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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egységét megbontó törekvéseiknek termékeny talajára találnak. Az ifjúság kéri a
miniszterelnököt, hogy
úgy a köz, mint a magánhivataloknál az álláshalmozásokat megszüntetni szíveskedjék, vonatkoztatva a kiadandó rendelet a többi helyről élvezett nyugdíjakra is.
A női munkaerők kérdését is rendeztesse oly formában, hogy csakis a családfenntartók kapjanak állást. A többiek helyére állástalan férfiakat kell juttatni.
A mammutfizetéseket szintén rendezni kell maximális fizetés elrendelésével.
A diplomások állástalansága és a tanuló ifjúság kilátástalan sorsa kétségbeejtő
és ez az ifjúság éppen nemzete, faja iránti szerelmétől hajtva a végsőkre elkészült, és ha kérésre nem teljesülne, követelésként is minden eszközzel és módon
az álláshalmozások megszüntetését kiharcolja.
Szeged közönségéhez a Turul Szövetség még a következő felhívást intézi:
– Szent elhatározásunk, hogy a végső erőfeszítésünkig, az utolsó csepp vérünkig
harcolni fogunk a nemzetünk ezen parazitái ellen, akik közérdeket, hazaszeretetet, nemzeti eszméket sarokba szorítva, magyarságukat megtagadva, minimális
munka ellenében tízféle helyről hoznak ezreket, mialatt a nemzet százezrei éheznek, szenvednek. Végzett jogászok, tanárok elmennek villamoskalauznak, havat
lapátolni és tanultságukhoz nem méltó egyéb munkákat végezni.
Ezúton hívjuk fel Szeged város közvéleményét a mellettünk való állásfoglalásra.
Szegedi Új Nemzedék XIII. (1931) december 24. 1. oldal

285. Sík Sándor a liberális kapitalista rendszer elleni harcra hívta
fel a keresztény-nemzeti érzésű ifjúságot az országos cserkész
tiszti gyűlésen

Papp Antal államtitkárt a Magyar Cserkész Szövetség elnökévé, Vitz Bélát tiszteletbeli elnökévé választotta a közgyűlés
A Magyar Cserkész Szövetség vasárnap délelőtt tartotta évi rendes közgyűlését
a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.
A közgyűlést Vidovszky Kálmán társelnök nyitotta meg, akinek indítványára a
közgyűlés táviratilag üdvözölte Horthy Miklós kormányzót. Az évi jelentések elhangzása és a költségvetés letárgyalása után Vitéz Béla elnök lemondása folytán
megüresedett elnöki szék betöltése következett. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Papp Antal államtitkárt választotta meg a következő két évre elnöknek.
Ezután szintén egyhangú lelkesedéssel választotta meg a közgyűlés Vitz Bélát
tiszteletbeli elnöknek. A közgyűlés a Himnusz eléneklésével ért véget. Délután az
Akadémián tiszti gyűlés volt, melyen több értékes előadás hangzott el, de amelynek kétségtelenül legérdekesebb eseménye Sík Sándor társelnöknek, a kiváló
szegedi egyetemi tanárnak előadása volt. Sík Sándor alig negyedórás beszédében
feltűnő éleslátással adott programot a cserkészvezető ifjúságnak, mely program
szerint kell cselekedni a mai változott körülmények között.
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