozGalnak L€aoaa.=or-  
sztl ;olá. 179. p. 	 . 

546. ' CuFapl•̀ ár.° Persona a hivo °tkotée alapján elsősorban Bar6-  
ti Dezső kéziratára támazkodva jutott az új erednónyllez.  
uo. 32. joGyz,., 190. p. Jajnop a jel  en tanulmány ezerzű- 
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je a kézirathoz nem  tudott hozzájutni, do sás források 
alapján részben hasonló következtotósekre jutott. A to-
vábbiakban ezekre a forrásokra táraezkodunk a kollégium 
hegalakulását illetően. 
549. Baróti Dezső: Kortárs útlevelére. Bp. 1977. 221. p. 

550. Az Egyházi Híradó Rosner Károly egy előadásának be-
harangozásakor a következőket írja: a BGK "Emár az elmúlt 
óv végén megindult  kollégiuma, a r üvéazeti kollégium ..." 
Egyh. H. 1930. X. 25. 6. p. Budey ennél korábban sár szin-
tén említi az öniképsés szervei között a modern nűvéozeti 
szeoin4riumokst. Buday György J.  Ú. 1930. 230. p. 

551. Délmo. 1931. II. 24. 5. p., uo. 1931. II. 25. 5. p. 

uo. 1931. III. 1. 9. p. stb. 
552. Buday György: Életesről, müvészeteoről.in: Buday 

György fametszetei. Bp. 1970. 22. p. 
553. Baróti Dezső i. m. 222. p. 
554. Tomori Viola i. m. 2. rész. 778. p., Ortutay Gyula: 

A Szegedi Fiatalok Piitvészeti Kollégiuma. U.  Szie. 1934. 
jan. 46. p. 
556. Csaplár Ferenc: A Szegedi Fiatalok Ilüvészeti Kollé-

giumfa. in: A haladó egyetemi ifjúsági mozgalmak Eagyaror-
szágon. 179. p. 
557. Ortutay Gyula uo. 46. p. 
558. Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád a©gyóben. Váloga-
tott dokumentumok. 
559. Buday György: A Szegedi Fiatalok. Erdélyi Fiatalok. 

1935. 3. negyed, 98. p. A hivatalos megalakulÚs viszont 
elképzelhető, hogy nióg később történt meg. Az Egyházi Hír-
adóban 1932. X. 1-i számban olvashatjuk az esedékes köri 
közgyiiláat előkészítő iilóssel kapcsolatban: " Az ülés fog-
lalkozott a Kör iliivészeti Kollégiumának jóváhagyás végett 
benyújtott .müködési tervezetével, amelyet pártfogólag ter-
jeszt a közgyiilés elé." (7. p.) A fenti esemény - vélemé-
nyűnk szerint - már egy stabil csoportként együttdolgozó 
közösség munkájának formális legalizálását jelentette a 
körön belül, ami azért vált aktuálissá, mert Buday ekkor 
vált meg köri elnöki tisztétől, és ezért szükségesnek 
látszott o csoport fennállásának és további düködésének 
hivatalosan a körön belüli - de ténylegesen attól füg-

getlen biztosítása. 
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560. OL VK!. K 636 fond, 743. .  csomó, 98-73. oz.  
561. Baróti Dezső: A szegedi egyeteaioták agrársettlecent 

mozi  aalwa. Fiatal L:agyarország, 1931. 2. sz. 29. p.  

562. Lengyel András: Buday György és Szeged, Csongrád Le-
gyei Hírlap. 1981. XI. 15. 6. p.  
563. OL VKLI K 636 fond. 428. csomó, 432-02. 96. :3z.  

564. Buday György levele Jancsó Bélának, 1931. VI. o19. 

365. p.  
565. Ekkor Buday egy szinte könyörgő hangú levelet írt  
"Kedvei Gazai! megszólítással, egy általunk kiderítetlen  
személynek, melyben kéri a Kis Kalendárium propagandájá-
nak minél hatékonyabb biztosítását ezekkel a szavakkal:  
"tégy meg mindent, sert ha valaha, úgy moat van a legna-
gyobb szükségünk a Kalendárium propagandájára." Laao. Ref.  

Zs. L. 25. fond. 4. doboz, gépelt lev.lap, 1932. I. 29.  
A Kalendárium - mint korábban láthattuk - központi szere-
pet  töltött be a mozgalom bevételi forrási között.  

566. Szegedi Kis Kalendárium az 1934. évre. EElőszól.  
Iem véletlenül ekkor fordultakaa VKL2-hez újabb segélyért,  

elynek során 400 P-t utaltak ki számukra. OL VKM K 636  
fond, 743. csomó, 98-73. oz.  
567. Buday György ry. 1933. 35. p. 
568. Lengyel András: Buday György és asz Erdélyi Fiatalok. 

128. p.  
569. Uár 1930. nyarán nagy, feldolgozatlan adathalmazról  

írt Buday. Levél Fábián Dánielnek, 1930. VII. 27.  
570. Azt ma már nehéz pontosan kideríteni, hogy a kollé-

glum  tagjai tudományos téren agyit ás mennyit tudtak ebből  
az öoszegyüjtött anyagból hasznosítani.  
571. Az SzFLIK több előadása is  kapcsolódott a népaüvészet-

hez. Csaplár Ferenc, 1967. 39-40. p. 
572. Buday György: Lövészeti kultúránkért. Fiatal Lagyar-
s, 1931. máj 43-44. p.  
573. ]rdekessége ennek, hogy első nyilvános fellépésük a 

reformáció emlékünnepélyén történt, mely alkalomból Ady: 
Imádság háború után c. versét adták elő. ,gyh. H. 1931. 
XI. 14. 4., 6-7. p.  
574. Buday első igazán nagy sikere mifváozi téren a r "Bol- 

dega aszeny bKcwija" volt (kiadása w 9}1.), 
 

 de GlL~vé ~zi vo- 
nalon kisebb megszakításokkal korábban is tevékenykedett  
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1931.   233. p .  9  -GyGt;2, 1932. 
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1931. 573-575. p., 153G. nov.  5®4sp. ctb.  

576. i-JZU b  9  1531. 	22. 0. p., uo. 1931  II. 26. 3. p.  
579. BLtdwy CsyÖ:+Arq lo`iPClR. Janct,J6 B616n.;1:.>L  o  1931.   VI. 9.  

362-363o p. 
 

580. uo q 362. p.  

501. uo. 362-363. ;-?.  

502. '1oio ~~ : Viola i. Li. 701. . p N  
r 	v~ 5[3 3. 3• 	al.:6cl 4:ic2Ia5 ,. .0 362. pm 
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fejtenek ki "türelmetlen harsogásba vesző lármát", 6s a "föld-
telen szegények millióihoz nem ér el szavuk". Az ifjúság csak 
tanul és helyesli a parasztmozgalmat, de amíg csak ezt teszi, 
az uralkodóosztályt szolgálja, - fejtegeti tovább, és hozzá-
teszi: "aki nem barátom és harcolót! rsan - az ellenségen." 
(79. p.) Az ifjúság jelszavai szerinte : .lényegében nem akar-
nak mást, mint lefogni a szegénység harci készségét, és bete-
relni a dolgozókat az átfestett aklokba. Az álbaloldal szere-
pére vállalkozott tehát lényegében az ifjúság." "Csak kettő 
van: proletár vagy nem proletár, s így ak i  nincs velünk az 
ellenünk van - értelmes ifjak ezt értsétek meg!" fejezi be 
végül. Gergely Sándor: Az értelmes ifjúsághoz. Korunk. 1931. 
77-80. p. Kemény Gábor cikkére inkább elmondható, hogy védel-
mébe veszi az ifjúságot, de éppen Gergely fenti cikkével szem-
ben. A sokkal higgadtabb és tárgyilagosabb írás nem hallgatja 
el az ifjúsági mozgalmak hibáit sem, de bizonyos haladást is 
észrevesz a korábbiakhoz képest, és éppen a , további fejlődés 
reményében is írja a szerző: "Ha meimondaná meg, hogy proletár 
e vagy nem proletár, nem volna köszönet benne. Még nem tudna 
őszintén felelni a kérdésre." Kemény Gábor: Az intellektuá-
lis ifjúság és a vezető szerep. Korunk, 1931. 158. p. 
591. Buday György levele Jancsó Bélának, 1931. VI. 19. 362. p. 

592. Einderről részletesen: Csaplár Ferenc, Bp. 1967. 77-90. 
p. Budayék és a szociáldemokraták kapcsolatára a hatóságok is 
felfigyeltek. Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkás-
mozgalmánek történetéből. A Csongrád megyei munkásmozgalom 1919. 
augusztus 1 - 1944. október 10. (Szerk. Serfőző Lajos). Szeged, 
1977. 194. sz. dokumentum, 393. p. 

594. Lengyel András: A Szegedi Fiatalok Erdélyi Kollégiuma: 

Tiszatáj, 1984. 9. sz. 69-79. P.  

595. Balogh Edgár i. m. 211-212. p. 

596. EEH, 1932. 12-13. sz. 6. p., Egyh. H. 1982. X. 15. 

3. p. 

597. Lao. Ref. Zs. L. 25. fond, 1. doboz. A szegedi egyetemi 

Bethlen Gábor Kör prospektusa. 

598. Egyh. H. 1932. XII. 3. 7. p. 
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599. :~vyh. H. 1932. III. 14. 6 . p.  
600. Idózi Lengyel Andráa: Budcy Gy'rir,;y óc ez Zrdólyi  

Fiatalok. 129. p.  
601. 2gyh. B. 1933. XI. /1.  4. p.  
602. uo. 1934. X . 27. 5. p.  
603. uo. 1933. III. 11. 6.  p., 1933. XII. 9. 6. p.,  1934.  

II. 10.  5. p.  
604. 'Aso Sándor vicozao::lókevé®e  in Huozár Tibor:  Be-  
ozólgetóaek. Bp. 1933. 291. p.  

605. I]gyh. H. 1937. II. 27. 5-6.  p.  
606. Zgyh. H . 1940. X . 19.  2. p.  

607. Kioo Sándor: Hogyan kezdődött óc miben  All a szege-
di 3enlen Gábor iaör fúlumunüajei . Tiazántúl, 1942. VI. 18.  

4 . p.  
608. S?UT1, 1931. III. 7. 5. p.  
609. SZPU, 1931. iii. 17. 4. p., áZUET, 1930. III. 21. 3.  

p., 11f:;H, 1931. V.  15. 3. p., Elő rig  o  s 1932.   III. 20. 2. p.  
609ao Latwar Protestánsok Lapja, 1932. VI. 1. 17. p., uo.  

1933. 4-5a az. 11-12.  p. 
 

610. Tóth Dndre: Ifjúsági mozgalmrak Debrecenben. J. U.  
1930.   2. o2. 231.  p., Bucicay György lev*le Janc aó Bólának,  
1929. XI. 14.  133-134. p., Bgy aiZca3.om jó munkára. Pi.  
Lcág. 1932. azept. 103. p., 1932-ben a budtaperati eUyete-  
miai;ák oottlement-; odgoloo ankótet rendeztek. űIM , 1932.  
márc.  
611. Tóth. Pál Póter : Az órtelmiaógi if  júods mozgalmai.  

Debrecen 1929-1933. Táj. 1981 . 3. vaz. 78. p. A szerző tó- 
voaen ^omcaúnyi Gábort ia az SZPF n tagKnal_ mondja, pedig  
ő  a Szóohenyi Szövetaów tagja volt. r EH, 1932. 6.  sz. 7. p.  
612. CUnI, VIII/6. fond. 17. doboz, 1931/32. 777. oz.  
613. Kovácc J. Andráa o Szegedi bajtársak ::unkája.  Bajtára,  

1933.  2. oz. 22. p., Mad  m63 erről: Bgyetem, 1932. V. 1.  

15. p.  
614. Pl.  a bizalom  :2egteremtóaóaleFt fontosodva, a tankönyvek  
ozi3ve6nek a TMaayar tanya Nvókiticoóhoz i;az-~ táata, ca rádió  
60 a aa jtb a tanyai kultúra azolgálatában. Horváth János:  
A tanyai kórd6c. Ba j társ, 1933. 5 . oz. 21-22. p.  
619. Dó3.vidóki Ifjúaág, 1935. (le e • 4. p. 	 . 

616. Gundc Bóla: Az  egyetemi hallatók óa oz egyetem. 
      

egy ete~ .  Vá-

~ aú~ , 1935. 30 . ~ . i  $C~Cu~~v ~á~e~~ Tiolym PoraaztlQz. 
 

Izenet, 1934. aug. 111-114. p., Guna Bólú : Lagytar falu- 
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hutetelo s  Lacy= th, 1935. V. 1. (a borít6n), E6rle3en 
cogyar ifjúodg. G6opúr 3oltt1n nyilotkozata. Lacyar Út, 
1935. II. 1. 3. p. otb. 
617. A Ilőt3rő teljeo vereo6get ozenvedett 1930. tovaozán, 

A 3:2-on belUl 1930. 6Go6n a boLltioi fo1aato a bdoLial 
hivadoávol ozakitdohoz vezettek. Sebooty6n Sándor  i.  c. 
197-190. 70, A Sarl6Val ozemben a koozorú-akci6 után co °lien-
forrodolL1 diákecyeaUleteh elleno6geo har-la elnyomott min-
den mdo a-aoGnyilatkozdat. LAG a lockev6obé radikdlio ',Jeooe-
16nyi eform Club corm io a feloozlatAo volt. Sebooty6n 
Sándor uo. 2Ó7. p. 
610.  Szabó  Likl6o: I5j elemek az 6rtelmio6gi ifjúoág coz-

golcaiban az 1929-1930-ao 6ve fordul6jdn. 161. p. 
619. A diáhparlament 6o oz ifjúodg új Atjoi. LDH, 1932. 

IV. 15. 1. p. 
620. Lit kivdn 1932. cdrciuodnak ifjAoligot A v6goci c61: 

Új, ozocidlia ozollocUUagy-Uogyarorozág! Bojtáro, 1932. 
III. 15. 11. p. 

621. LIM, 1931. XII. 20. 3. p. 
622. Legozólal a cogyar ifjúodg. Eagyororazág, 1934. 25. 
623. uo. 6. p. 
624. uo. S. p. 
625. uo. 6. p. 
626. Dec v6letlen, bogy a baloldali, Albaloldoli, oz61- 

oőjobboldali 6o harmadik utoo felfogdook kevered6o6ben 
mass a bal- ill* jobboldaliodg fogalma io ookak fej6ben 
Uoozesavorodott, oőt 6rtelm6t io veortetto ookak czámdra. 

627. Cook n6hány kordn jelentkező ilyen jellegti törekv6o: 
A Piatol Iiacyardog c. 1930-ban hiadott röpirat, mely dtfo-
g6 6o czociália irányultodgú programot próbált nydjtani.,a 
fiotalodgnah. Szerzői hözött voltak többek között Teleki 
Pál,  Sík  Sándor, Fodor Ferenc, 016h György, Aradi Zoolt 
otb. A ozerzőkről do a ozövegből io kitUnik, hocy a röp-
irat cok ozállal oz öregcoerh6oz-mozgclom kepcoolódott. 
natal magyarodg. 3ozmék 6o elozindook. Bp* 1930. (A Fi-
te). Lacyarodg c. foly6irat ennek a röpirotnoll a folytotd-
ook6nt indult.) A jelentőoebb ozem6lyio63eh köztil Teleki 
Pál, a Lacsar Soociogr6fici Int6zet vezetője, 6o Szekfti 
Cwule, Q LaLiyoy. SzoDle poo.vizeurtője :  er!yetoc-i tnnt.1r  emel-
hető hi, akik a fenti tiorto6giihet io follicoznava td7;o- 

gattLc bizonyoo korlátok között a fiatolodg folukutatd- 
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oúis. liov€zon I mre viaozaewlékezéae in: Hunzár Tibor: Iie-  
ozélGotéce::. 79. p.  
628. LaGuknak . kom m  un=oto diákoknak is adódott wár le-  

hetőaée - továbbra sem nyilt komwuni ;ta -, de baloldali  

k::e ;;moodulc:aok azQrvezC7ére, melyek közül a két leGjelen-  
tőcebb a tandíjreform-mozgalom rao aLrZrcivai Front volt.  
Ebben czerepet játozott a népfrontpolitika előtérbe kerü-
lése in a kommunista L:ozg€almon  

629. A BGN-mozgalma mellett az öre0caer?:éaz mozgalmon  
1  

belüli eGyeo ccoportokn.ál, a Pro Chricto Diákok Háza  fi- 
ataljainál taldhozhatunk hasonló jellegü, de kécőbh in-  

duló és cook czikkeTcb körben  iswert :aunkával ebben az idő-  
czraLban  
630. Ezzel iaanG cúlyozni ezerotnenk, hoGy az ideológiai  

cólkitiizécei amozGalomnak döntően a Gyakorlati tevékeny-  

ac:`aol kapott olyan nyomatékot, taely icmertté tette a 2oz-  
oak:at éc hoGy, a t0követőknok", vagy látczólag haconló  
programmal indulóknak - Budayék elképzeléseitől cokazor  
viazonylaG eltérő jellegük ellenére is - példaként azol-  
gálh€atott a BGK-mozgalma, mivel a fő cólkitüzéoek vallá-
sa aó;n"Gyon czélec aiáláam o z 0ó s  pozxtiv 6o/vagy neGa-
,lv törekvéseket 1r taiaróayotVO 

 

631. A  tendenciát leG  j obban a 30-a c évek if júcágának  
eUyro fokozódó érdeklődése a paracztaáG irányában óa  a 
falukutatás olterj edóce mutatja.  
632. Emellett, - mint FakroGy arra már tiiUbazör utaltunk  

- 

 
nagy szerepet játszott a:oz;;alon jól szervezett pro-  

paG;ancic:j€a io.  
633. rejtő Perenc: Szegedi fiatalok. Szocializmus. 1936.  

2. cz. C9. p., Gunda Béla: Hová clamor if júcág? LEFi,  
1932. VI. 9. p., Szabó Zoltán: A fis,talaág tá.ro€ad.alomku-  
x;ató munkája. L. Sz1e. 1934. XXI. köt. 235. p., Székfix  

Gyula: +irzrom nemzedék és 	utóína következik. Bp. 1936.  
459. P.  
634. Az Erdélyt Zo1léGiu:, jelentőaéGo a2intén nem elha-  

nyagolható, de fennállcíca rövidebb volt, ép cunkája is  
kevésbé volt nyilvánocan ismert  
635. ue,.lc,ik;;ppen cam  azt jelenti, hogy  a BGN faluku-  

d- ~  J.r c a~ va' i. 	^ 	~. 9_t__-_ 	g .q •~ •  I 	cs •  'tai bv :_it,QUt~iá~ ti a iiűlű~i:YiUi:iLl i3~ C3el ~ü.l"c3llű GilúOfaE)gC3fi, jelentett  
a diákaáG körében. 1:oN  oly és alapoa '_unkát :::áo ccoporto- 
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=Moot is vó6ortek valamivol kóoőbb, oőt oz ő falukuta-
tdoi oredt.4nyeik ionortobb6 io vdltak. Pl. a .:ecae-conoc-
r4fia kóoz:".t6i, nint höziiooóc, az e,-;y6ni teljeoltEdnyek 
közül  pedig pl. Szabó Zoltán nunkdja o2olhető ki. 
636. 1:rdokoo feladat lame as SZ2LE holydnek kijelölt5oe 

a n6piea írók mozsaluában ill, a nópies-urbánuo vitában. 
Ennek elomzőse máz. túlnydlik tonulcdnyunk heretein, de az 
mogállapithotó, ho gy az SZF17 azon hevós 6rtelmio4Gi coo- 
portocul6shoz tartozott, welynek cindkót oldalon jó rap-
csolotaik voltak, sőt toGjoik öaszesAsiikben tulajdonkóp-
pen neo oorolhatók egyik irányzathoz sem. Vélemónyünk oze-
rint oz a zajátoá. a 3GL mozgalmánok jelleGrotóoJegei-
ben is Qrökerezik, (objektivitgora való tbroltvéo, nyitott-
o66), Eely az ZFZ ilkUd61;6bon továbbfejleortve jutott 
m4e, ma3aoabb szintre. 
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1-2. az.  
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Lad[;. 1932. ja1i1'; .  
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tI 	Hol az ifjúagg? L. Szle. 1928.   III. köt.  
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lom. 1930. 1-2. oz.  
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1923.   III. köt. 	

p  7 0 	 91 	 Az ifjú nee~í ze~lf,ls új area. Új LP, 1929.  
2. sz.  

17 	 IQ 	Az ifjúság óa a falu n.ápe. fi.i. Szle.  
1929. IV. köt .   
Kis nemzetek jövője. Diákv. 1929. 2-3. az  

t9 	 47 	A e:aagy€ir protestáns ifjúság óa 	azo-  
ciália 6rdeklődóa. L. Szle. 1932. KIV. köt;.  
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II 	 99 A magyar egyetemi hallgatónő. Korunk, 1930.  
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9. oz.  
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let, 1928. 8. az.  
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Buday György: Az agrár settlezaent-mozgalo.z. Társ.pol. P. 
1933. 1-3. sz. 
Az azrársettlement mozgalma útja. Ny. 1933. 

I. 1. 
Egyetemi ifjúságuak feladatai a tanyán. Szege-

di Szemle, 1928. V. 5. 
Sf 	 Ifjúságunk népnevel6A feladatai 6o az alföl- 

di rádióleadó. Szeged, 1929. 
A Kolozsvár-Szegedi Bethlen  Gábor  Kör törek-

vései. J. Ú. 1930. 2. sz. 
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Beszálget6s/Boldizsár Iván. Új Nor, 1935. VI. 1. 
Liverpool. 1929. Diákv. 1929. 6. oz. 
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"I. köt. 
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1929. VII. 3.14. p. 
A Szegedi  Fiatalok.  Erday Fiatalok, 1935. 

3. negyed. 
A SZegedi Fiatalok. in: Magyar 3:2'6 - mayor 

' könyv. Bp. 1534. 
U 	 II 	 SZEdko Eagyarország, 1934. XII. 25. 10. p. 

A szegedi tanya problémái. Szeged, 1930. 
A tanyai agrArsettlement. Szeged, 1929. 
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Seregszemlo, 1932. VIII. 6. (1. sz.) 
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XII. 25. 36. p. 
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16. 
Czak6 József: A szegedi ozolidaristák. Korunk Szava, 1931. 

VII. 1. 
Darvas József: A nmnnin grAfia mérlege. Szocializmus, 1936. 

6. sz. 
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Dömötör Sándor: A magyar falu. Egyetem. 1932. II. 15. 
Erdei Lihály: Egyház és ifjúság. Debrecen 1939. 
Erődi-Harrach Béla: A magyar settlement-mozgalom eszméi. Bp. 
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értekezlete. Bp. 1931. 
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1981. 
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1. sz. 
Keletre nézzvrik. Mi Lapunk, 1930. szept. 
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F. 1932. 1-2. sz. 
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Gereblyés László: Agrár-nettlement és "népis' kultúra. Társa-

dalmi Szomle,1932. 3. sz 
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Gesztelyi Nagy László: A jövendő  magyar  intelligencia 6s a 

tanyakérdés. Szeged, 1929. 
Gogolák Lajos: A szegedi fiatalok. Budapesti Hírlap, 1934. 

VI. 3. 12. p. 
Gulyás Béla: A világnézet problémája. Új É. 1924. II. 12. 
Gunda Béla: Az egyetemi hallgató és az egyetem. Válasz, 1935. 

" 	
tt  - Hová magyar ifjúság? LIEH, 1932. júni. 

Halász Gábor: Nemzedékproblémák. Ny. 1933. V. 1. 
Haraszti Sándor: A mai magyar irodalom  ideológiai csoporto-

sulásai. Korunk, 1930. 
Hilecher Rezső: A Főiskolai Szociális Telep tevékenysége és 

a settlement munka módszere. Szeged, 1929. 
A kereszténység és a szociális kérdés. Diákv. 

1928. nov. 
Honismeret könyve. Szerk. Bodor Antal. Bp. 1935. 
Hont Ferenc:Szegedi Fiatalok. 	Ftiggetlen Színpad, 1937. 

1-2. sz. 
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Hornyánczky Gyula: Korounicta egyetemi ifjak. Tt. 1932. 2. oz. 
Ifjú szívekben élek. Bp. 1928. 
Igall Béla: Egy müégyeteci zászlóalj tag naplója 1919-1921. 

Bp. 1942. 
" leiért nincs demókratikua diákmozgalom. I épazava, 

1920. VIII. 29. 4. p. 
Ignotus Pál: A fiatalság új úton. Literatúra, 1932. nov. 
Imre Sándor: . Biz ifjúság éú a mai élet nagy kóvdócei. Bp. 1932. 
Jancsó Elemék: A  régi és az új mégyerság harca. Erdólyi Piata- 

bok, 1931. . 4. 
Joó Tibor: Ady arca a történetphilosophia megvilágításában. 

Szeged, 1928. 
"" "" A "Harmincévesek" generációs probLémáz; a • Prot. 

Szie. 1933. 
Az ifjúság és a falu népe. E.  Szle. 1929. IV. köt. 

"" "" A nemzedék fogalga. Válaoz, 1995. 
" " Népiirk és Eyelviink. Széphalon, 1929. 9-10. ez. 	, 

"" 
"" A szegedi tanya problémái. E. Szia o  1930. X. köt. 

" 
 It 

 A tanyai agrár-nettlement mozgalom. U. Szia. 1929. 
VII. köt. 	 . 

Karácsony Sándor: . Ifjúaágunk autonómikuc törekvései a jövő 
szolgálatában. J. Ú. 1930. 2. sz. 

Kemény Gábor: Az intellektuális ifjúság óo a vezető szerep. 
Korunk, 1931. 	 . 

Kerék Lihály: Húszóveoek. M. Szle. 1936. XXVIII. köt. 
'" 	A  mi  nemzedékünk. E. Szle. 1936. XXVIII. köt. : 

" 
	 It 	Az Országos Széchenyi Szövetcégi; története, mü- 

ködéoe éo hivataca. Bp. 1932. 	. 

Kertóaz Dániel: Ifjú Uagy€arorazág. Diákv, 1928. okt. 
Nagy mocsárban élünk. Diákv. 1933. okt. 
Új nagy küzdelem. Diákv. 1929. 2-3. oz. 

Kovács Alajos: Értelmiségünk nemzeti jellegének biztoaítáca. 
Bp. 1926. 	

. 

Könyvem Tóth Kálmán: Ifjúsági mozgalmak. U. Szle. 1929. VII. kö 
köt. 

Kőtörő. Eickoic. 1930. 
Kriató Nagy  István: Eagyarűág és egyetem. Szegedi Híd, 1941. X. 
Laky Dezső: A magyar egyetemi hallgatók otatiaztikája. 1930. 

Bp. 1931. 
Lázár Perenc: Az ifjúoág cólkitüzáoei. Szegedi Katolikuo Tudó- 

sító, 1929. XI. 15. 
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dozáaár tk megszervezése tárgyában. Bp. 1929. 

Liaairovich György: A Magyar Egyetemi én Főiskolai Hallgatók 
Oractágoa Szövetségének tevékenysége ős céljai. 
J. Ú. 1930. 2. sz. 

Márki Sándor: A U. Kir. Ferenc József Tudományegyetem törté-
nete. 1872-1922. Szeged, 1922. 

Megszólal a magyar ifjúság. EAnkétj. Magyarország,  1934. XII.  
25. 

Mérlegen a magyar ifjúság. A Magyar Út ankétja. Magyar Út, 
1935. II. 1. 

Moravek Endre: A közvélemény ós az új generáció. Bajtárs, 1930. 
V. 5. 

Nád€a®a József: A magyar diákság és a munkásmozgalom. Szocia-
lizmus, 1930. márt. 

ITagypál István: Az intellektuális ifjúság helyzetképe. Ny. 

1932. XII. 1. 
Oláh György: Hárommillió koldus. Miskolc, 1928. 
Ortutay Gyula: A magyar falukutatás új útjai. Vigília, 1935• 

febr. 
tt 	 A magyar néprajz feladatai. Fi. Uság. 1934. ápr. 
tt 	tt 	 A Szegedi Fiatalok Müvószeti Kollógiuma. U. 

Szle. 1934. XX. köt. 
Paraszkay Gyula: Tények és tennivalók egyetemünk ifjúságának 

szervezeti életében. Szeged, 1928. 
Pongrácz Kálmán: Fiatal  Magyarország. Debrecen, 1930. 
Rab Balázs: Egy szabad egyetemért. Független Szemle, 1921. 5. a2 

Radioica Elemér: 	proletariátus. M. Sze. 1927. I. köt. 

R©zier Gyula:  Á magyar társadalomleíráa kialakulása az elmúlt 
évtizedben. Közgazdasági Szemle, 1941. 6. sz. 
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lapból. Szeged, 1930. 

Téchy Olivér: A magyar ifjúság másik feléről. Diákv. 1929. 7. 52 

Tiefentheler József: Egyetemi ifjúságunk Trianontól napjain-
kig. Katolikus Szemle, 1939. aug. 

Tomori Viola: A dudari napok. M. Szie. 1937. XXXI. köt. 
tt 	 " 	Á parasztság szemlóletéúek alakulása. Szeged ;  

1935. 
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Tóth Endre: Ifjúsági mozgalmak Debrecenben. J. Ú. 1930. 2. sz. 
Tóth József: Anima Emericanra. Bp. 1927. 
Török Sándor: A "szegedi fiatalok". Beszélgetés Buday György- 

gyel. I3agyarság, 1936. IV.  5. 13-15. P.  
Trócsányi György: A magyar társadalom reformnemzedéke. Tt. 

1930. 5-6. 
Az új könyvek könyve. Szerk. Kőhalai Béla. Bp. 1937. 
Az új magyar  generáció problémái. Bp. 1930. 
Újra van magyar ifjúság. Kortárs, 1930. IV. 27. 
Vajda Sándor: Ady mint program. 100 %, 1928. 9. sz. 
Valkó László: Az ifjúság ós a falu. Magyar Gazdák Szemléje, 

1931. 11-12. az. 
A magyar falu problémái ós az ifjúság. A Falu, 

1929. szept.-okt. 
Varga Sándor: A nómet diákság munkája. Szeged, 1927. 
Vér György: Szegedi fiatalok küzdelme a tanyai nép megisme- 

réséért ós művészeti eredményekért. Pesti  Napló, 
1936. I. 5. 37. p. 

Vizváry Ernő: Az egyetemi ifjúság és a tanyakérdés. Szegedi 
Katolikus Tudósító, 1929. XII. 1. 

Weis István: Fiatalok és öregek. Ti. Szle. 1928. III. köt. 
A mai ifjúság. M.  Szle. 1928. II. köt. 

Weszely Ödön: Az egyetem eszméje és típusai. Bp. 1929. 

Irodalom: 
Andorka Rudolf: Az egyetemi ós főiskolai hallgatók társa-

dalmi összetétele. 1898-1942. Statisztikai Szem- 
le. 1979.. 	2. sz. 

A társadalmi mobilitása Llagyarországon a fel-
szabadulás előtt. Statisztikai Szemle. 1971. 10. 
sz. 

Apró Ferenc: Berczeli Anzelm Károly. So. Kvt. Tyű. 1979. 1-4. 

sz. 
Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. Buka-

rest, 1979. 
Balogh Edgár: Hét próba. 2. kiad. Bp. 1981. 
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Bárány Ferenc: Az antiszemitizmus szerepe a szélsőjobb-
oldali diákmozgalmakban. 1919-1921. Bp. 1971. 

Jobboldali diákmozgalmak a szegedi egyete-
men. in: Tudományos közlemények. 2. sz. SZOTE 
Lear=izmus-Leninizmus Intézete. Szeged, 1972. 

Bellér Béla: A fehérterror felsőoktatás politikája. Felső-
oktatási Szemle, 1969. 9. sz. 

" 	" Felsőoktatásunk a polgári forradalom és a Ta- 
nácsköztársaság idején. Felsőoktatási Szemle, 
1960. 1. sz. 

" 	 " Tudománypolitika a Tanácsköztársaság idején. 
Valóság, 1959. 2. sz. 

" Tudósok az ellenforradalomban. Valóság, 1960. 
2. sz. 

Csaplár Ferenc: Adalékok a sarlósok magyarországi kapcsola-
taihoz. Kortárs, 1971. 11. sz. 

Berezeli Anzelm Károly. So. Kvt. MI. 1982. 
1. sz. 

"Ki a faluba!" József Attila hódmezővásár-
helyi kapcsolatainak történetéből. Tiszetáj, 
1963. 1. sz. 

A Szegedi Fiatalok Füvészeti Kollégiuma. 
Bp. 1967. 

Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Bp. 1967. 
Ez volt a Sarló. Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok. 

(Bp.) - EBratislava3, 1978. 
Fábián Dániel: A résztvevő szemével. PtK. 1979. 2. sz. 
Gellért László: Diákok a forradalomban. 1918-1919. Bp. 1970. 
Hajdú Tibor: Az értelmiség száíszerU gyarapodásának követ- 

kezményei az első világháború előtt és után. 
Valóság, 1980. 7. sz. 

A haladó egyetemi ifjúság mozgalmai magyarországon. 1918-
-1945. Bp. 1978. 

Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Fejezetek hat 

évtized történetéből. Szerk. Hegyi András. 
Szeged, 1982. 

Heksch Ágnes: Adatok a numerus clausus történetéből. Ped. 
Szle. 1962. 7-8. sz. 
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Horváth István - Torzsa István: Haladó diákmozgalmak a 
Horthy-korszakban a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen. Táj. 1964. 1. sz. 

Huszár Tibor: Történelem és sizociológio . Bp. 1979.   
Az ifjúság eszmei-politikai nevelősének kérdései a magyar 
kommunista mozgalom doku .©entumbiban - különös tekintettel 
a főiskolai diákság nevelésére. 1918-1972. Táj. 1973. 3. sz. 
Kardos Tibor: Emlékezés a  Batsányi János Körre. Jelenkor, 

1963. 12. sz. 
Király István: Kezdetek és előzmények. Kortárs, 1959. 3. sz. 
Kutatási  beszámoló. Emlékek, adatok az 1930-as évek haladó 

egyetemi ifjúsági mozgalmairól. Bp. 1978. 
Laczkó Katalin: Kormányos István. 1903-1978. So. Kvt. Tü. 

1979. 1-4. sz. 
Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első 

éveiben. Bp. 1979. 
f° 	A felsőoktatástörtóneti kutatások. I1agyar 

Tudomány, 1967. 4. sz. 
t9 	 n 	A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora 

második felében. Bp. 1969. 
99 	 A Tanácsköztársaság felsőoktatási politiká- 

jának kórdóseihez. Századok, 1965. 1. sz. 
Lengyel András: Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- ós Ke-

let-Európa-érdeklődése történetéből. Egye-
temi doktori értekezés. Szeged, 1984. Kéz-
irat. 

19 	 t9 	 A Szegedi Fiatalok Erdélyi Kollégiuma. Tisza- 
táj, 1984. 9. sz. 

A itagyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója. Szerk. Köpeczi 
Béla. Bp. 1980. 
Lagy€arország története tíz kötetben. 8. köt. Bp. 1976. 
Fiazsu János: A dualizmuskori értelmiség társadalmi forrá- 

sainak főbb változási tendenciái. Tört. 
Szie. 1980. 2. sz. 

LTerhán Liiklós: Csaplár Ferenc: A Szegedi Fiatalok Lfüvészeti 
Kollégiuma. I tK . 1967. 5-6. sz.  

Eikó Krisztina: Egy diákmozgalom és egy könyvsorozat. in: .  
Nyíri és rétközi parasztmesék. CBp.1 1982. 

áa y Péter: Szabó Dezső. 2. kiad. Bp. 1979. 
Nómedi Dénes: A népi szociográfia. Bp. 1985. 

A szociográfra  hivatása. Világosság, 1983 . 5 • sz • ,I 
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Pándi Ilona: 1919 (So a magyar órtelmisóg. Valóság, 1959 .  

2. oz.  
99 	99 	 A magyar haladó ártelaiség nóhány irányzata  

a Bethlen konazolidáció óveiben. PtK. 1965. 2. sz.  
99 	99 	 A magyar  saközóposztály" kérdócEíhez. Századok,  

1965. 1. sz.  
Péter László: József Attila Szegeden. Szeged, 1955.  

	

99 	== 	Ortutay ős Szeged. So. Kvt. LU. 1981. 4. oz. 

	

99 	99 	Szabó Dezső Szegeden. ItK. 1963. 1. sz. 
Ruozoly József: Reitzer Bóla emlókezete. So. Kvt. Mid. 1977.  

1-4. gaz.  
Sal©mon Konrád: A  Márciusi Front. Bp. 1980. 

99 	 99 	Utak a Márciusi Front,:. ,;felé. Bp. 1982.  
Sebestyén Sándor: A Bertha Miklós Társaság. Bp. 1981.  
Serfőző Lajos: A Kommunisták Magyarországi Párt jáisk te-

vókenyságe a munkás kultúr- ős sportmozgalom-
ban. /1925-1930/. Acta Universitatis Szegedi-
ensis. Scotia Historica. 6. köt. 1959.  
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cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szíves figyelmét.fel- 
, 

hivnom  tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkászitésének . 

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

harmadik hónap utolsó napjában állapitottá meg. . 

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni 

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

zése céljából. 
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moz almak és  á sze edi Bethlen Gábor Kör tőr-

té~e1932-ig,`egyetemi doktori  értekezéséről  

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy az értekezés  

nagyon nagy anyag feldolgozására épül, a szerző szorgalma,  

amely ennek a kiterjedt forrásbázisnak a megalapozását eredmé-

nyezte csak elismerést érdemel.  

Kellőképpen igazolja a fenti megállapításunkat, hogy a  

20O oldalas dolgozatból 137 oldal a feldolgozás szövege és  

63 oldal, tehát kézirat körülbelül egy harmada a jegyzetappa-

rátus /ebből másfél oldal a rövidítések jegyzéke és kilenc ol-

dal a bibliográfia./  

A szerző ennek a nagy anyagnak a birtokában ezt elemezve  

Írja meg az egyetemi ifjúság országos történetét a Horthy rend-

szer első évtizedében, kitérve az egyetemisták társadalmi-szo-

ciális helyzetére, eszmei arculatuk és mozgalmaik főbb jelleg-

zetességeire is.  

Ezután a körülbelül egy Ives első -- bevezetőnek is tekint-

hető -- első fejezet után tér rá az értekezés szerzője tulaj-

donképpeni, az értekezés címében megfogalmazott témájúnak tár-

gyalására.  

A szőkebb téma leírása is végig a maga országos összefüg-

gés rendszerében történik és ennek során a szerző nemcsak  

Csaplár Ferenc s Lengyel András vonatkozó, da nőnek tekinthe- 

tő munkáinak megállapításaira épít, hanem maga is Gj -- kisebb  

részben levéltári, nagyobb  részben gazdag sajtó-anyagot tár fel.  
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Ezzel kapcsolatban is kiemelném a szerző széles látókörét, 

azt, hogy az egyetemi ifjúsági mozgalmakat, a szegedieket is 

gazdaságtörténeti, szociológiai, eszme- és politika-történeti 

aspektusokban is vizsgálja. 

Mégis az olvasó-bíráló vagy, ha így helyesebb: bir5l6-

olvasó ágy érzi, hogy az értekezés néhány része, főleg azok 

az alfejezetek, amelyek az országos összefüggéseket tárgyaié 

ják, túlméretezett. Vagyis, olyan kérdések részletes tárgyalásá-

ra is kitér, amelyek szétfeszítik a címben jelzett téma kere-

teit. Ezeknek a részeknek az elhagyása, /például a dualizmus 

kora stb./ a dolgozat címe és megírt szövegének jobb ősszhang-

ja, a felhasznált anyag jobb megrostálósa előnyére vált volna 

a dolgozatnak. 

Mindezek alapján a doktori értekezés minősítése, az én 

véleményem szerint: cum laude. 

Szeged, 1986. április 22. 

Dr ,  Csatári Dániel 
tanszékvezető egyetemi tanár 




