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KÜLÜGY
Osztályának
a
munkájába.
Ez se nem szép, se nem
kedves ügyi
szo nagyon
fontos
fogalmat
föd. Az Osztály agilis vezetője Dr. CserM«g ma sem lényegtelen
ugyanis, halmi Sándor örömmel' kapcsolja be
különösen az egységhogy milyennek
ismernek
bennün- a vidékieket,
mert jól ismeri azt a
ket külföldön, mit tartanak
rólunk. szervezeteket,
állapotot,
Ez a furcsa
megfogalmazás
arra nem túlságosan igazságos
egyelatszik mutatni, hogy valamikor lé- ami. eddig fennállt: a vidéki
nyegesebb volt, mint
ma.
Sajnos temi. hallgató mostoha, sorsát a küla
így volt, de őszintén reméljük,
mind földi utazások terén — szemben
szerencsésebb
helyzetélényegtelenebbé
válik ez
számunkra fővárosiak
— lényegtelenné
abban a régi értel- vel.
mezésben, amelyben mindent
azért
A külföldi utazások,
ösztöndíjak
csináltunk,
mert külföldön már csi- azonban
jutalomnak
számítanak,
nálták; és mit szól hozzá a „művelt amelyért meg kell dolgozni. S másNyugat", ha nálunk azt nem „kö- részt a külföldi szemében az utazó
vetjük." így aztán majd ezer éven diák az egész magyarságot
képvikeresztül eléggé kifutkáróztuk
ma- seli, fel kell készülnie, hogy méltógunkat
a „követés"-ben,
s
mégis an
képviselje.
mindörökké
arra voltunk
ítélve,
'
Ez
a munka, ez a felkészülés
pehogy ne érjünk utói. Már eleve —
dig jelenti a nyelvtanulást,
a mamert „követ"-ni mindig az előttünk
gyarság
(magyar
nyelv,
történejárót lehet. S mi szívesen
láttuk
lem, irodalom, földrajz, néprajz, műőket mindig, „előttünk",
lépkedtünk
vészet stb.) megismerését,
és külfölmessze a nyomukban.
S még
csak
nem is imponáltunk
„nekik",
hogy di kapcsolatok előzetes felvételét és
ápolását. Az elsőt ki-ki maga végzi,
ilyen vitézül loholunk
utánuk.
a másodikra
a
Magyarságismereti
Nem
akarunk
történetietlen Munkaközösségben
és a
minőségi
szempontot képviselni: mindezt
nem magyarságnevelő
keretben kap irávádként, elítélésként
mondjuk,
gon- nyítást, s a. két utolsóhoz a MNDSz
dolatnak szántuk csak —
aminek, Külügyi Osztálya nyújt
segítséget.
jól tudjuk, a mi századunk
korszelleme a szülője.
Nem szeretnénk
turáni
sejtelmeket ébreszteni. Éppen csak azt akartuk mondani, hogy milyen más lett
volna, hogy jó lett
volna
a
mustra helyett inkább
saját
magunkat nézni, befelé fordulni és, helyes önismerettel,
a másolás
helyett
a mi belső értékeinket
kiteljesíteni.
(Ma. a végső, legfőbb ideje) S azt
talán még versenyképesebben
állíthattuk volna a nagy „Nyugat" mellé — ha a saját lelkünk Isten és sajátmagunk
számára való
kiművelésén túl, még ez is fontos lenne számunkra — hiszen, elmondhatjuk
Kodállyal, hogy Nyugat nem arra kíváncsi, hogy mit vettünk
át
jólrosszul tőle, hanem mi újat, mi saNovember 20-án szombaton Helját nemzeti színt,
értéket
tudunk
sinkiben
é s Budapesten
egyaránt
felni utatni.
keretében
Ezután a bevezetés
után
nem bensőséges ünnepségek
lesz nehéz megérteni,
hogy
azért ünnepelték meg a finn-ugor nóprocsakugyan
fontos a külügy.
Fontos konsági napot. A budapesti ünnepazért,
mert a sajátmagunk
belső,
belülről
való felemelkedéséhez
is ségekbe a magyar egyetemi ós főkaphatunk
és kapunk ösztönzést és iskolai ifjúság is bekapcsolódott,
példát külföldön;
mert
személysze- ezáltal is kifejezésre juttatva a két
rint mégis csak gazdagodunk
mind- nép ifjúsága közötti szoros kapcsoazzal az értékkel,
amit
külföldön latokai
szerzünk, — természetesen
értéknek
ismerjük mi azokat az értékeket, az
Szombaton délelőtt a különböző
„ő értékeiknek.'
egyetemi és főiskolai ifjúsági szerFontos azért is, hogy
helye™"
vezetek képviselői Cserhalmi Sánismerjen meg bennünket a külföld
dornak, a Magyar Nemzeti Diákés úgy ítéljen — elég rosszul ismer
ugyanis,
de
természetesen
esze- szövetség külügyi osztálya vezetőrint ítél. Ezen pedig nem
könnyű jének vezetésével küldöttségileg kesegíteni.
Ahogy1
Hilaire
Belloc resték fel Aarne Wuorimaa budamondja, az egyik dolog
természetes pesti finn követet. Bernolák Imre
annak, aki kívülről látja a kérdéses a Magyar Nemzeti
Diákszövetség
nemzetet, de ez a benneélő
számára
külügyi titkára a magyar egyeteészrevehetetlen,
vagy
szembeszökő
éppen a külföldinek,
de észrevehe- mi és főiskolai ifjúság nevében kötetlen V; bennszülött
számára;
más szöntötte a követet. Beszédében rádolog „belülről" nézve magától érte- mutatott arra, hogy a magyar és
tődő s a külföld számára
észrevehe- finn ifjúság közös eszményekórt
tetlen, vagy természetes a bennszü- harcol: a szabadságért, Európáért
löttnek, jóllehet az idegen
számára
és a keresztény kultúráért. Mindkét
új és annyira váratlan, hogy szinte
nép nehéz időket élt át történelme
hihetetlennek
látszik.
„Minden nemzetnek van — a kül- során, a jövőbe vetett szilárd hite
földiek
szemében
—
nyilvánvaló azonban mindig átsegítette a sors
jellegzetessége,
de ezt a jellegzetes- megpróbáltatásain. A magyar ifjúséget a kérdéses nemzet még
csak
nem is gyanítja. Ezzel
ellentétben, ság tudatában van jövendő feladaminden nép annyira megszokta
egy tainak s ebben a szellemben küldi
vagy más jellegzetes
tulajdonságát, legmélyebb rokonszenvből fakadó
hogy azt általánosnak,
egyetemes- szívélyes üdvözleteit a finn ifjúságnek és magától értetődőnek
tartja
és éppenezért eszébe sem jut, hogy nak s az egész hősiesen kiizdő finn
azt akár csak meg is említse.
így népnek.
azután ezekről az idegen soha még
Aarme Wuorimaa, Finnország
csak beszélni sem• hall."
budapesti
követe, rövid magyar
Hogy tehát csak az
ellentétek
eltűnjenek, és a. helyes
önismeré- nyelvű beszédében köszönte meg az
sünkhöz
és értékelésünkhöz
egy- üdvözlő szavakat s hangoztatta
hogy a finn ifjúság is épp olyan
aránt fontos a külügy.
Ezért kapott rovatot a
Szegedi
mély rokonszenvvel viseltetik a maHídban.
,
*
gyar ifjúság iránt, mint amilyen
A SzEI is bekapcsolódik
a Ma- őszinte és baráti rokonszenv a testgyar Nemzeti
Diákszövetség
Kül-

Október
elején tárgyalt a SzEI
vezetősége a MNDSz K.
Osztályának 'két kiküldöttével.
Megbeszélték
a munkaterveket
és
megállapodtak
abban, hogy a végzett munka és a
SzEI ajánlása, alapján fogja
azután
a MNDSz a szegedi egyetemi
hallgatókat
külföldi
utazási
lehetőségekben, praktikáns
akciókban,
ösztöndíjakban,
segélyekben
részesíteni. A megbeszélés
alkalmával
előadást is tartottak a
sajtókapcsolatokról és egyéb külügyi
kérdésekről.
A külügyi munka vezetését
Szegeden — mint a MNDSz K. 0. megbízottja, Bukovinszky
László vállalta el.
*

November
17-én tartották az első megbeszélésszerű
összejövetelt
a
külügy
iránt
érdeklődő
szegedi
egyetemi
hallgatók,
s ezen
a
MNDSz megbízásából
Dobsa János
kiküldött
tartott
előadást.
Romiunkat
elsősorban a MNDSz
Külügyi Osztályának
híranyaga
és
egyéb közlemények
számára
nyitottuk. írásaikat
szeretettel
várjuk.

íR magyar
egyetemi
és főiskolai ifjúság
is megünnepelte
a finn=ugor
néprokonsági
napot
véri magyar nép részéről megnyilvánul.
Az üdvözlő beszédek elhangzása
után a követ hosszasan elbeszélgetett a küldöttség tagjaival, a beszélgetés során ismét kifejezésre
juttatva a két nép között fennálló
szívélyes és testvéri kapcsolatokat.
A Turáni Társaság, a Magyar—
Észt Társaság és a Magyar—Finn
Társaság a finn-ugor néprokonsági
nap alkalmából szombaton este a
Pázmány Pléter Tudományegyetem
Aulájában díszgyűlést rendezett. A
díszgyűlésen, amelynek lefolyásáról
a napi sajtó már beszámolt Cserhalmi Sándor, a Magyar Nemzeti
Diákszövetség külügyi osztályvezetője köszönötte a Magyar Nemzeti
Diákszövetség nevében a diszgyűlést.
Beszédében a következőket
mondotta:
A néprokonság
gondolatának
szenteljük a mai napot. Bizonyára
vannak, akik először idegenkedéssel fogadják e gondolatot, nem látva meg, mi, szükségünk nekünk
ilyen emlékezésekre, szerintünk fölösleges ünneplésekre. Én magam is
így vélekedtem, mindaddig, amíg
meg nem láttam éppen külföldön
jártamban azt a nagy várakozást,
amellyel a magyarral közös származású népek felénk tekintenek.
Aki a nagy világban járt-kelt,
szinte természetesnek vette, hogy
rólunk magyarokról, mint exotikumról szoktak beszélni. És ha
nagy ritkán szélesebb rétegek érdeklődése felénk fordult és ha kapcsolatok szövődtek köztünk és a
külföld között, e
kapcsolatból a
szív valahogy mindig hiányzott.
Bárhogy erősködnek is a szálak,

mindig érezhettünk bizonyos kölcsönös tartózkodást.
Ezeréves multunk a bizonysága
annak, hogy az európai kultúra formálásában nagy szerepünk volt és
van, nemcsak terjesztő vagy csupán átadó hivatásunk. Mégis, bárhogy összeforrtunk Európával, bennünket magyarokat a nagy világ
igazán sohasem értett meg.
És ezt mi érezzük és az érzés
súlyosan nehezedett reánk évszázadok során. A magyarság mint régi
történelmi nemzet fájón viselte a
társtalanság érzését. Mennyivel elviselhetetlenebb volt ez a kisebb roíon népek számára, amely az önálló népi lót fokán nem tudtak felemelkedni. Érthető, hogy e népek
várakozással és ragaszkodással tekintenek felénk.
Reánk magyarokra a finnek, esztek ós a többi rokon népek feltekintenek, mi vagyunk számukra a
nagy, az erős rokon! Nagy felelősséget jelent ez, de egyben új erővel
is tölt el bennünket. Kötelességeink
vannak nemzetünk, de kötelességeink is vannak rokonaink iránt is.
Évek óta óriási vihar dúl világszerte. Mindennél szörnyűbb háború osztja kegyetlenül súlyos csapásait mindenfelé. Újra arat a halál
és a pusztulás egyre súlyosabb.
Ilyenkor mindenki önkéntelenül közelebb
húzódik övéihez, azokhoz
akikhez tartozik, akiket szeret. Jóleső érzés, hogy vannak, akik úgy
éreznek és gondolkoznak, mint mi.
Megnyugtató tudat, hogy nem vagyunk egyedül.
Nehéz időknek nézünk elébe, do
átéltünk már súlyosabbakat is, bizakodásunkat megerősíti most a
magyar ós finn egyetemi ifjúság
kézfogása is. Mert az ifjúság a nemzet jövőjének záloga és az egyetemi ifjúság a nemzet sokszínű csokrának egyik legerősebb hajtása és
legszebb virága.
Finnországban is érzik ezt. Fővárosukban a főutca ' egyik legnagyobb palotáját az egyetemi szövetségnek adták és ezzel a felírással látták el: „A haza az ő reménységének" Finnországban és Észtországban a rokonság gondolatának
legerősebb szó-szólója a tanuló ifjúság. Kell, hogy nálunk is erős
gyökeret eresszen a testvériség érzése. Sokfelé
terebélyesedtek az
idők folyamán nemzeti kapcsolataink és sok csalódást is okoztak,
mert neip voltak a szívekben megalapozva, egyre szorosabb és erösebb kapcsolatokat kell tehát találni finn és észit testvéreinkkel.
November 20. a finn-ugor rokon
népek együtvétartozásának
emléknapja! Nem külsőségekben ünnepelünk, csupán megállunk néhány
percre a rohanó idők sodrában. Emlékezzünk közös őseinkre, felidézzük
az évszázados helytállás minden
áldozatát, eredményét és fogadalmat teszünk, hogy az újra megtalált testvéri kezet jóban-rosaban
nem eresztjük el többé.
A Magyar Nemzeti Diákszövetszövetségben tömörült egyetemi ifjúság nevében üdvözlöm a finn es
az észt nemzetet.

Olvasd és
terjeszd a
Szegedi Hidat

