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Lapunk 1988 novembere óta nem jelent meg. Előfizetőink és minden olvasónk 
méltán kíváncsi e számunkra is keserves tény mögöttes okaira. Röviden összefoglalva 
ezeket két tényező emelhető ki: egyrészt a számitógép tréfált meg bennünket, mikoris 
a majdnem kész szám addigi szövegszerkesztése műszaki hiba folytán kárbaveszett.(A 
lap anyagának számitgépes szerkesztését ui. a szerkesztők végzik.) Másrészt 
szerkesztőségünk átformálódóban van. Két munkatársunknak ez volt az utolsó 
szerkesztői munkája az „AETAS"-ban. Tanulmányaik végén vannak és az ezzel járó 
feladatok fokozatosan megterhelték őket. Ezúton köszönjük meg Pikó András és 
Pribelszki János szerkesztőtársainknak munkájukat azzal a reménnyel, hogy továbbra is 
lapunk barátai és támogatói maradnak. Előfizetőinknek és olvasóinknak pedig szives 
elnézésüket és megértésüket kérjük! 

Ebben az évben (április 29 - május 6) tartotta meg szokásos éves hetét a magyar 
emigráció rangos szervezete, az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem. A viták 
középponti témája a Kádár-korszak értékelése és a határainkon kivül élő magyar 
kisebbségek sorsának alakulása volt. A hatodik napon került sor arra a kerekasztal 
beszélgetésre, amelynek keretében emigráns és hazai diáklapok mutatkoztak be: EF-
lapok, Harmadkor, Motolla, Századvég és az „AETAS". A vitát a Müncheni Magyar 
Intézet munkatársa, Szász Judit vezette. Szerkesztőségünket Bellavics István képviselte. 

Megjelent a JATE Közművelődési Titkárság irodalmi-kritikai kiadványa, a 
Harmadkor 9-es száma. A lapban többek között Fernando Pessoa verseinek fordítása 
és Mikola Gyöngyi Nyikoláj Bergyajev alkotásfilozófiájáról írt esszéje olvasható. A 
szerkesztőség címe: JATE BTK 6722 Szeged, Egyetem u. 2-6. I.sz. Irodalomtörténeti 
Tanszék. 

A szegedi egyetem öntevékeny csoportjai által létrehozott Bibó István 
Emlékbizottság május 12-14. között rendezett Nemzet és demokrácia címmel 
konferenciát. Az eseményre több mint 150 vendég érkezett, köztük számos neves 
magyar emigráns is. A három nap során négy témakör keretében tizenkét előadás 
hangzott el. Körösényi András és Molnár Gusztáv a nyolcvanas évek magyar politikai 
tagoltságát motiváló ideológiai tényezőkről tartottak előadásokat, Bíró Zoltán, 
Borbándi Gyula, Kende Péter és Szabó Miklós a harmadik út problémakörét vizsgálták. 
Bilecz Endre, Dénes Iván Zoltán és Szalai Pál az 1948 utáni magyar fejlődés 
ellentmondásait, buktatóit vázolták föl. Az utolsó napon Juhász Pál, Pető Iván és Szalai 
Júlia a jelen Magyarország polgárosodásának esélyeit taglalták. A konferencia 
keretében került sor a JATE központi épületében Bibó István domborművének 
felavatására. Az emlékbizottság képviselője ezt az alkalmat használta fel arra, hogy 
bejelentse a Bibó István Alapítvány szándéknyilatkozatát. Az alapítvány tervezi, hogy 
évente egy vagy két fiatal társadalomtudományi szakembert össztöndíjban részesít. 
B.Szabó Péter a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör főtitkára bejelentette, 
hogy az általa képviselt szervezet nagyobb pénzösszeggel járul hozzá az Alapítvány 
alapjához. A Bibó István Emlékbizottság hamarosan kidolgozza az Alapítvány 
részletes működési szabályzatát és a pályázás feltételeit, amelyet a sajtó útján 
közzétesz. Az Alapítvány számlaszáma, amelyre a kezdeményezők várják a 
rokonszenvezők anyagi hozzájárulását: OTP körzeti fiókja Szeged, Aradi vértanúk 



tere 3. 289-98022/10564 Bibó István Emlékbizottság. Érdeklődni lehet: 62/24-
022/48-as mellék. 

Megjelent a JATE Galiba Köre társadalomtudományi kiadványának, a 
Küzdőtérnek a második száma. A tematikus szám a kör tagjai által a dunántuli Dudar 
községben gyújtott anyag egyrészét teszi közzé. A címe: Magyarok a szovjet gulágban. A 
pótolhatatlan értékű interjúkat és dokumentumokat, a szerkesztő, Szente Zoltán 
háttértanulmányai egészítik ki. A szerkesztőség címe: JATE Galiba Kör 6720 Szeged 
Pf.647. 

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Kutató Csoportja a négy 
tudományegyetem Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékeinek bevonásával vitaülést 
rendezett május 19-20-án Szegeden. A következő szegedi szakemberek tartottak 
előadásokaf.Csernus Sándor, Ötvös Péter, Farkas Gábor, Hajnóczi Gábor, Hubert 
Gabriella, Jankovics József, Monok István, Németh S. Katalin, Szigeti Cssaba, Szilasi 
László, Szőnyi György Endre, Vadai István. 

1989 első félévében jelent meg az ELTE ÁJTK Bibó István Szakkollégiuma 
társadalomelméleti folyóiratának, a Századvégnek a 6-7-es és az 1989/1-2-es számai. A 
két kötet számos neves társadalomtudós tollából közöl tanulmányokat. A 6-7-es 
számból kiemelkedik Nagy Imre: A magyar nép védelmében címmel írt tanulmánya, 
amely Magyarországon most jelenik meg először. Ezt a számot Ignótus Pál politikai 
tartalmú esszéinek válogatása zárja. Az 1989/1-2-es szám zömében 1956-tal foglalkozik, 
amelyben Kende Péter párizsi politológus írt arcképvázlatot Gimes Miklósról. Az Élő 
Múlt rovatban a Petőfi Párt 1956-57-es dokumentumaiból található válogatás. 

A Századvég Füzetek sorozatban eddig megjelentek: Jászi Oszkár: A 
kommuniznus kilátástalansága és a szocializmusm reformációja (tanulmányok), Az 
igazság Nagy Imre perben (hasonmás kiadás), A forradalom hangja (az 56-os 
rádióadások szövege). Előkészületben'. Jósé Ortega: A tömegek lázadása, Nyikoláj 
Bergyajev: Az orosz kommunizmus eszméi és gyökerei, Vajda Mihály: Orosz 
szocializmus Közép-Európában, Bojtár Endre (szerk.): Mi a szocializmus? A 
szerkesztőség címe: 1118 Bp. Ménesi út 12. T.: 669-902 
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