
K I T Ű N Ő E K ISKOLÁJA 

Feladatokat érzek népem és nemzetem sorsá-
ban, de már nem hiszek a puszta gondolatokban. 
Így jutottam el a cselekedetig. Fel akarom építeni 
a magyar ifjúságnak azt a Kollégiumát, amely kül-
földi példákon okulva, de teljesen magyarul elgon-
dolva a magyar nép kiválasztott fiaiból vezetésre 
és kormányzatra képes nemzedéket nevel. A ma-
gyar faj , de elsősorban a magyar nép, azokon a he-
lyeken, ahol sorsát intézik, ijesztően kis arány-
számban szerepel. Egyrészt a saját hibájából, más-
részt történelmi és gazdasági okoknál fogva. Ezt a 
kérdést nem lehet megoldani semmiféle fajelmélet-
tel vagy olyan intézkedésekkel, amik az idegenvérű 
magyaroknak érvényesülését bármily mértékben 
korlátozzák. Ellenkezne a szentistváni gondolattal, 
amely a legmagasabb európai gondolat. De senki 
sem veheti el a magyarságnak azt a jogát, hogy a 
saját, gazdaságilag elesett fajtájának segítséget 
nyujtson, a nyilt versengésben utakat építsen a ve-
zetői állások felé. 

* 

A romok felett áll az Iskola. Igen, már áll, 
mert hiszek az akarat és elhatározás erejében. Itt 
fog állni, visszaütő jelképéül annak, hogy ahol elő-
ször vágott az orosz bomba Budapestre, ebből a mély 
kráterből szökkennek fel az új magyar nemzedéket 
nevelő Iskola falai. A kráter vak gödre magyar fiúk 
csillogó szemévé változik, a jövőbe pillantva. Mert 
értsük meg: erőnk csak akkor van, ha a sziréna-
búgásban is a jövőre gondolunk. Ne kárpáljanak 
most nekem az okosak, hogy ja, kérem most nem 
olyan időket élünk, hogy ilyen dologgal foglalkoz-
zunk. Az Iskola nemcsak tégla, cement és vasge-
renda, hanem roppant jelkép, amelynek munkája 
vigasz és önbizalom. Gyertek magyar fiúk, gyertek 
napszámosoknak, építsük az Iskolát. 

(Zilahy Lajos: Ami a romok alatt s ami a romok 
felett van.) 
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A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYE 

Szemlénk megelőző számaiban felhívást tettünk közzé, hogy a HITEL 
1936. évi 1., 2. és 4., valamint az 1937. évi 1. számát kiadóhivatalunk szí-
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A HITEL ÚJABB KÜLÖNLENYOMATAI 

Makkai László dr.: Balkáni és ma-
gyar elemek a magyarországi ro-
mán társadalomfejlődésben. 

Mikó Imre dr.: Erdélyi politika. 
Ottlik László dr.: Szent István biro-

dalma az ú j Európában. 
Venczel József dr.: Erdély és az er-

délyi román földreform. 
Molter Péter: Falukutatás Bálványos-

váralján. 
Albrecht Dezső: Magyarság a válto-

zásban. 
Tamási Áron: Erdélyi jelentés a ma-

gyar szellem küzködéseiröl. 
László Dezső: Korszerű magyarság. 
Venczel József: dr.: A székely népfe-

lesleg. 
Szabó István dr.: Az asszimiláció a 

magyarság történetében. 

Zathureczky Gyula: Magyar politika 
Európában. 

Tamás Lajos dr.: A román nép és 
nyelv kialakulása. 

Martonyi János dr.: Közigazgatásunk 
reformja. 

Szabó T. Attila dr.: A románok újabb-
kori erdélyi betelepülése. 

I f j . Boér Elek dr.: Nagy tér-gazdaság. 
László Gyula: dr.: A magyar őstörté-

nelem régészetéről. 
Makkai László dr.: Északerdély nemzeti-

ségi viszonyainak kialakulása. 
Erdei Ferenc: Parasztságunk leg-

újabb alakulása. 
Zathureczky Gyula: A magyar szel-

lem forradalma. 
Malán Mihály: A szláv veszedelem. 

Erdélyi Magyar Adatbank


