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Forradalmi Ifjúsági Napok '82 
Az ünnep az ember, a társadalom életének ha-

gyományosan ismétlődő aktusa, amely a hétközna-
pokkal váltakozva józan ritmust ad, számvetésre, 
mérlegelésre, s gyakran cselekvésre serkent. Ün-
neplés és munka valamennyiőnk megtisztelő fel-
adata és kötelessége. Mindennapi mozgalmi mun-
kánkba a nagy nemzeti és nemzetközi évfordulók 
megünneplése kettős funkciót tölt be: megemlékez-
ni történelmi fordulópontokról, s ezen tudati szá-
lakon keresztül kialakítani ifjúságunkban a múlt-
hoz s jelenhez kötődés érzelmi szálait. Történelmi 
múltunk minden jelentős sorsfordulójában kiemel-
kedő szerepet játszottak az ifjúság legjobbjai. Nem 
véletlen tehát, hogy a KISZ 1961 óta történelmünk 
leglényegesebb nemzeti évfordulóihoz kapcsolódva 
megrendezi a Forradalmi Ifjúsági Napok rendez-
vénysorozatát, amely tartalmában haladó elődeink 
eszméihez kötődik. Azokéhoz: akik a szolgaság, 
rabság ellen esküdtek, akik százharminchárom nap-
ra felvillantották az emberi jövőt, S akiknek ille-
gáliB tevékenysége elvezetett ahhoz, hogy hazánk 
elinduljon a népi demokratikus fejlődés, majd a 
szocializmus útján. A Forradalmi Ifjúság; Napok 
eseményei között kiemelkedő helyet foglal el 1848. 
március 15., 1919. március 21., s 1945. április 4. 
megünneplése. 

Március 15-én az lí;48-as polgári forradalom és 
szabadságharc évfordulója: a hazafiság, a. forradal-
miság ünnepe. Március 21-ét, a Magyar Tanácsköz-
társaság, az első magyar proletárdiktatúra jegyében 
ünnepeljük. Április 4. tartalmát hazánk felszaba-
dulása, az antifasizmus, a szocialista országokkal 
való baráti közösségünk határozza meg. 

Megemlékezéseinknek évről évre az eredeti, ön-
magában nem változó tartalmat kell gondolatkeltő, 
konstruktív mondanivalóvá aktualizálnia. A FIN 
biztosítja, hogy a társadalom, az ifjúságpolitika leg-
fontosabb kérdései alapján évente más és más 
konkrét célkitűzést adjunk több hónapos politikai 
munkánknak. Az 1982. évi rendezvénysorozatot for-
mailag és tartalmilag befolyásolja a KISZ X. kong-
resszusa határozata, s a KISZ zászlóbontása 25. év-
fordulója, hiszen felvállalva elődeik örökségét, 1957. 
március 21-én bontott zászlót a megújult moz-
galom. 

Népszerű ma azt vizsgálni, kinek mit jelent a 
megemlékezés. A „messzemenő" következtetések le-
vonásán túl nagyon lényeges, hogy a tartalmuk 

alapján megújulást hordozó ünnepeket ne merevít-
sük szertartássá, nagyobb gondot fordítsunk arra. 
hogy a hagyományok ünneplését nehogy felváltsa 
az ünneplés hagyománya! 

Ennek szellemében szólítjuk városunk KlSZ-szer-
vezeteit saját rendezvényeink megszervezésére, s 
igyekszünk megyei ill. városi szinten is élménysze-
rüvé tenni programjainkat. Lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy dolgozó és tanuló magyar és külföldi 
fiatalok megismerjék egymás életét, munkáját, hogy 
összemérjék erejüket, felkészültségüket, hogy együt-
tesen tegyünk hitet — nem kisajátítva a tavaszi 
nemzeti ünnepeinket az ifjúság számára — váro-
sunk egész lakosságával forradalmi hagyományaink 
mellett. 

G E R M A N N É V A S T A G H G Y Ö R G Y I , 
a KISZ Szeged városi bizottsága titkára 

A Forradalmi Ifjúsági Napok szegedi rendezvé-
nyei: 

Március l—május 10.: Megyék munkásmozgalmi 
emlékhelyeinek megtekintése (kirándulások). Ren-
dező szerv: Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda, 
Móra Ferenc Múzeum. 

Március 10., 14.30, március 24.. 14.30. március 21., 
14-30: |Ci nyer ma? vetélkedő a Móra Ferenc Köny-
vesboltban. 

Március 12., 18 óra: Latin-amerikai szolidaritási 
est az MTA Biológiai Kutató Központban. 

Március 13.: Tudományos emlékülés és kiállítás 
a KISZ 25 éves történetéről a Politikai Képzési 
Központban. 

Március 13,—április 4.: Ifjúságmozgalmi plakát-
kiállítás a KISZ Politikai Képzési Központban. 

Március 15., 10 óra: Ifjúsági nagygyűlés és koszo-
rúzás a Klauzál téren. 

Március 15., 15 óra: Táncház a Klauzál téren. 
Március 20.: „Vagyunk a tűz" vetélkedő. 
Március 19., 16 óra: Koszorúzás a Tanácsköztár-

saság emlékműnél. 
Március 21., 18 óra: Tavaszi koncert az Ifjúsági 

Házban. 
Március 27.: Komplex Ifjúsági Nap: Rakparti 

Trapp-party a Tisza-parton. 
Április 1—3.: Egyetemi-Főiskolai Kulturális Na-

pok országos rendezvénye a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán. 

E l l e n k u l t ú r a - e 
az i f j ú s á g i k u l t ú r a ? 

Elég' gyakran illeti elhamarko-
dott vád a fiatalok szabadidős 
szokásait, közösségi életének 
megnyilvánulásait, a különböző 
kulturális és művészeti törekvé-
seket. A szélsőséges nézetek alap-
ja, hogy le- vagy túlbecsülik azt 
a folyamatot, melyben a jövő 
nemzedéke sajátos szellemi ar-
culatát alakítja. 

Általánosan elterjedt, nézet, 
hogy Szeged — s benne a fia-
talok — művelődési élete vizsgá-
latakor a belváros kulturális kí-
nálatát tekintik mércének. A 
mintegy ötven közművelődést 
szolgáló intézmény (művelődési 
központok, könyvtárák, klubok, 
színházak mozik stb.) munkája a 
kiskörúton belül képes átfogni a 
több mint százhetvenezres agglo-
meráció fiataljait. Az intézményi 
ellátottságnak ilyetén helyzete 
jórészt történelmi örökség, de 
mai viszonyok között sincs és a 
közeljövőben sem látszik remény 
a változásokra. Pedig a peremke-
rületek; és a lakótelepek ellátat-

lansága és a csatolt községek 
kultúrális lehetőségeinek ala-
csony színvonala hosszú távon 
társadalmi céljainktól eltérő ál-
lapotot eredményezhet azzal, 
hogy kontraszelekciót hoz létre a 
munkások és az életbe most in-
duló fiatalok között. 

Sokan azzal akarják elintézni 
a problémát: — aki művelődni 
akar, az úgyis bejön. Sajnos, en-
nek a nézetnek a hívei vagy nem 
ismerik, vagy meghamisítják a 
valóságot. Ma a kétkezi munká-
sok majdnem fele életkörülmé-
nyei folytán — a hagyományos 
fölfogással — nem művelődik. 
(Az okok közül néhány: a "hiá-
nyos iskoláztatás, torz életszemlé-
let, nagyfokú mellékmunka lekö-
töttség stb.) 

Az előzőhöz hasonló torz nézet 
a közművelődést a közművelődési 
intézményekben folyó munkával 
azonosítja: „Jól működnek az in-
tézmények — fejlett a közműve-
lődés!" — ha valahol megakadás 
tapasztalható — az intézmény 
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vezetőin keli elverni a port. Pe-
dig nem ilyen egyszerű a képlet! 
A közösségben művelődés mai 
igényeire (az igénytelenségre) 
utalnak a peremkerületi ifjúsági 
klubban készült riport részletei: 

Ide a klubba is bejárok né-
ha ugyan, de nem érzem teljes 
jogú tagnak magam. Nem szere-
tem az erőszakolt dolgokat , . . 
Ezen kívül nem tudom itt leköt-
ni magam, amj itt plusz csupán, 
hogy néha elbeszélgetek valaki-
vel . . . " elég nehezen barát-
kozom, Egy kicsit gátlásos va-
gyok, de h a van bennem egy ki6 
pia ez mind elmúlik és ilyenkor 
teljesen más vagyok." Anélkül, 
hogy ezekből a kiragadott ese-
tekből túlzott általánosításokhoz 
jutnánk, meg kell állapítani, ha 
a fiatalok közvetlen környezetük-
ben nem fűzik egymáshoz bizo-
nyos érdek- és rokonszenvszálak, 
ha a közösségben gondolkodás-
nak nincs érvényesíthető előnye, 

(Folytatás a 3. oldalon} 

S 
(Fotó: Paszternák László) 

Egy a 365 közül 
Március 8. Mi is jut erről eszükbe? (Zoltánok, csönd! Kit 

érdekel, hogy nektek névnapotok van!?) Hát természetesen TI. 
világ lányai, asszonyai, akiket az év ezen egy napján egyér-
telműen nagyon szeretünk (miközben szitkozódunk a kétszeres 
virágárak miatt). A többi 364 napon pedig arról vitatkoznak, 
vajon szeretünk-e Benneteket, vagy gyűlölünk. Talán eddig nem 
értettétek, miért van az, hogy míg bőg a gyerek és kifut a le-
ves, és a kezetekben zúg a porszívó, miközben áznak a ruhák, 
addig mi gondterhelt arccal ülünk a karosszékben, előttünk a 
Kőbányai Világos (bocsánat, van, ahol Borsodi Világos, vagy 
Szalon, vagy Ászok, vagy Balatoni Világos), és meditálunk. TI, 
könnyelmű vádaskodók, azt hiszitek, hogy csók hasunkat nö-
vesztve nézzük a tv-t és sörözünk, holott erről szó sincs. Mi a 
TI fizikai munkátok ahhoz a súlyos szellemi megterheléshez 
képest, amit mi nap mint nap hordozunk magunKban, azon 
gyötrődve, vajon, szeretünk-e benjtpejeet. vagy gyűlölünk. Itt 
ugyagfö,'Kfö^épfyt ninps, csak e&.a^et véglet, létezik. És TI nem 
könnyqiifflc még..a helyzetünket1 Mert szeszélyesek, vig'ytójti bá+ 
jósok esi útáiatosáki kedvesek .és sértők, meg.értöek és értetle-
nek, rafináltak és, ostobák, szépék, és ... és nem-ittynk eleget. 
Hát csoda, ha folyton kétségek között, élünk? • 

De március 8-án, .egy napra, megnyugodhatunk. Aznap na-
gyon szeretünk Benneteket — hisz mi másért vinnénk Nektek 
virágot —, és TI is csak szepbik-rjobbik. éneteket mulatjátok 
nekünk. Felmerül a kérdés: nem lehetne ezt 365 napra tartó-
sítani? Isten őrizz! Pokoli unalmas lenne. Hisz így vagytok a 
leginkább vonzóak. Végletesen. B. T. 

A magyar szakcsoport kezde-
ményezésére a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem KlSZ-szerve-
zete szociológiai és szociográfiai 
pályázatot ír ki. melynek célja 
ösztönözni az értelmiségképzés, 
illetve értelmiségképződés egyre 
növekvő társadalmi fontosságú 
problématikájával foglalkozó, a 
kor társadalomtudományának >és 
ténvirodalmának színvonalán ál-
ló írások létrejöttét. Ez irány-
ban orientálni, az értelmiség, a 
szakértelmiség legjobbjait. s 
ugyanakkor távlatot és fórumot 
biztosítani az e témában elmé-
lyedni kívánó pályakezdőknek, 
egyetemi hallgatóknak, alkotó 
kollektíváknak. 

A pályázaton mindenki részt 
vehet a mai magyar felsőokta-
tás egészével, intézményrendsze-
rével. az egyes oktatási intézmé-
nyekkel. a hallgatók helyzetével, 
életmódjával, aspirációval, a pá-
lyakezdés. a beilleszkedés kö-
rülményeivel foglalkozó, máshol 
nem publikált esszével, tanul-
mánnyal igényes publicisztiká-
val. illetve esetleírással. 

A minimális terjedelem 20 
gépelt oldal (oldalanként 25 so-
ros 60 leütéssel). A pályázat je-
ligés. A ielige feloldását a dol-
gozathbz mellékelt zárt boríték-

• ban kérjük. (Tartalmazza a 
szerző nevét, címét foglalkozá-
sát!) A oálvázatot három pél-
dányban kériük. * beküldési 
határidő: 1982, augusztus 31 
Cím KLTE KISZ-bizottság (ma-
gyar szakcsoport) Debrecen. Pf.: 
43. 401Ó. A Pályamunkákat 5 
tagú zsűri bírálja. 

Díjak: 
I. díi — 7000 Ft 

2 x II. d í j — 5 — 5000 F, 
2 x III. díi — 3 — 3000 Ft 

Eredmeny hirdetési 1982. de-
cember 15. 

A zsűri a dí jakat gyenge szín-
vonal esetén részben vagy tel-
jesen visszatarthat ja, illetve tet-
szés szerint átcsoportosíthatja. 

A három legkiemelkedőbb 
munkát a Valóság közli. 

KLTE KISZ-bizottság 

Figyelem, 
figyelem! 

Értesítjük olvasóinkat, Hogy 
márciusi két lapszámunk a szo-
kásos 8 oldal helyett. 6—6 oldal-
lal jelenik meg. tekintettel a 
február 25-i bővebb — 12 oldalas 
— terjedelmére. 

Felhívjuk szerkesztőségünk kül-
ső munkatársainak figyelmét, 
hogy az írásaikért járó honorári-
umot a jövőben nein postázzuk, 
hanem itt. a szerkesztőségben fi-
zetjük ki. Minden hónap 15—20. 
között vehető át — az előző hó-
napban megjelent írásért járó — 
honorárium, délelőtt 9—11 óra 
között. A február hónapban kö-
zölt cikkek honoráriumát tehát 
március 15—20. között, a fenti 
órákban vehetik át a szerzők, 
szerkesztőségünkben. 
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A haladó egyetemi 
és főiskolai ifjúság 
mozgalmai Szegeden (3) 
Csaplár Ferenc: 

A Szegedi 
Művésze t i 

F ia ta lok 
Kol légi urna 

A Szegedi Fiatalok Művésze-
ti Hol légi urnának szervezeti őse, 
előzménye a protestáns egyete-
mi hallgatók Bethlen Gábor 
Körp volt. A húszas évek vó-
gen a kör radtkali* csoportja 
szervezkedni kezdett. A munka 
1928. március 20-án egy vitaest-
tel kezdődött. Gesztelvi Nagy 
László, a Duna-Tisza közi Ma-
aőgazdasági Kamara igazgató-
ja tartot t előadást. A jövendő 
magyar intelligencia és a tanva-
kérdés címmel. Előadása során 
„borzalmas" megdöbbentő ada-
tokkal ecsetelte a magvar Al-
föld, különösen a Szeged körr 
nyéki tanvavilág szaharal ál la-
potait", maid cselekvésre szó-
lította fel az if júságot . Budav 
Györgynek, a Bethlen Gábor 
Kör elnökének vezetésével bi-
»ottság alakult a tanvavilae ta-
nulmányozására és a megtelelő 
munkamódszerek kidolgozására. 

Budaf 1928 telén Londonban 
járva megismerkedett az angol 
sett lement mozgalom vezetődvei. 
E mozgalmat az ottani egyetemis-
ták indították el a múl t század 
végén. Egy-egy külvárosi nyo-
mornegyedben huzamosabb időre 

züü többen jelentő» irodalmi, 
művészeti és mozgalomszerve-, 
zői tapasztalatokkal rendelkez-
tek, néhányan pedig baloldali, 
munkásmozgalmi kapcsolatokkal 
is. Buday m á r 1924-ben elkezd-
te könyvillusztrátort, grafikai 
tevékenységét, s min t a Bethlen 
Gábor Kör elnöke s az agrár-; 
sett lement-mozgalom létrehozója 
a szegedi egyetemi if júsáai moz-
galmak egyik legnevezetesebb 
személyisége volt, tíerczeli, Széli 
és Hont oí 1920-as évek elején, 
József Attilával együtt avant-
garde csoportosulást hozott lét-
re. Hont ezt követően Párizs-
ban, a haladó tömegszínjátszás 
apostola. Gemier mellet t dol-
gozott. Hazatérése u tán bekap-
csolódott a KMP irányítása 
alat t a húszas évek második fe-
lében kibontakozó munkás-kul -
túrmozgalomba, maid a szegedi, 
színház rendezője lett. Berczeli-
nek, Radnótinak versei, verses-
kötetei jelentek meg Radnóti 
Budapesten előbb az 1928 című' 
folyóiratot szerkesztette, a kö-; 
vetkező esztendőben pedig a 
szinten- baloldali tendenciájú 
Kortárs szerkesztésében vet t 

letelepedtek,, szociális központo- • > 
kat. settlementekeit ho*tak létre, A kollégium tevékenysége ha-
gy akor lati munkávíU igyekeztek rom formában zajlott. A tagság 
segíteni: tanítottak, orvosi, jogi és vitáelőadásokat, kiállításokat. 
szociális. • segítséget. avy i V ^ k -
Buday a tan.vai viszonyokhoz 
formál ta a városi körülmények 
közölt kialakult set t lement 
munka módszereit. Szegedről 
az egves tanvac,söpörtük bu n te t t 
látogatások, vagv mint ők ne-
vezték „kiszállások" a lkalmával 
végezték a szegedi egyetemisták 
a parasztság körében munká in-
kat. 1930-ban 211. ill. 19Sl-ben 189 
intézményes é« számtalan egyéni 
kiszállást szerveztek. Ezek so-
rán gazdasági, irodalmi, orvosi. 

rendezett, kiadványokat, jelen-
tetett meg. Ez utóbbi közül a 
legkorábbiak a Szegedi Kis Ka-
lendár ium zsebnaptár külsejű, 
népdalok szövegét és kottáiét, 
valamint Budav illusztrációt 
ta r ta lmazó kötetei voltak. E so-
rozaton k ívü l 16 könyvet, jelen-
tették meg: Buday két famet-
szet könyvét. Berezeli d rámájá t . 
Tolnai Gábor, Tomori Viola. 
Baróti Dezső. Ortutav Gyula, 
Hont Ferenc. Reitzer Béla és 
Radnóti tanulmányköteteit . Rad-
nóti két verse« könyvét, Qrtutay 

mutatója Hont rendezésében, 
Buday díszletei előtt. E neveze-
tes előadással kezdődött el a 
m ű Dóm téri sikersorozata-

A Kollégium színházi mozgal-
ma A színpad című folyóirat 
1935-ben történő megindításával 
rna.id a Független Színpad moz-. 
gatrnának létrehozásával orszá-
gos jelentőségűvé szélesedett, s 
a népfrontmozgalom részévé 
vált. A politkai színház koncep-
ciójának a tudománv területén 
a magyarságtudomány fogalom-
köre felelt -meg. Az 1935-ben a 
Kollégium által megindított Ma-
gyar ságtudomány című folyó-
irat a hungarológia, azaz a m a -
gyarsággal foglalkozó tudomá-
nyok fórumává vált, s a német-
ellenes szellemi honvédelem 
ügyét szolgálta.. 

1938 júniusában az egyre ve-
szélyesebbé váló belpolitikai 
helyzet miat t szervezetileg fel-
oszlott. a Kollégium. De tovább-
ra is a szellemi politkai élet 
küzdőterén maradt . Radnóti és 
Hont a KMP vezette kulturális 
munkában vett részt. Erdei, Or-
tutay. Tolnai és Reitzér a Már-
ciusi Front balszárnyán tevé-
kenykedett. Erdei az 1930-ben 
megalakuló Nemzeti Parasztpárt 
egyik vezetője lett. Ortutav, 
Tolnai, Reitzer - és Baróti részt 
vett a Kisgazdapárt „polgári ta-
gozatának" megszervezésében, 
Gáspár Zoltán, Jó*sef Attila ha-
lála után, a Szép Szp szerkesz-
tője volt, Budav 193H-tól kezdő-
dően többnyire külföldön t a r -

>dott 
után rése után Londonban maradt , s 

az 1940-es évek elején részt 
vett a londoni magvar ant i fa-
siszta emigráció munká iában 

Az ELTE BTK 
új TDK kiadványai 
Quibus expedit universis, Bp. 1980. 

A Középkori Magyar Törté- mánv t adot t a kötethez: „Szent - H/r: l.l • Aa t ű l ű t l l i -
neti Tanszék egy külső megje-
lenésére is impozáns kötetet 
adott ki az 1977-1979 közt író-
dott magyar történeti, művelő-
déstörténeti d iákkör i dolgoza-
tokból. 

Először néhány gondolat a 10 
teljes t anulmányt és 6 rezümét 
tar ta lmazó kötet egészét Illető-
en: Tudva azt, hogy a szerzők 
közül többen „profi" kutatókká 
válták az elmúlt ké t év • során 
— ami a tanulmányok jó szín-
vonalát „visszafelé" is igazolja 
— feltétlenül ki kell emelni azt, 
hogy örvendetesen mentesek 
ezen írások a koncepciógyártás 
bűnétől, a publicisztika és szak-
tanulmány keverésétől. Vala-
mennyi dolgozatíró a források-
ra támaszkodva, a szakirodal-
mat ismerve, mér ték ta r tóan in-
terpretá lva tárgyát írt. és nem 
hiányzik az sem, hogy a témául 
választott részletet nagyobb 
összefüggésrendszerbe helyezzék. 
Ha jól ér te t tem Fráter Zoltán 
írását (A történeti fórrá* m a -
gánélete) akkor azt kell mon-
danom: aggodalma a kötet kap -
csán n e m jogos; úgy látom, hogy 
a legtöbb szerző tiszteletben ta r -
totta a „történeti fo r rás magá id 
életét". 

E könyvismertetés keretében 
csak néhány dolgozatot emelnék 
ki, bár valümennyi érdemelne 
külön ismertetést is. Benkő 
Elek — aki ma a székelykeresz-
túri Múzeum munkatá rsa — 
két dolgozattal szerepel a kötet-
ben a „Hetény Arpad-kori tör-
ténete" és „A nyársapáti udvar-
ház és házak a középkorban" 

Miklós patrociniuma és telepü-
léstörténeten" ém „Történeti tér-
kép, történeti kartográfia" cím-
mel, Az ő példája csak eevike 
annak a „jelenségnek", hogv 
egy témán több kutató, hosszú 
ideig egymásról nem tudva dol-
gozik. Egy szegedi ku ta tó több 
min t 10 éve a középkori mo-
nostorokra, templomokra, temo-
lomtltulusokra vonatkozó anya-
got gyűjti, nagyszerű eredménv-
nyel. Palovic« jól lameri a kér-
dés hazai ég külföldi szakiro-
dalmát . de a kéziratos illetve 
levéltári anyagra nem hivatko-
zik; — Szent Miklósra vonat-
kozó adatokat i l letően: az emlí-
tett kutató szerint - - a dolgo-
zatíró ál tal felsoroltakon kívül 
még ennek ötszöröse Ismert. A 
másik jó és tanulságos példa a 
kutatások összehangolatlanságá-
ra Fülöp Katalin és Molnár Ág-
nes dolgozata: „Egyetemjárás és 
ellenreformáció" című dolgozat-
ban Fülöp Katal in alapos, az 
egyetemjárással kapcsolatos 
ada t t á rak iameretét bizonyító 
munká t végzett, de ezt a mun-
kát (az egyetemi mat r iku lák 
kicédulázását) i t t Szegeden egy 
munkacsoport végzi: még nem 
késő a párbeszéd elkezdése. 
Molnár Ágnes dolgozata egv 
olyan témát dolgoz fed, ami 
ugyancsak összehangolható a 
szegedi kutatósokkal — „A deb-
receni főiskolára 1590—1610 kö-
zött beiratkozott hallgatók to-
vábbi sorsa" című „adattár-cik-
ke" mél tán ta r t iftén.vt a szak-
ma érdeklődésére. 

Három, e kötetben csak rezü-
méjükkel szereplő dolgozat a 

címmel írt két, a régészeti k u - TudománvoB diákköri füzetek 5. 
tatások, u vonatkozó levéltári 
anyag, a forráskiadások és szak-
irodalom részletes Ismeretéről 
tanúskodó dolgozat olyan szem-
pontból is tanulságos, hogv mi -
ként lehet a választott részté-
mát mérséklettel, nem a legfon-
tosabb kérdésként Interpretálni, 
Palovics Lajos is két tanul -

a d á w k a t tartottak. .«-.домОДЬая. • ká t nép ra j* -gyű j t eményé t . " 
baicMtban segítettek, н emellett • a kiszállások maid a szegedi 

terntéS'/ettudomanvot, tárgyú elö-
lt*.*«« ' 
tek, s wnwuoiv a Kiszállások m a j d a szegedi 

gyű j tőmunká t végeztek. munkásmozgalommal, mégpedig 
BUdayék cél ja a parasztság az illegális kommunista mozga-

köréi>en folytatott szociá l is 'mun- " Mom szegedi csoportjaival való 
kán túlmenően '3t küzvébeménv közös munka során sísrzett. él-
felrázása é » . mozgósítása volt. menyeik két irányba ^ha to t ták . 
1930 tavaszán a Délmagvaror- ..Éppeh a haladó népj kultúra 
szág hasábjain közölni kezdték a tet te kötelességünkké — íria 
szociográfiai gyűj tőmunka mea- Ortutav —.' hogv magvar törté-
döbbentő adatait . netünk életében oly jelentős lai-

A szegedi egyetemisták agrár - k u . " kul túránk értékelt a tudo-

I í 

set t lement mozgalma . élénk 
visszhángot keltett. A kommu-
nista mozgalom kezdettől fogva 
figyelemmel kísérte Budavék 

(tevékenységét, és a jövendőbéli 
szövetséget Játtá bennük. A 
csehszlovákiai sarlósok testvér-
mozgalmat láttak a szegedi. 
Bethlen Gábor körben. ,.ö' a 
mi cikkeinket, mi az ő Írásai-
kat. egymás fzét ízlelgettük, 
együtt vettünk lélegzetet" — 
emlékezik Balogh -Edgár a két 
mozgalom között gyorsan kiala-
kul t kapcsolatról. 

Az agrárset t lement mozgalom-
ból kinövő Szegedi Fiatalok Mű-
vészeti Kollégiumának tagsága 
a lehető legkomplexebb össze-
tételű együttes volt. A tizenöt 
tag közül Hont Ferenc és Széli 
István nagvpolgárt, Arvan Er-
zsébet, Buday György, Baróti 
Dezső, Gáspár Zoltán. Kárász 
Judit, __Ortutau Gyula. Radnóti 
Miklós. Reitzer Béla, Tolnai Gá-
bor és Tomori Viola értelmisé-
gi. hivatalnoki. Balla Sándor és' 
Berezeli Anzelm Károly ioaros-
munkás . Erdei Ferenc pedig pa -
rasztcsaládSól szá rmazot t Az 
agrárset t lement-mozgalom ki-
bontakozásának maid a Kollégi-
um megalakulásának idején 
Balla, Buday, Erdei, Gáspár 
Zoltán. Reitzer és Széli jog. Ba-
róti, Ortutay, Radnóti és Tol-
nai bölcsészeti tanulmányokat 
fo ly ta to t t Árvay és Tomori ma-
tematika-fizika szakos hallgató 
volt. Berezeli újságíróként. Hont 
színházi rendezőként. Kárász 

Judit pedig fotósként dolgozott. 
Ugyanakkor katolikus és refor-
mátus szálak is összefutottak a 
Kollégiumban: a mozgalom ere-
detileg a Bethlen Gábor Körhöz 
tartozott, d e Sík Sándor révén 
a haladó katolikus körökkel is 
voltak kapcsolatai. A tagok kö-

mányoa kutatás anyagot, ada-
tot mentő módszerével s a m ű -
vész örök eszközeivel megment-
sük az egvetemes .• magvar mű-

-velődés számára „Másrészt, a 
parasztsággal m a j d a munkás-
sággal való kapcsolatuk szoli-
dari tássá mélyült, az ellenforra-
dalmi rendszerrel kapcsolatos 
megtar tásuk pedig szembeszál-
lássá. Ez a kifelé egységes szem-
benállás belülről nézve hetero-
gén elemeket tar ta lmazot t ; , re-
formokat követelő polgári radi-
kalizmust, anarchista lázadást, 
a munkásosztály -vezető szere-
pének és az osztályharc szüksé-
gességének elismerését. 

A Szegedi Fiatalok művészeti 
tevékenységét az 1930-as évek 
elején expresszionista és konst-
ruktivista elemekből összeálló 
avantgarde stílus*, az öncélú mű-
vészettel való következetes 
szembefordulás, a népi és mo-
dern. az európai és a magyar 
szintézisére való törekvés jelle-
mezte. Hasonló jellegű volt tu-
dományos tevékenységük, Em-
berközpontú. szociológiával át-
szőtt, összefüggéseket kereső, 
ayakorlati. politikus tudomány 
létrehozására törekedtek. 

A Kollégium közössége kez-
dettől fogva megkülönböztetett 
érdeklődéssel fordult a szín-
házművészet felé. A két szín-
házi szakember. Berezeli és 
Hont a haladó pvugatl színház-
művészet eredményei a lap ján a 
tömeggel, -a közönséggel való 
kapcsolat megteremtését . Illet-
ve a baloldali szellemben .poli-
tizáló színház létrehozását tűz-
ték ki célul. Legnagyobb gya-
korlati vállalkozásuk a szegedi 
szabadtéri játékok megteremté-
se volt, 1933. augusztus -26-án 
zajlott le Madách Az ember 
tragédiája cimű művének be-

Evolúció 
címmel a József Attila Tudományegyetem Hermán Ottó Kollégiuma 
eloadassorozatot indít, amely a körülöttünk levő világ fejlődésében 
való vizsgálatát öleli fel, beszámol a legújabb csillagászati, fizikai, 
földtani, kémiai és biológiai eredményekről. A tervezett előadasok 
nagymértékben hozzájárulnak a természettudományos világkép kiala-
kításához, g alkalmai teremtenek arra, hogv a JTK és a BTK hall-
gatói is képet kapjanak a természettudományok egy-egy területéről. 

A diavetítésekkel kísért előadásokra és az azokat követő konzul-
tációkra a Hermán Ottó Kollégium (Szeged, Odesszai krt. 50—52.) 
földszinti társalgójában kerül sor az alábbi időpontokban: 

Március 10., 19 ora 30: A Föld kialakulása és szerkezeti fejlő-
dése — ea.: dr. Szederkényi Tibor docens. JATE Földtani Tanszék. 

Március 17., 19 óra 30: Az élet kialakulásának biokémiai alapjai 
— ea,; dr, Nemcsók János adjunktus . JATE Biokémiai Tanszék. 

Március 24., 19 óra 30: Az élet fejlődése — ea.: dr, Szónaky 
Miklós adjunktus , JATE Földtani Tanszék, 

Április 7., 10 óra 30; Az ember megjelenése a Földön — ea.: 
dr. Farkas Gy.ula tanszékvezető dogens, JATE Embertani Tanszék. 

A Hermán Ottó Kollégium 
Kollégiumi Bizottsága 

Vásárhelyi Antal kiállítása 
A szegcdi If júsági Házban 

március 1-én nyílt meg Vásár-
helyi Antal grafikusművész kiál-
lítása, melyet Ch'kán Bálint nyi-
tott meg. A tárlaton, az egykori 

kolozsvári művész. 1979 óta Ma-
gyarországon készült alkotásai 
láthatók, A kiállítás március 21-
ig tekinthető mog. 

(szerk.; Kóródi Zsófia) Bp. 19B0 
című kötetben kapot t helvét. 

Kálniczky László „Hunyadi 
Jáws hatalmának territoriális 
bázisa" címmel írt, Hunvadlnak. 
a hatalom megszervezésében al-
kalmazott módszereit vizsgáló 
tanulmányt , azzal a nem titkolt 
céllal, hogy a Hunvadi kapcsán 
kielemzett módszerek a hatal-
mi bázis-kutatásban ál talában is 
figyelembe veendők lesznek. 
Németh Gábor a fe l ső-masvar . 
országi ónművesség XVI—XVII. 
századi fejlettségéről, közelebb-
ről a kassai kannagvár tó céh-

b ő l írt dolgozata széleskörű le-
véltári munká ra támaszkodik. A 
laikus, a felső- magvarországi 
művelődés- és művészettörténet 
i ránt csak az olvasás sxintién 
érdeklődő számára Kemeny La-
jos, Demkó Kálmán ét Kerekes 
Györgu munká i jelenthették a 
„végső" forrás t ; e dolgozat, és 
a hozzá kapcsolódó adatgyűj tés 
a fentiek értékességét nem vi-
tatva, de bőven egészíti ki a 
laikus olvasó és a szakember 
ismereteit Is. Bessenyei Józigf 
— ma az MTA Történet tudomá-
nyi Intézetének munkatársa — 
„A Memória Rerum szerken-
tesének és keletkezésének prob-
lémái (A Verancsíci-késirat' 
gyűjtemény. egy darabjának 
sorsa)" című dolgozata szerepel 
e kötetben. Tanulmányának 
egyik tanulsága az ő szavaival! 
„eddig többnyire csak ko rakö . 
zópkort kéziratok elemzésekor 
használt módszerek XVI. szá-
zadi szövegek tanulmányozása-
kor is hathatósan segíthetik a 
történész munká já t . " 

Ez a kötet összesen 9 dolgo-
zatot tartalmaz. Az említet teken 
kívül egy min és egy ógörög 
nyelvészeti problémát taglaló 
két fejlődéslélektant tárgykörű 
dolgozatot. « „csemegeként" 
két, magyar diákoktól nem svtt-
kori témaválasz tás i dolgozatot: 
o kaukázusi emberalakos fém-
plasztikáról és a XVU* századi 
japán városokról, 

A kötetek talán egyetlen baja, 
de az nagy baj: nehezen hozzá-
férhetőek. Azt hiszem nemcsak 
az egyes kutatócsoportoknak, de 
a? egves diákköröknek U pár -
beszédet kellene folvtatniok — 
legalább a kiadványcsere szint-
jén, 

MONOK ISTVÁN 

2 SZEG KIM EGYETEM 
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