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hnhlog
legyen,
kor felnőné veidül,
igazságok föbételére,

posztul át umot, ami pedagógiai
nezelem
alap.; h *g!)
az
eg y e t e mi
h a 11 fia l o s a g
mert aki nem boldog abban az időben
amikétfélén
marad az igazi örömre e» a komoly
élete keserű, szürke eletoromokkel
lesz csa*
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• Igm sok esetben azok. akikot az egyetem, mint végzett dok
ími diplomásokat
az életbe küldött, nem voltak efegge
kiforrottak
íz ilyen oktatás pedig nem egyéb, mint a jovo fasiszta típusának kialakítása,
meri a fasizmus alapja a lélek
megmerhetétlen
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Rektorátusom
évében igyekeztem
ezeket az elveket a gyakorlatban is megvalósítani.
Arra vigyázva,
hogy lehetővé
váljék az
emberi légkör teremtése az egyetemen, buzdítót!am
és . segítettem,
hogy a hallgatóknak
otthona legyen, de berendezése ne legyen hinntaloH iroda vagy iskolaforma.
A hallgatók
s/ívesen jöttek
ebbe
•!/ ^uhonba és itt már könnyűvé vált az érdeklődést
megteremteni
» kultúra
iráni.
Ezért könnyen
alakíthattam
dráma-társulatot,
ahol a hallgatók személyesítették
meg
Shakespeare,
Sophokles
Hoffmansthal
egy-egy alakját. Gyönyörűséggel
láttam, hogy ezek
a hallgatók
sok'esetben
felülmúlták
a hivatásos színészeket.
Es
így Szeged homokjában
lassan kezdett kifejlődni
a
bensőséges
Ligazi kultúra.
De ez a folyamat
nem sokáig tartott. Utódom a helyzetet
elmérgesítette,
s az általam kiszemelt vezetőket erkölcstelennek
bélyegezte. Ezzel ellentétett
szított az egyetemi
if júság körében, ez
vedig azok kárára történt, mert az akkori fővárosi politikai
vezetők leljes tudatában
voltak annak, hogy
az egymással
ellentétben
álló
csoporthoz
tartozó
i f j a k a
politikai
propaganda
csodálatos
eszközei
lehetnek,
mert
könnyen
ka p h a Iók
m i n d e n / é I e m e ggnndola
11 an tüntetésre
és felelőtlen
1úlzá
s r a.
Három dolog szükséges ahhoz, hogy ennek az egyéves
tapasztalatnak
az eredményeit
kiterjesszük:
a tanulmányi
terv
m ó d o s ítás a, e g y k i s pénz
é s i 15 e n n a gy lel
ke s ed é s.
Az oktatásban
különbséget
kell tenni a szakoktatás, a
kutatómunka
és az életpályára
való nevelés között. Mert az ilyen
megkülönböztetések
helyes gyümölcsözte téséoeí nemcsak jó szakembereket
és tudósokat
lehet képezni, hanem helyes
időbeosztással
gondot lehet fordítani
a humánus képzésre is.
Kell
pénz,
hogy jóberendezésü
menza és otthon
legyen.
Mert ha a hallgatóság
továbbra is olyan szürke, hétköznapi
környezetben
fogyasztja
el gyenge táplálékát,
mint mén ma is, iákkor az egyetemről
azzal az érzéssel távozik, hogy az egyetem nem
képes igazi embereket
formálni.
De szükséges néhány
helység
is, ahol az ifjúság Európa
fontosabb
újságait, folyóiratait
megtalálja, ahol megszáríthatja
nedves cipőjét,
ahol olvashat,
írhat.
A harmadikat
pedig, a lelkesedést
nekünk,
irányítóknak
kell
adnunk.
A mi lelkesedésünkhöz
aztán'
az ifjúság
már hozzáadja
a magáét.
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VALLOMAS
IRTA: MOLNÁR JÓZSEF
Akárhogy is szorít bennünket az
idő, bármennyire
is értelmetlenül
merednek reánk arcok innen is. onnan is, mégsem tehetünk mást, nem
járhatunk mást, mint amelyet gyötrő és kínzó vívódásaink, meg éjszakába nyúló vitáink során egyenesnek igaznak, jónak és szépnek ítélünk
elmnlt fekete napok szörnyűségei megtanítottak
bennünket
arra, hogv
a bűnök és tévedések
végzetesek mindenki számára, az
egyesi emberre éppen úgy. mint a
társadalom egyik vagy másik osztályára, vaev az emberiség bármelyik
fajtájára. Megtanultuk azt.
hogy
még a gaz-szálat is « « k annak az
ügynek a szolgálatában
érdemes
odéblrtenniink. amelyért ha kell, meghalni is érdemes. Megtanultuk, hogy
minden mulandó és változékony ezen
a földön, csak az igaz-ság örök és
változatlan. Láttuk hogyan gyöngült,
el az emberiség, de a magyarság
szellemi ereje is és hogyan aljasodott.
barommá az ember. Még rágondolni
ta szörnyű a szervezett kínzások
mészárlások borzalmaira. A korrupciók és kizsákmányolás, az árulások
és órulkodások. a hazugság és azok
a tákolmányok, amelyeket államnak
neveztek, de amelyeket Szent Ágoston bizonyosan szervezett rablóbandáknak mondana, és a fajgyűlölet
megí a krematoriumok keserves füstje mind-mind egy végzetesen beteg

kornak a csenevész gyermekei.
Az
emberisúg és így a magyarság is
alaposan elszakadt azoktól a forrásoktól .amelyekből éltető erőt meríthetett volna.
Életünknek e
körülményei
ma
már nagyon megváltoztak. Sorsunk
és világunk húsig és vérig való megváltoztatásához. egy emberségesebb
lrrrr ránkköezöntéséhez mindez még
nein elegendő.
A z elmúlt, idők bajait, és jelenünk
kétségeit nem önmarcangoló szadizmnsból
vetjük
papírra,
hanem
azért, hogy mérték legyen a kezünk
ügyében, hogy közel álljanak hozzánk az elrettentő példák és mindenekfölött azért, hogy a mult bajaiból okulva új bort öntsünk a tömlőkbe és ezzel mosogassuk napjaink
kétségeit ós ezzel szorgoskodjunk a
nagy tervczgetésnél és építkezésnél.
A komoly fölismerés már kikristályosodott bennünk. Tudunk-e bensőkig hatoló önreformot végezni, tudunk-e újra igaz emberek és magyarok és keresztények lenni1? Miudeu
erőnket, ós mozdulatunkat ide kell
összpontosítanunk.
Tamási Aron az egyik felejthetetlenül szép novelláját azzal a megállapítással fejezi be. hogy aki embernek hitvány, magyarnak is alkalmatlan. Nagy feladat az igazi emberi-t
levés föltételeinek a biztosítasa min-

lag nem túlságosan kedvezi» is, a
denki számára. A fájdalmas és megszellem szárnyait és. eredigénj*.»
döbento meghunyászkodás. az embeannál inkább fölhasználhatjuk.
ri tehetség és erő lebecsülése, a bení g y majd könnyen megváltozik
nünk rejlő végtolen lehetőségek lerólunk külföldnek a véleménye is
tagadása nem a mi világunk, nem a
és ez. hisszük, gazdaságilag is.' politiszta emberség, a mélyen humanistikailag is. éreztetni fogja a kedveta szemléletnek a sajátossága.
Az
ző hatását.emberekben igenis végtelenül szeles
Hiányoznék azonban
életünkből
skálája található *mv a nagyszerűegy fontos! forrás, az életet adó meségnek. a gazdag lehetőségeknek. Épleg vérnek a lüktetése akkor, ha lepen ezért, méltóságának elismere<mil
mondanánk arról a nagyszerűségmindenkinek meg kell adnunk azt,
ről. amit szellemben Ls ós erkölcsben
amivel őt a természet és a törtemis a kereszténység jelent. Félreértés
lem gazdagabbá teheti. Véget kell
vetnünk a kizsákmányolásnak akár
ne essékv nem azoknak az emberékanyagi, akár szellemi vagy lelki kinek a kereszténységéről beszélünk,
zsákmányolásról,
vagy zsarolásról
akik számára üzlet vagy cégér, vagy
legyen iíí szó. Nem hiszünk a törtéspanyolfal a kereszténység. Nem!
nelmi determinizmusban, de tudjak,
Ezekről az emberekről nekünk is
hogy bizonyos dolgokra megérett az
megvan a magunk véleménye.'Ezek
idő! Tudjuk, hogy valami van a le- | kel mi is szembenállunk, ezek ellen
vegöben, valami csodálatos kiváltmi is hercolunk teljes erővel és elság és követelés és parancs. A z emszántsággal. A keresztények méltatberi szabadság és igazságos-iá«, meg
lansága azonban még nem lehet dk
az emberi lelkekben rejtőző egyenarra, hogy letagadjuk a kereszténylőségről és mindezek tetejébe a feleség méltóságát.
Néhány embernek,
baráti szeretetről van szó. Csak ezek
de ha kell. néhány ezen sőt százezer
hozzák meg a lelkek igazi szabadsáembernek a történelem folyásában
gát és megbékélését
elkövetett botlásából és hűtlenségéből
nem lehet egy hatalmas igateásEzek után világos és nyilvánvaló,
rendszemek az épületét
figyelmen
hogy nem vagyunk hívei- a retrográd
kívül
hagyni.
szemléletnek. Nem habozunk leírni
azt. hogy véleményünk szerint a legradikálisabb
társadalmi és gazdasági reformokat kell végrehajtanunk, nem divatból vagy félelemből,
hanem pusztán kötelességből, pusztán az emberi természet jogainak a
figyelembevételéből és tiszteletbentartásából. Az élethez, a munkához
vailó jog, és a munkáltatóktól megkövetelt legkomolyabb
kötelességek
szenségszámba mennek mindannyiunknál. Jövendőnk kialakítását pedig még elképzelni sem tudjuk másként, mint progresszív úton járva.
Nem tehetünk semmit, még ha fáradunk i^. vakító igazságok keresztiteébo jutottunk. Kirvnui« után tódulnak elénk a. természetünkbe irt
parancsok és törvények. Most a legidőszerűbbről kell szót. ejtenünk. Ne
vezetesen arról, hogy ember-egünk
egyetlen lehetséges, egyben legmagasabb rendű megnyilatkozása is a
magyarságnak.
U j magyar életszemléletre van
szükség. A nagyképű magyarkodás
helyett a mély magyarság
erősítő
melegére. Ma sokkal inkább, mint
máskor nagy távlatoknak, a történelmi örökkévalóság igényének kell
minden lépésünket irányítani. Ma
már sajnos, a bőrünkön érezzük,
hogy valahol utat tévesztettünk.
Látjuk, hogy az a politika, mely csupán népünk materiális erejében bízott, könnyen végzetessé válható
kátyúba vitt bennünket. Mindant
elmulasztottak azok az urak. amivel
népünket
emelni,
öntudatositani,
szellemét kifejleszteni, lelkét értékesebbé tenni lehetett volna. Meg Kínföldön is hazug és hamis képet w
jesztettek rólunk- Valami ^ L b a b o s
szemléletnek a keserüszaju áldozata
vá tettek bennünket. Uffy « J » ^
hogy teljesen u j csapást ke"
nunk 8 nehézségek őserdejeebem
Süytenláaz életepito és a viiaR
é
tó hagyomány ok t i s z t e
bele kell
^Jannnl
bele kell építenünk az
g f i f S U i eltorzult magyar valóságba. Ezzel vér ezzük fel a nenket hogy soha többe ne lehessen
idegen' érdekek bengratottjává ien" Senki nem elégedhet azonban meg
a köldöknézéssel, egész látóhatárra
kell törekednünk. Minden vonatkozásban el kell végre hagynunk a béka perspektívát és otthonosan kell
mozognunk kelet és nyugat végeláthatatlan kincseinek a birodalmában,
nem majmok módjára, hanem öntudatos emberekként. Ha népünk
helyzete politikailag ós gazdasági-

íme ezek azok az elvek amelyek
végső fokon irányítanak bennünket.
Életünk minden mozdulatát cs perrét, vágyát és örömét, de harcát és
szenvedéseit is e hármas csillag boltozata alá halyeztük. Demokráciánk
kereteit, melyet egyetlen
hozzánk
méltó keretnek tartunk, velük szeretnénk megtölteni.

A füst, a fák és a kedvem
Ninesfon rajta kibélelt barna kabát!
Vonszolja a füst dideregve «nagát.

Lelapult házak kéményeiből
hajló testtel csupasaon menekül,
s e g y k e d v e t l e n f e l h ő r e leül.

Hűs párát csepegő nyirkos Levegő
nyugtalanul öleli. Lustán lebegő
szellő tépdesi"szürke haját.
Hallem ... hidegen szökken sikolya...
Futnék! Futnék! Futnék... én is oda...
Szembien a sarkon betegen les a fa.
Sárgaságba esett. — lázas ajaka.
Éjszaka fojt a maró nedv minden
lihegő, remegő levelére,
amikor felpattant zöldes, epéje.
Ázott falakon hunyorog a penész.
Fanyar mosolyával szemeimre lenéz...
Kedvem keresem. — Hova lett? _

Csavarog

valahol, fenn. hol a füst, kusza füst
lassan, szelíden kanyarog.
Illés Lajos

Bibó proíesszer könyve
Bittó ISTVÁN: A keleteurópai kisállamok nyomorúsága. A z U j Magyar-

ország könyvkiadásának sorozatában
messze kiemelkedő
Bibó Istvánnak,
egyetemünk politika tanárának könyve. Európa e viharsarkának problémáit feszegeti azzal a hibátlan
szigorúan .tárgyilagos
szpm)ié9ie%].',
amelyet tanulmányaiból és e]őadá saj '
ból

meg

szoktunk

tftle és

amelyé

olyan nagyon megnyerte nundem g 0 n
dolkodó
embernek a r o k o n s z e ^
Ugy érezzük, hogy ennek a zakl W o t j
területnek a békéjét és haladásit c , a k
a Bibó István által emlegetett
nyék fölismerése 6»
meg
odaadó szolgálata
b.ztos,tha R
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területe marad.

