
Munkavállalásunk ujabb fordulópontjához érve, e számunkkal 
a harmadik évfolyamba lépünk. Nagy reményekkel indultunk az 
elmúlt év elején s a biztató optimizmus fűtött bennünket akkor is, 
amikor az évközbeni nagy megpróbáltatások, akadályok falai tor 
nyosultak előttünk. Nem álltunk meg. Ma ismét reményeket csi l 
logtat előttünk a búzatermő rónaság. Legyűrjük magunkban a 
megnemértésnek, a közönynek és a visszhangtalanságnak szomorú 
és visszautasító emlékeit: újult erővel tovább megyünk . . . 

Visszatekintve, az elmúlt évi munkásságunkban láthatjuk, hogy 
azt a programot, amelyet az elmúlt év elején adtunk, nagyrészben 
feldolgoztuk. Ezúttal maradéktalanul felmérjük multunkat, levonva 
a több-kevesebb eredményt s a már-már kitaposott úton újabb 
lépést teszünk az ismeretlen jövő felé. 

A kisebbségi új magyar nemzedék életmegoldásának égető 
problémáit erőinkhez képest, a körülményekkel számolva, olvasóink 
elé tártuk. M i , a tőlünk telhető legnagyobb alapossággal dolgoztuk 
fel ezeket a súlyos kérdéseket s hogy mégis maradtak üresen 
hagyott kérdések, hogy nem dolgozhattuk fel százszázalékig nem
zedékünk gazdasági és kulturális helyzetét: nem mindenben érhet 
bennünket vád. A visszhangtalanság és az egyetemes munkába való 
szerves bekapcsolódás hiánya az, amely legfőképp kerékkötője v o l t 
az egyetemes kulturális munka előrehaladásának. 

Falu-tanulmányaink sajnos nem mindenben feleltek meg a 
követelményeknek. A monográfiák hézagos feldolgozása, a statisz
t i k a i adatok összegyűjtésének úgyszólván mellőzése nagyon sok 
kívánnivalót hagy maga után. Bár a fősúlyt erre fektettük és min 
den számunk megszerkesztésénél nagy figyelmet fordítottunk arra r 

hogy a falu-monográfia kellő feldolgozással kerüljön az olvasók 
elé, azonban a falu-ismerőink nem olyan szorgalmasak, mint az 
erdélyiek, a román diákok, akik nemcsak hogy benneélve, meg
írják azt, hanem hosszas megfigyeléseket szentelnek a nép re j te l 
mes lelkének kikutatására. Ez nálunk úgyszólván elképzelhetetlen. 
A falu-kutatási munka eredménytelensége nálunk a vidéki intellek-
tuelek nehézkes mozgását és kevésbé öntudatosságát jellemzi. Ezt 
csak olyan munkával lehetne eltüntetni, amely hatással lenne a 
falusi intellektuelek fejlődésére. A z összefogásnak és az egyetemes 
széles munkásságnak ke l l ezt kiépítenie. 

A további programadásunkban utalva kisebbségi életünk kü
lönböző osztályainak helyzetére, úgy az értelmi-, egyetemi, mint a 

Megyünk tovább 



kisiparos- és kereskedőifjak helyzetét több izben feldolgoztuk és 
eszmecserékkel iparkodtunk világos képet alkotni nemzedékünk 
minden rétegének életéről. Elvetések mindenütt akadnak. Hiányok 
és pótolni valók mindenütt mutatkoznak. Ezeknél sokban sajnála
tos helyzetünk, munkánk kerékkötői. Azonban ezt mind le lehet 
küzdeni, ha egységes munkával haladunk tovább a kijelölt utakon. 

Foglalkoztunk több izben a mai világban vajúdó eszmékkel 
tanokkal és dogmákkal. Nagyjelentőségű irodalmi eseményeket, 
könyveket és folyóiratokat szemléltettünk, mindig abban a szent 
hitben, hogy ezzel a fáradságot nem ismerő munkával nemzedé
künk kulturális előrelendülését, öntudatosodását és a közösségi 
munkára való készségét segítjük elő. 

Elmúlt évi munkásságunk visszhangjában találkoztunk ugyan 
rejtett erőkkel, jelentkeztek újabb értelmi fiatalok, akik készséggel 
vállalkoztak a segítő munkára; jelentkeztek öntudatos kisiparos 
ifjak, akik helyzetük alapos feltárásával segítették elő kitűzött 
programunkat, ám az egyetemi ifjúság nagy része még ma sem 
kapcsolódott be szervesen az új nemzedék egyetemes kultúrmun-
kájába. Nem látjuk nálunk azt az öntudatos érdeklődést, amely a 
jövő életút kiépítésére előkészíti őket. Néhány ambiciózus fiatal 
küszködésén kívül, nincsen öntudatos munkavállalás. A z önkép-
zőköri előadások közönyös meghallgatása, a semmitevés, más-
helyütt ismét a könnyelműség és megdöbbentő éretlenség nehezen 
oszladozik. Sajnos lassabban megy a fejlődési folyamat az egye
temi fiatalok körében, mint ahogy azt nem csak az adott helyze
tük, de a mai kor megkövetelné. 

^Számolnunk ke l l mindezen körülményekkel, amikor a már 
megtalált úton tovább akarunk menni. Számolnunk ke l l nemzedé
künk különböző rétegeinek szellemi adottságaival, ugyancsak szá
molnunk k e l l azokkal a körülményekkel, amelyek sajátságosan 
predesztinálják az ifjakat az öntudatosodásra. 

A z t nagyon jól tudjuk, hogy a munkakedvelés, a dolgozni-
akarás és a kitartás nem a kényelemben élők tulajdonsága. Á m 
egyben őrizkednünk is ke l l attól, hogy a dolgozniakarók ambíciója 
ne csökkenjen, hanem a lelkesedés kettőzött erővel hassa át az 
ifjú harcosok mind szélesebb rétegét. 

A z új esztendőben új tervekkel indulunk útnak. A fejlődő 
nemzedék ma-holnap az életbefordulás lépése előtt fog állani és 
nem látjuk, nem tudjuk, milyen életlehetőségek, milyen társadalmi 
adottságok várják az új harcosokat. Ennek a fontos lépésnek meg
ismerése késztetett bennünket arra, hogy e számunkban pályázatot 
hirdessünk e kérdés megoldásárja. Nemzedékünk problémái közül 
ez a kérdés emelkedik ma k i legerősebben és ezévi munkásságunk 
alatt erre a kérdésre szándékozunk leginkább feleletet adni. 

Munkásságunk további terén az lenne a kötelességünk, hogy 
programot adjunk, azonban a programadás, a programkidolgozás 



megköveteli nemcsak a lap külmunkatársainak, de az olvasóközön
ségnek a pártfogását és érdeklődését is. Nem teszünk ígéreteket, 
amelyeket később esetleg nem tudunk beváltani, de minden erőnk
k e l azon dolgozunk, hogy életünk kulturális és gazdasági körül
ményeit továbbra is alaposan feldolgozzuk és ismertessük. 

Falu tanulmányaink összegyűjtése továbbra is egyike a leg
fontosabb programpontunknak. Útmutatásokkal és tudományos fej 
tegetésekkel segítjük elő azoknak alapos feldolgozását. Tervbe vet
tük falukutatásunk megszervezését, pontos statisztikai adatok össze? 
írását, hogy ezen a területen élő magyarok életképét tisztán lás
suk magunk előtt. 

Tanulmányokat és tudományos fejtegetéseket közlünk. I r o 
dalmi eseményeket ismertetünk, a „Könyvek" című új rovatunkkal 
magyar és világirodalmi nevezetességeket ismertetünk, „Folyóirat-
szemlénkben" külföldi folyóiratok érdekességeit és értékes tanul
mányait szemléltetjük. 

Reményekkel, újult erővel és fiatalos optimizmussal indulnak 
az új esztendőnek. I t t -o t t feltünedeznek pislákoló erők, melyeket 
talán az érzés lángra is lobbanthat! ? M i hiszünk a munka erejé
ben és ennek a hitnek megőrzésével megyünk tovább . . . 

Lévay Endre* 

. . . Az amerikai falu-analizisnak a társadalmasulási folyamatokat 
megfigyelő és leiró socialization analyzis fejezetébe tartozik a 
leader skip: a faluvezető vagy a faluvezetés kérdése. Az amerikaiak 
nagy jelentőséget tulajdonítanak — s méltán — ennek a feladatnak. 
Bár egyeseknek az a véleményük, hogy a faluvezető épp úgy születik, 
mint a költő, mégis egyes sajátságok kifejlesztése és a szükséges tudás 
megszerzése érdekében q faluvezetés jogának kiérdemelését bizonyos elő
zetes tanulmányok elvégzésétől szeretnék függővé tenni. A leaderskip 
analízise épen azért azt is célozza, hogy a népvezetés viszonykérdései' 
nek kikutatásával megfelelő anyagot gyűjtsenek a népvezetők ily termé
szetű irányításának megalapozására .., 

V e n c z e l J . : A falumunka. 


