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Új humanizmus õrhelyén
(Részlet)

[...] Filozófiánk sajátossága, az elmélet és gyakorlat
egysége, lehetõé teszi, hogy a természettudományo-
kat és társadalomtudományokat együtt ápoljuk a
technikai alkalmazások tudományaival, azzal a cél-
lal, hogy a természet és a társadalom nagy átalakítá-
sának korszakában minden értelmes embert a válto-
zatos folyamatok, a nagy építkezés tudatos részesévé
tegyünk. Szocialista iskolarendszerünket a legfel-
sõbb fokon kiegészítve új, általános mûveltséget
szorgalmazunk. Olyan szocialista értelmiséget kívá-
nunk (s ide számítjuk mindig az öntevékenyen tanu-
ló, olvasó fizikai dolgozókat is), mely egyfelõl beha-
tol a mozgó anyag fizika-kémiájába, az élõ anyag bi-
ológiájába s a gondolkozó anyag pszichológiájába,
másfelõl kiismeri magát a társadalmi fejlõdés törvé-
nyei közt, a politikai gazdaságtan, a történettudo-
mányok, a jog- és államelmélet s az ideológiai felépít-
mény egyéb, irodalmi-mûvészeti kategóriáiban, hogy
e teljes világkép birtokában magasabb fokra fejleszt-
hesse az ipari mûszak tudományágait, a mezõgazda-
ságot és állattenyésztést, az orvostudományt, a szoci-
alista demokráciánknak megfelelõ közigazgatást és
annak védelmére a hadtudományt, valamint a peda-
gógia szép emberségét. Ezzel rá is mutattunk az új
Korunk teljes érdeklõdési skálájára. [...]

Folyóiratunk Kolozsváron jelenik meg, abban a
városban, ahol már négyszáz évvel ezelõtt magyar
irodalmi és történeti mûveket, hangjegyekkel ellátott
énekeskönyveket nyomtak, s ahol az egyetemi okta-30
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tásnak is négy évszázados a múltja. Ez a ré-
gi kultúra fejlõdésének minden szakaszá-
ban felvetette és tükrözte az erdélyi ma-
gyarság román és szász környezetének, ör-
ménységgel, zsidósággal való kapcsolatai-
nak sajátos kérdéseit, s reálisan felmérte
csereviszonyát mind a germán–latin, mind
a szláv–bizánci mûveltség felé. E nagy ha-
gyományt folyatta és emelte korszerû szint-
re, a proletár nemzetköziség vonalára, az
1926-ban megindult Korunk, amikor népek
találkozóhelyén népek testvéri egymásra-
utaltságát hirdette, szemben mind a román
nemzetiséget fenyegetõ magyar polgári na-
cionalizmus revizionista uszításaival,
mind az ország nemzeti kisebbségeit elnyo-
mó román polgári nacionalizmus türelmet-
len kihívásaival, s szemben a románságot
és magyarságot egymás ellen kijátszó, való-
jában mindkettejük leigázására törõ nyuga-
ti imperializmusokkal. E szerepében érde-
melte ki a Korunk nemcsak az egyetemes
magyar irodalom legjobb alkotóinak bizal-
mát és becsülését, hanem a román, cseh-
szlovák és jugoszláv szellemi élet haladó egyéniségeinek rokonszenvét és írói bekapcso-
lódását is. Amikor 1940 õszén a bécsi döntés kettéosztotta Erdélyt, forrpontjára hevült a
nemzeti gyûlölködés, és a Dunavölgyére rászabadult a hitleri német hadigépezet, a Ko-
runkat elnémították.

Az erdélyi magyar dolgozók ma a román nemzet dolgozóival együtt építik a közös haza
új, emelkedõ életszínvonalú, szocialista rendszerét, az országban viszont állampolitika lett a
román nép és az együtt élõ nemzeti kisebbségek jogegyenlõségének politikája. A külpoliti-
kában is nagy a változás. A mai Romániát szoros baráti kötelék fûzi mindazokhoz a szom-
szédállamokhoz, melyekkel a múltban idegen ármány és saját uralkodó osztályainak önzõ
törtetése folytán szemben állott, s ez a baráti kötelék, a szocialista országok szolidaritása
megóvja együtt élõ népeinket a közösen elszenvedett imperialista kizsákmányolások megis-
métlõdésétõl. Ilyen viszonyok között csakis magasabb fokon teremtõdhetik újjá a Korunk sa-
játos hivatása: az a hagyományos törekvésünk, hogy a népek egymásrautaltságát fejezzük ki.
Ami a régi folyamban még vágy volt, program, népért síró és néphez hû, igaz kevesek szen-
vedélyes harci jelszava az elnyomó hatalmasságokkal szemben, az mai helyzetünkben má-
sabb lehet: tettek méltatása, vívmányok igazolása, tudományos és mûvészi dokumentáció, s
ami mindennél több, kezdeményezés a továbbmenetelre, a teljes szocialista kibontakozás
távlatainak megnyitása. [...]
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