Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
283. Megalakult Szegeden
a Szent István Bajtársi Egyesület Szent Gellért törzse

Szombat este bizalmas jellegű tanácskozás után megalakult Szegeden a Szent
István Bajtársi Egyesület Szent Gellért törzse. Az alakuló gyűlésen megjelentek
Muntyán István dr. táblai tanácselnök, Erdélyi László dr. egyetemi tanár, Nágel Manóné, vitéz Bakonyi Imre dr., a Szent István Bajtársi Egyesület vezérsége
élén báró Zichy Chikán Móric dr. vezérrel és a szegedi egyetemi ifjúság egy
része, amely a szegedi törzs alapját képezi. Először Muntyán István dr. szólott a
megjelentekhez. Bevezető beszédében kifejtette, hogy az egyesület nem alkalmas
a lelkek eltávolítására, hanem inkább összehozására. Törökország trónjának 13
évvel ezelőtt történt bukásával egy olyan folyamat vette kezdetét, amelyet csak
aggodalommal szemlélhetünk. Ezzel a destruktív áramlattal kell az ifjúságnak
szembe szállnia és győzedelmeskedni felette.
Báró Zichy Chikán Móric dr. beszélt ezután. Rámutatott arra, hogy a legitimizmus nem pártpolitikai akció, de nemzetpolitika. Éppen ezért az ifjúság ez irányú
szervezkedése nem nemzeti szervezkedés.
A jogfolytonosság helyreállítása nem politikum. Ezt követeli az ezeréves Magyarország, a revízió érdeke. Aki pártpolitikát lát ebben, az szűklátókörű. Az
egyesületnek a többi egyesületekkel szemben bizonyos szempontból magasabb
rendű célja van. Ezért bárki lehet két egyesületnek is tagja, hiszen egyik sem zárja
ki a másikat. Ezután Vályi László vezér ismertette a szervezési munkálatokat és
az ideiglenes tisztikart, majd báró Zichy Chikán Móric hivatalosan is kimondotta
a törzs megalakulását.
Szegedi Új Nemzedék XIII. (1931) november 29. 4. oldal

284. A Turul Szövetség a minisztériumhoz intézett
memorandumában kéri az álláshalmozások megszüntetését

A Turul Szövetség Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Központjának fővezérsége hosszas tanácskozások után arra az elhatározásra jutott, hogy tiltakozó
memorandumot nyújt át gróf Károlyi Gyula miniszterelnöknek32 az álláshalmozások ellen. Ezt a memorandumot a Fővezérség megküldte az összes kerületnek,
így a szegedinek is azzal, hogy Aigner Károly dr. főispánhoz juttassa el.
A memorandum többek között a következőket tartalmazza:
Az álláshalmozások és a mammutfizetések elsősorban a fiatal magyar értelmiség: az állásnélküli diplomások és a tanuló ifjúság kérdése, de egyben a nemzet
egyik legsúlyosabb problémája. Diplomások ezrei állás nélkül vannak, vagy tudományos képzettségükön aluli elhelyezkedésbe kényszerültek. Egyik oldalon a
felhalmozott állások és fizetések élvezői érzéketlenül félrehúzódnak az ezer sebből vérző társadalom tiltakozása s felelősségre vonása elől: míg a másik oldalon a
felforgatók és izgatók, kihasználva a kétségbeejtő helyzetet, a polgári társadalom
32

Károlyi Gyula gróf 1919. május 5. és 1919. július 12. között volt előbb az aradi, majd szegedi
ellenkormányok miniszterelnöke.
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