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Különlenyomat a Szegedi Híd, a Szegedi Egyetemi Ifjúság (SiEI) lapjának
1941. december 6-iki számából

A TURUL KORUL
Az egész ország fiutalsága nagy érdeklődéssel figyeli azt a tisztulási folyamatot, mely a Turul Szövetségben
megy végbe. Anélkül, hogy a Turul
szakítana régi keresztény és magyar
alapeszményeivel, egyre erősebb az a
törekvés, mely frázisból életté akarja
alakítani ezt az eszményt. Ez azonban
esak néhány nagy belső
probléma
megoldása után lehetséges.
Az első a Turul új ideológiai veaéifoaalának, a Magyar Káténak elfogadtatása. Ez a Káté elsőrendű öszszefoglalása annak a korszerű, mégis
sajátosan magyar viágszemlélefcnek,
mely az Ady—Móricz—Szabó
Dezső
útján haladó fiatalság számára elfő
ga Iható. Ez a gondolatrendszer az új
magyar irodalmon, történetszemléleten, néprajzi kutatásokon épül fel és a
népi gondolatnak megfelelő politikai
és nemzetnevelési programmot ad.
Meghatározza, hogyan kell gondolkoznunk, viselkednünk, tennünk a magyarság ér iekében. Érthető, hogy egy
ilyen káté, mely minden idegen eszmát, minden felszí nességet, olcsó hazaíiaskodást és dilettantizmust ki akar
zárni a Turul-nevelésből, választóvízként fog hatni. Előbb-utóbb ki fog derülni, hogy akar-e a Turul ezen az
úton továbbhaladni, hogy ne csak kritizáljon és hangoskodjék, hanem építő munkát is végezzen, —vagy pedig
megmarad a régi irányzat, mely legtöbbször haszontalan és üres handabandázást és hazafias frázisokat jelentett. Az új irány képviselője Fitos Vilmos országos kulturális vezér, munkartársni
Kovách Aladár, Gombos
Gyula és mások, ük hozták be a Turulba Erdélyi József, Németh László,
Szabó Lőrinc,
Veress Péter, Sinka
István és Kodolányi
János (főként
neki volt nagy része a TurUl-ldeölógia megteremtésben) új szellemisé-

ad elő: »Magyarságtudomány«.
A SzEI választógyűlése összeül és megválasztja a szervevezet új tisztikarát.
A Fotokedvelők Munkaközösségének összejövetel. Október
30—November 3. A Tisztképző Cserkészcsapat rajtiszti tábora Püspöklellén.

Október 24.
Október 30.

Novemberi 5.
November

gét. Előadássorozatokat, irodalmi esteket rendeztek, könyveket, folyóiratokat adtak ki, kollégiumot létesítettek a paraszt fiatalság részére, és
minden téren felvették a harcot a régi felszínes hazafiaskodással, mely addig a fiatalság „világnézetét" jelentette. De óriási ellenzékük van magában a Turulban, ahol egyesek ragaszkodnak a „hagyományokhoz" s ragaszkodnak vezető szerepükhöz. A
Zsabka Kálmán-féle „irredenta költők" és egyes hivatásos ifjúsági vezérek meg akarják tartani hatalmukat. Reméljük, már nem sokáig tehetik, s velük együtt távoznak azok u
visszataszító figurák, azok az örökifjú vezérek, akik jó hivatalt kaptak, és
ezért gondjuk vagyon arra, hogy »
fiatalság Csendben maradjon... Csodálatos, és talán a fővárosba özönlő
paraszt fiatalság érdeme, hogy éppen
a magyar lélektől annyira távoli Budapesten indult meg a Turul nagy átváltozása, míg a vidék néhány Turulkerülete a legsötétebb
reakciót
jelenti.
Fontos belső probléma a nem működő egyesületek felélesztése. A Turul
Szövetség mintegy százhatvan egyesületének nagy része u. i. csak papíron létezik, sőt még úgy is csak aligalig, mert sem jelentéseket, sem kimututásokat nem kiild munkájáról a központnak. Az egyesületek legtöbbjében
esak egy-két ember dolgozik, s önfeláldozó munkával próbálja lázas tevékenység látszatát kelteni. Felemeli
•zavát, tiltakozik, nyilatkozik, képvisel a
„Turul-fiatalsága"
nevében.
Nyilvánvaló, hogy a Turul vezén-ége
is belátja az ilyen Potemkin munka
hiábavalóságát s igyekszik rendet teremteni a látszat-egyesületek sorában.
De megnehezíti a rendezést a Turul
elavult alapszabálya. Meguehezíti az,
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November G.
November 10.
November 12.
November 13.
November 14.
November 15.
November 18.

A Magyarságismereti Munkaközösség össflejövletelén Bálint Sándor magántanár tart előadást: »Szeged lelke, Szeged magyarsága.«
A Magyar Szó Munkaközössége Reményik-emlékdélutánt
rendez az Auditórium Maximumban.
A SZEI Tanács ülést tart.
A Sakkor alakuló gyűlése.
Bálint Sándor előadása a Magyarságismereti Munkaközösség összejövetelén: »A magyarságismereti
kutatómunka
feladatai Szegeden.«
A Művészetkedvelők Munkaközösségének összejövetele.
A Tisztképző Cserkészcsapat összejövetele.
SzEI nagygyűlés: »Mit olvas és mit olvasson a deák?«
Halasy Nagy József professzor bevezetője után vita.
A Szent Imre Kollégium Széchenyi-estjén szerepelnek a
SzEI tagjai, s közreműködik az Énekkar.

hogy máig sincs tisztázva, kik lehetnek a Turul tagjai? Korhatár nincs
megállapítva, s így sok helyen ötvenen felüli doininusok szerepelnek a
fiatalság helyett. A bajtársi egyesületek jellege sincs kellőkép meghatározva, mert a Turulnak, mely legtöbbször az egyetemi ifjúság nevében nyilatkozik és tüntet, rengeteg nem
egyetemista tagja van, sőt nem egyetemi városokban a tagok többsége
iparosokból, kereskedősegédekből áll,
ami nem lenne baj, ha ezeket az elemeket az egyetemi hallgatók mégiscsak nagyobb látóköréhez és műveltségiéhez emelné. Azonbau legtöbbször
nem így történik, mert nincsenek megfelelő vezetők. Ismerünk ugyan nem
egy olyan szervezetet, amelyben a legegyszerűbb néprétegek tagjai, munkások dolgoznak együtt, védik érdekeiket s állandó önképzéssel, olvasással,
vitákkal
fejlesztik szellemi képességeiket, úgyannyira, hogy saját soraikból is tudnak vezetőket kitermelni. A
Turul
nem
egyetemista
tágjaira
azonban tz nem vonatkozik, bár kétségtelen, hogy a különféle nyilvános
megmozdulásokban
ők a legjobban
felhasználhatók Az egyetemi
ifjúság
egyesületének
(eredetileg a Turul is
ez volt!) először az egyetemi
ifjúságot
kell megnevelnie s akkor ez az új szellemű fiatalság maga fogja
megteremteni a kapcsolatot más osztályok ifjúságával. Sok bajt okozhat még a Turulnak egy bizonyos politikai párttal
való kapcsolata. A Turul fiatalságát
„vezérei" nem első alkalommal akarják a napi politikába belekeverni. Maguk a politikai szerepre vágynak, s a
Turulból a párt utánpótlását akarjál;
megteremteni. Mindegy, hogy ez a
párt kormánypárt, mint Végvári idejében, vagy nyilas mozgalom,
myit
Szabó Gyula alatt. Lehetetlen, hogy a
magyar
ifjúság nagy
nacionalista
mozgalma páltérdekek kiszolgálója legyen. Az új magyar életet úgyis csak
pártok fölé emelkedve lehet megalkotni. Sokan tudják ezt a Turulban is és
ezért nézik szomorúan, miképpen lett

December 19.

Kodolányi Nemzetőréből
hivatalos
pártlap. *
Sokan kérdezték a szegedi egyetem
turulistáit, és a kolozsvári egyetemi
hallgatókat: miért nem a Turulban
kezdték meg az ifjiiság új szellemű
egységesítését. Főként ezért l
S hogy ezt itt ennyire nyíltan megmondottuk, azért tettük, mert tudjuk,
hogy a mai magyar fiatalság elég
érett ahhoz, hogy saját ügyeit maga
intézze. Tudjuk, hogy „egy olyan megoldás, mely felülről kirendelt tanárok:
felügyelete alá vonná a/, ifjúság szervezeteit, feltétlenül
megakadályozná
aa önként jövő fejlődést és ellenállásra indítaná az ifjúságot." Kolozsvár
ós Szeged ifjúsága már maga intézi
saját ügyeit. S kiakarja söpörni az
egyetemről annak a társaságnak a
szellemét, mely mint egy másik szabadkőművesség, mint
egy , maffia
nagyrészt idegen vérű, idegen szellemű emberek szövetsége ; turánizmus,
irredenta, ellenforradalmi és hasonló
jelszavak alatt nemcsak a liberális es
baloldali világnak, de a mély magyar
szellemnek is halálos ellenége. Ezt a
tisztogatást kell elvégeznie a Turulnak is, akkor lesz tömegmozgalomból
azzá, ami egyetlen hivatása lehet: legyen az új magyar szellemiség elitmozgalma, az új magyar vezetőréteg
kialakítója.
Természetesen nagyon sok nuilik
azon, hogy miként hajtják végre az
1941.-es 39. T. C.-nek az egyetemi ifjúsági szervezetek egységesítésére vonatkozó rendelkezését. Ez dönt a Turul sorsa felett is. A döntés a V.K.M.
kezében van. Az ifjúságot már meghallgatták. Őszintén megvallva — és
ezt. a pesti lapoknak üzenjük: — mások pl. a napisajtó, vagy
politikai
pártok véleményére nem vagyunk kíváncsiak. Azt hisszük az illetékes tényezők sem.
KfílSTÓ-NAfíY
ISTVÁN.
a Szegedi Epyettmi Ifjúság
(SzEI) elnöke.

Ablaka Gy»r?y SiegeJ. KUrirU u. 14.

A Magyarságismereti Munkaközösség megbeszélése a népfőiskolai tanfolyam előkészítő munkálatairól.

December 23.
Megjelenik a Phlogiston (vegyészek lapja) új száma.
Ez a felsorolás természetszerűleg nem teljes, mert éppen az állandóan végzett munkáról nem adhat képet s nem sorolhatta fel a napról-napra rendszeresen megtartott összejöveteleket, próbákat, megbeszéléseket, edzéseket.
A felsorolt összejöveteleken és nyilvános jellegű megmozdulásokon kívül
állandó munka folyt a SzEI irodájában, ahol az egész Szervezet központi
irányítását végezték, adminisztrációját, gazdasági ügyeit intézték, s előkészítették a különféle összejöveteleket, gyűléseket. Nincsenek felsorolva az
Elnökség tagjainak igen sok alkalommal folytatolt megbeszélései és tárgyalásai. Nem emlékeztünk meg az egyes munkaközösségek vezetőinek, továbbá a sajtóbizottság, az összekötő- és tájékoztató-szolgálat tagjainak öszszejöveteleiről. Nem említettük azokat a diákpolitikai tárgyalásokat, melyeket a SzEI e'nöke cs alelnöke Budapesten, Kolozsvárott és Debrecenben
folytatott. Egyáltalán nem emlékeztünk meg a SzEAC munkájáról: a választmány és szakosztályi vezetők gyűléseiről, az edzésekről, s a tagoknak
különféle versenyeken való részvételéről. (Rendszeres edzések folytak a
hét minden napján, néha egy napon több sportágban is.) Nem soroltuk fel
a sakkor összejöveteleit, a Magyar Szó Munkaközösségiének sok megbeszélését és mintegy huszonöt próbáját. — Nem jelöltük meg a különféle jegykedvezmények (színház, hangverseny, cirkusz) biztosításának
időpontját.

