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Mindeddig nem volt lehetőség arra, 
hogy hazánkban olyan egységes, min-
den ízében magyar, mégis korszerűen 
európai műveltség alakuljon ki, mely 
a vezetőrétegnek, középosztályunknak 
és a parasztságnak egyaránt tulajdo-
na és amely műveltség hivatva van 
megfelelő társadalmi és politikai be-
rendezkedést teremteni. Még a X I X 
század magasrendű népies nemzeti kul-
túrája is idegenné lett az akkor ural-
kodó liberalizmus hatására. A háború 
után azonban újabb fejlődés indult 
meg, mely a nép érintetlen ősi kultúr-
javaira akarja felépíteni az új magyar 
műveltséget. Az első vezető generá-
ció, mely ezt az eszményt próbálta 
megvalósítani, Ady Endre, Szabó Dc-
¿M) és Móricz Zsigmond nemzedéke 
volt. Ök hárman képviselték elsőnek 
ezt az irányt a magyar irodalomban, 
míg Bartók Béla és Kodály Zoltán a 
magyar népzenéből teremtette meg az 
európai zene új klasszicizmusát. Az uj 
magyar szellemiség kialakításában raj-
tuk kívül éppoly része volt a húszas 
évek ifjúsága két nagy tanítójának, 
Froh ászkának ás Szekfűnek, mint a 
népismeret mesterének, Győrffy Ist-
vánnak és a fiatal „esszéíró nemze-
dék" legkitűnőbb tagjának, Németh 
Lászlónak. Prohászka Ottokár hozta a 
hitből fakadó emberiesség gondolatát, 
Szekfű Gyula a — sokszor túlerős — 
önkritikát, Győrffy népünk megisme-
rését Németh pedig a mélyebb ma-
gyarság és igazi humanizmus össze-
egyeztetését. S hogy a magyarság lel-
ki ébredése megtörténhetett, abban 
nagy részük volt a „népi íróknak", Ta-
másinak, Illyésnek, Erdélyinek. Veres 
Péternek és az erdélyiek szellemi ve-
zérének, Kós Károlynak. Rajtuk kívül 
a fiatal írók. művészek, tudósok, po-
litikusok egész sora dolgozott az új 
magyar szellemiség kialakításán. Ez 
az új szellemiség ugyanis nem csupán 
irodalmi vagy művészeti törekvések-
ből áll, egy irányban halad történet-
szemléletben, magyarságismeretben, po-
litikában. 

A népi kultúra értékeinek fölfede-
zése már a mult század végén meg-
kezdődött. A néprajzi gyűjtők e'ős'.ör 
csak a népművészet iránt érdeklődtek, 
figyelmük később a népi élet minden 
mozzanatára, s a háború után a nép-
rajzi és anthropologiai vizsgálatok 
mellett a tájrajzra, társadalmi hely-
zetre, a néplélektanra és az egye« mű-
veltségjavak funkciójára is kiterjedt-
A nép életmódjának ez az alapos vizs-
gálata azt a megállapítást eredmé-
nyezte, hogy a magyar parasztság 
nagy tömegeinek életszintje igen ala-
csony, szociális helyzete nem kielégí-
tő. A fiatal Írónemzedék sok tagja, a 
„falukutatók", egész sereg szociográ-
fiai könyvben mutattak rá erre. A 
vizsgálat azután kiterjedt az egész 
magyar életre. Megméretett a mai ma-
gyar társadalom és könnyűnek talál-
tatott. Közben a problémák egész so-
ra vetődött fel, így a nemzetiségi kér-
dés, mely maga után vonta a magyar-
ság fogalmának tisztázására történő 
kísérleteket. A magyar lélek közös is-
mertető jegyeinek meghatározó mun-
kája még ma is folyik, s e téren Ka-
rácsony Sándornak sikerült megtalál-
nia a megoldást. A parasztromantikát 
pedig lassan felváltotta az az elgon-
dolás. mely szerint a pusztulásnak in-
dult paraszti életforma helyet+ új élet-
lehetőséget kell adni a földmíves ré-
tegnek, mégpedig a népi kultúrjavak 
f'elí.asználájsáival. Ezen elindulva töb-
ben igyekeztek programmot is kidol-
gozni a parasztság fölemelésére, sőt e 
szellem hatására legújabban komoly 
gyakorlati kezdeményezések is történ-
tek 'öregségi biztosítás, kisbérleti tör-
vény, családvédelem, népfőiskola). 
Mindebből láthatjuk, hogy az új ma-
gyar szellemiség egyetleu hataimas 

frontot alkot. Ha más munkaterületen 
is, egy szellemben dolgoznak költők 
írók. zenészek, művészeink, szociologu-
sok, ethnologusok, sőt kis számban tör-
ténészek, jogászok és politikusok :s. A 
közös szellem ismertetőjegyeit a lehe-
tő legrövidebben a következőképen 
próbálom összefoglalni: 

Az új magyar szellemiség elsősor-
ban kíméletlen önvizsgálatot, saját va-
lónkkal, hibánkkal, bűneinkkel való 
könyörtelen szembenézést kíván, hogy 
a jelen helyzetet megismerje. A szé-
pítgetés nélküli vizsgálatból követke-
zik célja: a magyar élet átépítése né-
pi alapon, a magyar észjárásnak s du-
navölgyi hivatásunknak magfelelően. 
Az irodalom végezze az irányítást, ha-
ladjunk az Ady —• Móricz — Szabó 
Dezső által megmutatott irányba. Ez 
a gondolat újítsa meg- kultúránkat a 
sajátosan magyar népi kultúra és az 
általános európai műveltség össze-
egyeztetésével. Ez formáljon filozófi-
át, jogot, történetszemléletet, közokta-
tást. Ez alakítsa át a magyar társa-
dalmat: el kell tűnjék az ellenlét, mely 
magyartalan, vagy félig magyar gon-
dolkodású felsőbb osztályaink és a pa-
rasztság között van. — Hogy mindezt 
elérhessük, a Quadragesimo anno 
megjelölte hivatásrendi államépületet 

kell megépítenünk. Az új rend 
államának legfontosabb tennivaló-
ja a jövedelemelosztás igazságo-
sabbá tétele: földbirtokreform, telepí-
tés és adóreform által. A parasztság 
fölemelését szolgálja közigazgatásunk 
és közoktatásügyünk reformja, népfő-
iskolák, szövetkezetek szervezése és a 
tömegek szociális gondozása is-

Ezekben az alaptételekben az új 
szellemiség minden képviselője, min-
den írója, egyesülete, folyóirata egyet-
ért- Ez a szellem már a harmincas 
évek elején nagyjából kialakult, de 
viszonylag kevés híve volt. Az utolsó 
három év alatt azonban a felvilágo-
sult keresztény fiatalság egész töme-
gei tették magukévá a gondolatot, a 
középosztály „disszidensei" és főként 
a paraszti származású ifjak, akik ma 
már, hála Istennek, nem mind tagad-
ják meg fajtájukat. Lassacskán min-
den magyar tulajdonává válik, sőt 
még jött — magyar középosztályunkat 
is meghódítja, pedig a középosztályból 
eddig csak az osztály szemléletével 
szakított fiatalok fogadták el azt az új 
magyar életszemléletet. 

Ezért nagyeljentőségű az is, hogy 
a Szegedi Egyetemi Ifjúság, mely a 
Horthy Miklós egyetem egységes di-
ákszervezete, szintén az új magyar 
szellemiség szolgálatába akar állni. 
Nagyon tévednek, akik azt hiszik, 
hogy a SzEI „úri világot" jelent. Azok 
az egyetemi ifjak, akik csak a klub-
helyiségért és a szendvicsekért léptek 
be, sürgősen hagyjanak itt bennünket. 
A diákproblémákon túl az egész nem-
zet problémáira is választ akarunk ta-
lálni, hogy tudjuk helyünket ós hiva-
tásunkat. Lehetetlen, hogy az egye-
tem ifjúsága, mely a vezetőréteg után-
pótlását adja, úgy kerüljön ki az élet-
be, hogy nem ismeri a helyzetet, nern 
ismeri a magyarságot, gondolkodás-
módja idegen, sőt gyakran erkölcste-
len, s a tennivalókkal sincs tisztában. 
Hát e/̂ en akarunk mi változtatni! Tud-
juk, hogy az egyetemi ifjúságnak nem 
feladata a politizálás, különösen nem 
a napi politika, mely az ország egye-
temista tömegeit 1938-ban elbódította. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
egyetemi ifjiíság elzárkózhat a ma-
gyarság nagy létkérdéseinek megtár-
gyalása elől. Az egyetem professzo-
rai ex cathedra nem beszélhetnek ilyen 
kérdésekről, éppen ezért az ifjúság 
maga kell megtalálja a lehetőséget 
arra, hogy ismeretei' ilyen irányban 

is kifejlessze, egyrészt saját körében 
való munkával, másrészt az új szelle-
miség íróinak megismerésével, meg-
hallgatásával. 

Természetesen mindez nem jelenti 
azt, hogy mi csak a távolabbi dolgo-
kat nézzük, csak az egész magyarság 
dolgai érdekelnek. Sokkal kézenfek-
vőbb az egyetem ügye. Szociális lelkü-
letet akarunk teremteni az egyetemen, 
az egyéni felelősség felkeltését. Óriá-
si jelentőségű az, ha egyesek a SzEI-
ben megismerkednek a közösség érde-
kében végzett munka jóérzésével. Ve-
zetni, segíteni és alkalmazkodni egy-
aránt megtanulnak s erre a tudásra a 
jövő Magyarországának nagyon nagy 
szüksége lesz. — Magyarabbá szeret-
nénk tenni' a magyar város egyete-
mét. Különösen az ifjúság közösségi 
munkájának reformját tartjuk fontos-
nak. Szórakozásainkban éppúgy 
a magyar értéket keressük, mint ta-
nulmány;: inkban, ahol mindig az örök 
magyar lelket kutatjuk, vagy a ma-
gyar tájat akarjuk megismerni, s 
mindent mindig úgy nézünk, hogy a 
nemzeti újjáépítés szolgálatába állít-
hassuk- Nyilvánvaló, hogy a termé-
szettudományok éppúgy magyar érde-
ket szol .»álnak, mint a filozófia, vagy 

; akármely más tudományág. Tudnunk 
kell, hogy szakmabeli továbbhaladá-
sunkkal mennyire szolgálhatjuk a 
„magyar szempontot." Hogy egy pél-
dát hozzak fel arra, hogy egészen el-
vont, látszólag a mával semmi közös-
eéget fenn nem tartó tudomány is mi-
lyen fontos lehet, utalok Kerényi pro-
fesszor ókor-tudományi előadásaira, 
melyek során a görögség csodálatos 
életét példának tárja napjaink ma-
gyarsága elé ! 

Még két dolgot szeretnék itt meg-
jegyezni. Az egyik: nagy veszedelmet 
jelent az új magyar szellemiségre néz-
ve, hogy vannak, akik egy-egy alap-
vető tételt átvettek az összefüggő or-
szágépítő tervből s ezzel magyar or-
szágszerte házalnak. Mivel azonban a 
mi mozgalmunk nem programm, ha-
nem elsősorban lélek, meg kell tagad-
nunk minden félmegoldást, kompro-
misszu m t, részben -cl fo ga dá st. Teljes 
győzelemre van szükség: új közép-

osztályra, s mi ennek az egységes, ma-
gyar gondolkodású középosztálynak 
akarunk tagjai lenni. Nem érdekelhet 
bennünket, hogy a magyarság mai 
szellemi vezetői hol, milyen mozga-
lomban harcolnák, s hogy harcolnak 
egymás ellen is. Mi szintézist aka-
runk, át akarjuk hidalni az ellentéte-
ket, ha megvan a közös szellemi alap. 
Szc-mélyi harcok nem érdekelhetik a 
fiatalságot. Mi minden író munkássá-
gában a jót látjuk, nem a tévedést és 
tévelygést. Ami a magyarságnak és 
így nekünk is szól, azt meghallgatjuk, 
ami csak hadonászás, megmosolyog-
juk. 

A másik megjegyezni való: Termé-
szetes hogy egyetemünk egész ifjúsá-
gában még nem tudatosulhattak ezek 
az elvek és célok. A többséget ma sem 
érdekli semmi más, mint saját maga 
kényelme, szórakozása, saját jövője. 
Vannak „szakemberek" is, akik — 
midegy, hogy érvényesülési vágytól, 
avagy a tudomány bűvöletétől vezé-
relve — saját szakjukba temetkeznek, 
s mással nem törődnek. Azonban — 
és ez a lényeg! — azok. akik tudnak 
és akarnak is gondolkozni, az elolva-
sott könyvek, viták és csalódások ered-
ményeképpen ide kellett, hogy megér-
kezzenek. Reméljük, a szegedi egye-
tem ifjúságából lassan még többen 
fognak ide eljutni. Már ma is, ha nem 
számbelileg, de minőségben ők jelen-
tik a többséget. Vallják, hogy minden-
hez közünk van, semmi sem mindegy, 
legyen bár egyetem ügye, ország 1 
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ügye, vagy „magánügy." S bár nem 
az érvényesülés emberei, ők vezetik a 
Szegedi Egyetemi Ifjúságot. Nem dik-
tatúra ez, csak a jobb győzelme- Vég-
re egyszer ¿íem az vezet, akinek leg-
nagyobb a hangja, hanem az, akit er-
re az ifjúság hivatottnak érez- A mi-
nőség forradalma győzött Szegeden s 
hittel hisszük, hogy legalább a mi 
szűk körünkben az új szellemiség 
egyre divatosabb jelszava nem iires 
jelszó lesz, hanem mélyebb magyar-
ság és tett ! 

$ -¿zdi/e>& B a k á t o t n ! 
Jövő hónapban abszolválok az 

egyetemen. Megegyeztünk Veled, 
mikor elsőéves voltam, hogy abszo-
lutóriumkor értesítelek majd, hogy 
ugyanolyan „bolond" vagyok-e még, 
mint mikor elsőéves voltam. T. i. — 
ha még emlékszel — akkor azt 
mondtad, hogy az egyetem négy 
éve meg fogja törni az ideálizmu-
somat; hogy mire kikerülök az 
egyetemről, én is nevetni fogok 
azon, hogy van tisztalelkű ember, s 
én se leszek az; hogy mivel parasz-
ti származású vagyok, vagy fölve-
szem a középosztályunk útálatos, 
üres szokásait (kézcsók, Don Juan-

allürök, pikáns beszédmód, előkelő 
káromkodások, stb.) vagy pedig ki-
néznek az emberek maguk közül, s 
akkor számkivetett leszek. 

Remélem, nem haragszol, hogy 
itt a nyilvánosság előtt felelek er-
re a beszélgetésünkre, de — tudod 
— a SzEI lapja szívesen segít ne-
kem abban, hogy nagyot szólóan 
mondhassam meg Neked, ami a szí-
vemen fekszik. 

Az fekszik a szívemen, hogy Te 
és a hozzád hasonló sivárlelkű fél-
emberek, félmagyarok igen nagy 
részben vagytok az okai annak, 
hogy mások is azzá válnak. Azok-
nak a fejlődő, nagyotakaró fiúk-
nak, akik a gimnáziumból még úgy 
kerülnek föl az egyetemre, minden 
erőtökből a nyakukba kapaszkodtok 
és feneketlen üreslelkűséggel, ci-
nizmustokkal húzzátok őket is a 
lustán heverők közé. Ti hevertek, 
semmjt se tesztek, kis lelki dudvák 
vagytok és azért fáj nektek, ha ma-
gatQlc mellett szálfaembereket láttok 
nőni, mert az arra emlékeztet ben-
neteket, hogy Nektek is szálfává 
kellett volna fejlődnötök, de Ben-
netek nem volt erő, akarás, napfe-
léhajlás és elcsenevészesedtetek. 

A szörnyűség az a Ti eljárástok-
ban, hogy ahelyett, hogy a mun-
kátlan, tudatlan, felelőtlen voltotok-
kal féreállva hallgatná-ok, még van 
képetek kiállni a középre és a dol-
gozó, értelmes, lelkiismeretes fiúkat 
nagy hangon lehurrogni! 

Ti csak hézagok, hiányok vagy-
tok az ifjúság testében, mert senkik 
vagytok és mégis ti akartok az if-
júság agyába jutni, s onnan a ta-
goknak parancsokat osztogatni' 

Ez feküdt a szívemen négy évig, 
s most itt mondom meg ezt Neked, 
annak az ifjúságnak a lapjában, 
amely már velem együtt nem hall-
gat rátok. 

Ezzel a mondattal már meg is fe-
leltem az akkori beszélgetésünkre1: 
igenis nem vált valóra az a szavad, 
hogy én is derékbatörök majd és 
,,hagyok mindent futni."' 

Nem! Tanultam, dolgoztam a négy 
év alatt, s nemcsak magamért, ha-
nem másokért. És ha még olyan sá-
ros helyen kellett is ásnom: a lel-
kem tisztaságát megőriztem. 

Hiszek most is hittel az Istenben 
és az emberben úgy, ahogy a val-
lásom. tanítja és hiszek a magyar-
ságban úgy, ahogy a legnagyobb 
magyaroktól és az életből tanul-
tam. — Szóval még mindig olyan 
„bolond" vagyok. 

S ha akarod tudni: — semmiért 
se cserélnék Veled! 

Egy SzEI-s. 


