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Előfizetési arak: 

1 évre 6, '/• évre S, V. évre 150 pengő. 
Megjelenik minden szombaton. 

hogy a 20. században ilyen is 
előfordulhat. Kiskorú tolvajok 
állnak vádlottként a fiatalkorú
ak bírósága előtt. Kiskorú tol
vajok feje felett tört pálcát az 
elmúlt hetekben Celldömölk tár
sadalma. — 

A bűn nagyságát falán még 
vem is sejtő alakjuk mögött 
azor.ban ott görnyed — a szé
gyentől sújtottan — a szülő: az 
apa, az anya alakja. És joggal 
tördelik — sajncs későn — ke-
zükeL A Túd súlya, a társadq-

- lom megvetése teljes mérték ben 
Cket sújtja. 

Borzasztó az Ő-bűnük! 
A tárgyalóteremben a bírák 

emelvényén keresztút kezeben 
az örök Magyarország áll fe
kete palástban. Kinyújtott ke
zeién vakítóan fénylik a kereszt. 
Hangja dörög:—^it tettetekY! 
Igy goiidoztútok a reátok bízott 
palúntákatY Igy niveltelek krisz
tusi szellembtn a magyar ha-
zánek*gyermeket?! Mit várhat 
a Haza, a Vallás, a Társadalom 
olyan gyeinukckiöl, akik nyolc 
és tizenkét esztendős .korukban 
ar Isten házát fosztogatják'?! 

S a tanuk — Celldömölk tár
sadalma — hallgatnak. Nincs 
mentség tűnőtökre! A xéúő he
lye is üres. Kern hangzik el e-
gyetten szó sem védelmetekre. 
Minden tekintet vádol — elitét. 

S ti, a szerencsétlen anya 
és szégyenkező apa, csak álltok 
mindketten lélekben összeros
kadva, élő halottként a felétek 
örvénylő vád-zuhatagban.' 

* 

A gyenge szülő— rossz szülő f 
fíosfz apa az, cki kiméli gyer
mekétől a pálcát — természete
sen ha szükség van arra — 
mondatták már a latinok.' ' 

Ki vigyázzon a gyermekre, 
ka a szülő nem* törődik vele. 
Ki vegye, ki a kezéből a mBig 
Bili bosszút áll" és ehhez hason
ló című testet-lelket fertőző 
ponyvaregényeket. Ki nézzen 
-utána, hegy a gyermek milyen 
filmeket néz megS Az utca rossz 
bölcső. Az ott nőtt virágok sat
nyák, az ott nőtt gyermek be
teg lesz. Vagy testileg, vegy lel
kileg. 

Sajnos, ez most már bizony: 
eső után köpönyeg! De lehet 
még segíteni, sőt kell is! Ellen
kező esetben sokszor kell még 
majd pirulnotok és bújnotok 
az emberek elől szerencsétlen 
szülők! szó 

Mit írnak mások? 
A. Hainafodik tímü folyóirat 

— ni alföldi magyar értelminéK 
' lapja — írja a magyar népzene 

nagykorost térfoglalasáról szóló 
Unumányában. 

Terméfzetes. hogy amikor eb
ben a társadalomban felb&ngzott 
az első Kodály gyüjötte népdal, 
az elEÖ Bartók zérus, azonnal 
meg volt a felhördülés: ez nem 
magyar, ez oláh zene! (Állította 
ezt a magyar faji zenénkről az 
a társadalmi réleg, melynek ked
venc nótája: Akácos ut... f g y 
ablaknál állj meg cigány... ma
gyar szövegű, eredetileg Slltu... 
című román dall) Nagykőrösön 
1926-ben hangzott el az első Ko
dály-kórus a rel. Arany János 
girerjazium énekkarénak előadá
sában. Majd a tanítóképző ének
kara vette át a -vezetést és a Jö
vő tanítói, apostoli lelkesedéssel 
szegődtek a népi muzsika zász
laja alá. Áz iskoláinál nem ls 
volt különösebb baj. Az igazga
tók határozott állátfoglaláta el
némította az ellenzéket szervező 
tanárokat, s a munka ment min
den-be] nélkül. Különösen a ta
nítóképző Dunántúlról és az or
szág távolabbi, eldugott kis fal-
vaiból jölt növendékek if mertek 
rá egy egy Kcdály-gyüjtölte dal
ban vidékünk sokszor énekelt 
népdalára. Ez adta a gondolatot, 
bogy a nagykőrösi tanyavilág né
pére és a gazdái ár sadalcjn ősi 
keretek közt élő csoportjára fer
dítsük figyelmünket. . 

Itt ért bennünket az Igszl meg
lepetés. A téli hónapokban ren
dezett ezüstkalászos-gazda lanfo-
lyamok hallgatósága előtt nem 
volt Idegen egyetlen ismeretlen* 
népi dallam sem. A dunántúli, 
„dús" éppen úgy megtalálta az 
útat a lelkűnkhöz, mint aa er
délyi gyűjtés gyöngyszemei. . F ö l 
szállott a páva..." című polifoni
kus művet úgy megértették, mint 
a karádf parasztnóták Örökszép' 
melódiáit. Mily örömmel dalolták 
a régi katonanólákatl 

Aki naponta Játssza a legújabb 
slágereket, s zenei Ismeretének' 
határvonala: „Egy kis kíváncsi 
kacsa" lötyögő rltroufától, a „Lesz 
maga Juszt ls az enyém" érze
lemdús mekdiájáig terjed: aki 
vasárnaponként a tangók lágy 
bulláméiban ringatja testét, — az 
bizony nehezen érzi magáénak 
a hamielltatlan népdalokat. 

El kell Jönnie az Időnek, erői
kor Nagykőrösön Is mindenki 
megérti a népzenei törekvéseket, 

nem csak a paraszttársadalom 

dalolja a népdalt, hanem az in
telligencia ÍB megtalálja benne 
gyönyörűségét Akkor legalább 
nem történik meg az, hogy az 
Iskola a népdalra és népzenére 
nevelő, hat napi munkáját a he
tedik' nap — nem megszenteli, 
hanem — a tánciskolák és a 

táncos összeJövetelelT sxaxofon-
bőgéses, dob dübörgése* tangó-
kábulata teljesen lerombolja! Ak
kor majd a magyar Ifjúság nagy 
ünnepére nem a divatos jazz-
operettek szerzőjét és a film-slá
gerek énekesét kérik fel •szerep
lésre, hanem nagy magyar szer
zők Örökbecsű műveinek művé
szi előadásával avatják Igazán 
Ünneppé az Ilyen -alkalmakat! 

Hogyan látják Önmagukat 
a finnek? 

Mc»t Jelent rr.ep a Finn Nem
zeti SzöVetfég kladétáben ma
gyar nyelven a Finnország; c. év
negyedes folyóirat máíodik szá
r a . Ebbel fnézzfik a következő 
JeBeaztf fórokat: 

Egy Halál ország létjogosultsá
gát önálló kulturális vívmányok
kal igazolja. Reméljük, hogy mi, 
finnek is tudunk valami olyat al
kotni, bogy az emberi müvelő-
désbenTiézeg támadna, ha né
pünket megsemmisítenék. 

Nem akaiunk katonai hírne
vet szerezni, csupán békés éle
tet kívánunk, hogy nemzeti kul
túránkat fejleszthessük és hogy 
a magunk részéről is hozzájárul
hassunk az emberi művelődés 
"ejlődésébez. De a Gondviselés 
nem igen kérdi, bogy a kis nem
zetek mit akarnak? Erre Finn
ország történelme ugyanolyan 
bizonyíték, mint a nagyobb Ma
gyarországé. A magyarok évszá
zadokon keresztül álllak szem
ben a barbártággal Nyugat vé
dőbástyájaként Mi, finnek ugyan
olyan hosszú Ideig voltunk Észak 
védőpajzsa a i orosz terjeszkedé
si törekvésekkel és az utóbbi 
évtizedekben a bolsevizmus rom
boló szellemével szemben. Mi
dőn azonban Finnországot meg
támadták — mikor létéről volt 
szú — akkor úgy védekeztünk, 
mint az oroszlánok, védekezünk 
ma ls és a jövőben ls védekezni 
fogunk. Túl sokszor kellett kar
dot ragadnunk, túl sok finn vér 
folyt el Európa különböző harc
mezein és épp ezért vagyunk 
ma aránylag kicsiny nemzet, 
akár a magyarok, kiknek létszá
ma valamikor ugyanolyan ma-, 
gas volt, mint az akkori Anglia 
lakosságáé. 

' £ '(•'.. - ' - .* é -
Függetlenségünk kikiáltása u-

tán azonnal megkezdődött a gyűj
tés finn nyelvű magánegyetem 
alapítására. Az ügy Igen Idősze
rű volt, mivel történelmi bkok 

következtében országunkban még 
nem volt egyetlen finn nyelvű 
állami főiskola sem, miként a 
szó valóságos értelmében még 
ma sincs. A kezdeményezés óri
ási visszhangra talált A szüksé-
ges összeg csakhamar összegyűlt 
és az új .Turkál Egyetem. 1822-
ben megkezdte működését 

S amint, a nemzetközi ' válság 
elmúlt a földmüvelés, erdőgaz
daság -és^aT ' ipar fejlesztésére 
fordított összegek kamatozni kezd
tek, a nemzet életszínvonala 
gyorsan emelkedett, és B Z állam
hatalom ís inkább támogathatta 
á magasabb kultúrát Igy például 
a téli báború kitörése elölt a 
parlament megszavazta a Finn 
Akadémia (Suomen Akatemla) 
megalapítását, melynek tudomá
nyos munkánk fejlesztése és ve
zetése lett volna a célja Sajnos 
a báború az akadémia működé
sének megindulását elodázta. 

Kalevala kutatás és a flnn-
Mtgor nyelvészet' Finnországban 

mindig nagy Jelentőséggel bírt. 
Aránylag anyagilag ls Jó támo
gatásban réssesUIt aminek meg 
ls vannak a látható eredményét 
Míg a régi Kalevala (1835) t i 
zenkétezer versből, addig as AJ, 
bővített kiadás (1849) mintegy 
huszonháromezer versből áll. A 
bősl költemények gyűjtését ké
sőbb tudományosan szervezték 
meg úgy, bogy . A finn nép régi 
dalai" című monumentális mun
ka harminc vaskos kötetre rúg, 
melyek ötvenezer változatot tar
talmaznak 1,200.000 verssel Ez" a 
világ legnagyobb egységes - nép-
dal-gyüjteménye. Finnország i 
finn-ugor nyelvkutatásaan ls el
ső helyen áll. 

• ^ 
A nehéz, fájdalmas és hősi té

liháború alatt megérleltük, hogy 
a haza létéről vagy nemlétéről 
van sző, s hogy minden erőt 
állam rendelkezésére kell bo
csátanunk. Ekkor számos értéket 
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átértékeltünk, s rájöttünk, hogy 
námmivami'*? <•»* « 

után való, s 
i kövttteafk a 

ház, az otthoni föld, erdő. csa
lád, munka, társadalmi éUás, kul
túra melyek mind-mind értelmü
ket értelmüket vesztik, ha önál
lóságunkat mag nem védhetjük. 
Nem volt akkor, sem külső, sem 
belső békénk. A megszámlálha
tatlan riadó és támadás annyira 
zavarta a munkát, hogy olyan szel
lemi egyensúlyról, mely a kul
turális alkotómunkának előfelté
tele, alig lehetett szó. ... -

S nagy volt az örömünk, mi
kor hallottuk, hogy ugyanakkor 
a magyarok is megkezdték a 
harcol s ez bizonyosan. az-, első 
eset volt, hogy a finnek ée ma-

' rák, bar különböző harctere-
, egyszerre harcollak ugyan

on ellenség ellen. A finn arc
vonal Igen bosszú, több mint az 
egész keleti front negyedrésze, 
• ezért a mozgósítottak száma a 
lakosság 16 százalékát teszi ki: 
nyarányü behívás a Jelenlegi 
hadviselő államok közt egyedül
álló. 

Ez oly nagy eróleszltés volt, 
hogy okvetlen gátlólag kellett az 
ország szellemi életére hatnia, 
annál ls Inkább, mert egyidejű
leg az ország belső termeléséért 
Is erős küzdelmet kellett vívnunk. 
A középiskolák 1941 őszén nem 
nyíltak még. Az egyetem egész 
téren át zárva volt Előadásokat 
egyáltalán nem tartottak. Csak 
néhány hallgató vizsgázott. Az 
összes fiatalabb képesített férfia
kat behívták, s a női hallgatók 
lőttekként szolgálják az ál lamot ' 
1942 őszén megnyíltak ugyan az 
egyetem kapui, de a hallgatók 
száma rendkívül csekély. 

A két háború sokat követelt 
tőlünk. A férfiak százezrei álla
nak az arcvonalakon, tízezrek 
elestek, Ifjú intelligenciánk ezre
ket vesztett, akiket pótolni egye
lőre nem lehetett Műszaki téren 
például az a helyzet hogy há
rom év alatt csak annyi fiatal 
mérnök végzett, mint ahány mér
nök a harctereken "elesett, vagy 
véglegesen rokkanttá vált Ezeket 
az áldozatokat azonban meghoz
zuk annak tudatában, hogy az 
ország szabadsága sokkal tonto-
sabb, mint egyes polgártársaink, 
•vágy egyes nemzedék jóléte. Fia
tal tisztjeink leiszava: „Haza 
ne számold az áldozatokat!" 

' Jellemző a közhangulatra, hogy 
az itthon maradt férfiakat „fér-
IIpóUék"-nak hívják. 

— Csendőrszuronyért egy 
hónap i fogház. Ostltyasszonylán 
ez év február hő 21-én az egyik 
vendéglőben erősen borozgattak, 
• a zárórakor sem távoztak el 
A csendőrség bezörgetett, de a 
mulatozó legények erre sem nyi
tottak ajtót sőt Harasztovtcs Ist
ván elkapta az - egyik bemenő 
csendőr szuronyát s azt csak a 
legnagyobb erőfeszítéssel csavar
ták ki kezéből. Harasztovics Ist
vánt á csendőrség letartóztatta s 
átadta a szombathelyi kir. tör
vényszéknek. Ügyét folyó hó 8-áh 
tárgyalták, s hatóság elleni erő
szak vétsége miatt egy hónapi 
fogházra Ítélték. Az ügyész sú
lyosbításért Harasztovics István 
pedig a bűnösség megállapításá
ért (ellenezett . , 

Magyar géppuskaállás la szovjelorotz télben. 

Reggeltől estig 
Resztetek egy néptől ekolás be

számolójából. A teljes szöveg el
hangzott s celldömölki népfő
iskola zAxóünnepélyén. - -

Most, amikor elérkeztünk a 
népfőiskola záróünnepélyéhez, 
olyan Jóleső érzés/ visszapillan
tani az együtt töltött vidám, ked
ves napokra, hónapókra és nem 
szívesen gondolok arra, hogy 
már csak egy nap leszünk együtt 

De hiába... egyszer mindennek 
vege lesz, s Igy a ml négy hó
napos kedves együttlétünkből is 
csak a búcsúzás van már hátra, 
hogy utána mindegyikünk haza-
menjen a maga kis falujába. 

Visszaemlékezésünk fakad bő
ven, hisz oly. .sok....minden tör
tént Itt velünk még egy nap alatt 
ls. Minden napnak meg volt a 
munka és szórakozási ideje. De, 
hogy mindenki kissé megismer
hesse a népfőiskolai életet egy 
napnak tükrében megpróbálok 
röviden beszámolni róla. 

Nálunk a nap az ébresztő óra 
csörgésével kezdődik. Először a4 

hetesek kelnek fel; tudniillik he
tenként változik a gazdaasszony, 
a három.konyhás és a három ta
karító beosztása. Nekik korábban 
kell kelniük, hogy mire a többi 
felkel, rend, tisztaság, meleg szo
ba, no meg reggeli legyen. Fél
órával később ébredezik a többi 
leány; álmosan ugrunk kl ágyaink
ból (ez persze az emeletieknél 
kissé- körülményesebb). 

Ekkorra már gazdaasszonyunk 
behozta a kútról a Jó friss vizet 
Bizony sokszor csak az" ébreszt, 
fel fel Igazan bennünket. Három
negyed nyolc körül csendes órát 
tartunk a tanulóban. 

Fél kilenckor kezdődnek az. 
óráink, melyeken bizonyára bosz-
szúságot ls szereztünk előadóink
nak, ha közben gondolatban ott-, 
bon Jártunk, de csakhamar visz-
szatértflnk, ha egy-egy kérdésre 
felelni kellett 

Ez a nap, amiről Írok, például 
állattenyésztéssel kezdődött Ha 
egy ilyen óra előtt valaki meg
áll ' az ablakunk előtt, biztos, 
hogy ezt hallotta Volna, hogy a 
tej 87.7° o viz, 12.3% szárazanyag 
stb., vagy hogyan neveljünk Jó 
tojó baromfiakat és milyen ólat 
építsünk nekik. 

És micsoda izgalom volt ami
kor megjelent a szeparáló gép, 
vagy más alkalommal egy csa
pófészek vagy a szétszedhető 
porcellán tehéntőgy. 

Különösen érdekeltek bennün
ket ezek a dolgok,. hiszen mind 
gazdálkodók gyermekei vagyunk: 

! utána másik két nagyon^ted-
ves óránk következik, a.tlzlka és 
számtan! Már élőre örültünk, 
mert szinte észre senr vettük, 
hogy nehéz fizika óra van, oly 
élvezetes volt A számtannál a 
tlzédespontokkal volt kezdetben 
egy kis baj, mert ml figyelem 
nélkül csak kitettük valahova és 
az a huncut kis pont megcsúfolt 
bennünket. De a kedves igazga
tó bácsinak sikerült példákkal 
ezt a titkot is megismertetni ve
lünk. 

Mielőtt Tisztelendő ú r megje
lent volna, tudtuk az előre kül
dött könyvtárról, hogy néprajz 
következik. Nagy figyelemmel 
hallgattuk az előadásokat a ma
gyar típusokról, a viseletről és 
a népi művészetről. 

Különösen é rdekes vol t ami
kor a sok szép képet vászonra 
vetítve élvezhettük. 

De a sok tudományra nem tu
dunk egy végtében figyelni, órák 
közben öt perc szünet van. ilyen
kor kimegyünk az udvarra Ját
szani. Fogócskázunk, versenyt fu
tunk. Közben Jólesik tízóraival 
ls további erőt gyűjteni. 

De nemcsak elméletben gya
rapítjuk a tudásunkat, hanem 
gyakorlatban is, többek közt a 
főzésben is. A konyhán minden 
héten más és más ételeket főz
tünk. Hármas csoportokban .men
tünk át az esperes nénihez, hogy 
külön erre a célra beállított tűz
helyen az ő felügyelete mellett 
elsajátíthassuk a főzés cslnját-
hlnját . .. 

Mindig versenyeztünk egymás
sal, hogy melyikünknek sikerül 
a heti. étrend jobban és büszkék 
voltunk, - ha megdicsértek ben
nünke t de bezzeg haligattunk, 
ha valami nem elkerült-.. Pedig 
kezdő szakácsnőknél ez is elő
fordul. 

A teritéB, a tálalás a három 
konyhás dolga. Egy órakor Jóét-
vaggyal megebédeltünk, utána a 
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K ű v á r o B i több éves 
KJakorlatom biztosítja 
i t ö k é l e t e s munkát . 
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Kosztolányi Dezső 
egyike az Ady utáni nemzedék 
legnagyobb költőinek. Alábbi ver
se a Szegény klsgvermek pana-
cimfl versciklusából való. A köl
tő felnőtt lejjel visszaemlékezik 
gyermekkorára a ennek érzséeeit 
öntötte halhatatlan formába. Eb
ből adunk egy bájos kis részlétet: 
Már néha gondolok a szerelemre. 
Milyen lehet — én Istenem — milyen? 
Találkoztam tán véle messze-messze, 
valahol Andersen meséiben? 

A lelke párna, puha aefy omkendó. **" 
Éa mlft a többlek bután nevetnek, 
vírágpkat hoz majd a kis betegnek. 
Agyamhoz 01 Meséakönyv a. azejne. 
Halkan beszól,caak nékem, aoha máznak. 
Fáradt tejemre has borogatást rak. 
És kacagása liegedü-zene. 
Egy lány, kl én vagyok. Hozzám haaonlá. 
Különös, tltkoi. és ritkán mosolygó. 
Az élbe nézi. Fáradt Eayhe. Ceóndes. 
Csak széttekint és á szobiakban s 3 S 

konyhasók leszedik az asztalt éá 
elmossák azt a néhány kis tá
nyért, a piciny 15 literes lábaso
kat és fazekakat és hála Jó k i i 
tűzhelyünknek: ujjnyi vastag ko
rom ls van rajta. De azt Is vi
dáman nótaszó mellett örömmel 
pucoljuk? 

Ha ez is meg van, sétálni szok
tunk menni. Azt hiszem Celldö
mölknek már minden utcáját vé- • 
glgsétáltuk, a ligetet még mikor 
havazott is hűségesen látogattuk. 
Ha még marad idő 3 óráig leve
lezünk, olvasgatunk, s akkor te- -
mét órák következnek. Most a 
lelki szemeim előtt látok például 
egy olyan délutánt, amit egészen 
lefoglal a szabás-varrás. Ilyenkor 
a tanulónk átváltozik varrodává. 
K l a rajzokat készíti, k l a gépe
lés mesterségét tanulja. Szegény 
előadónk azt sem tudja, melyi
künkre figyeljen, mert mind a 
15 lány ostromolja, hogy Itt tes
sék megnézni, ott tessék segite-

A C e l l d ö m ö l k i Hírlap 
a k ö r n y é k legigényesebb 
hetilapja! 
O l v a s d és t e r j e s z d ! 

ni, kiszabni és Így tovább. Mire -
mindegyikünk kérdezőskődését 
kielégíti, már vége Is az órának 
csak a sok ruhahulladék mutat
ja, hogy szabás-varrás óra volt 

Vacsora után képzelt tábortűz 
köré gyülekezünk. Vidám ének
lés hallatszik Ilyenkor. A népfő
iskolában eredeti magyar népda
lokat tanulunk. Nagyon megsze
rettük ezeket a dalokat melyek 
Igazán a magyar ember lelkéből 
születtek. Milyen sok gyönyörű, 
sokszor feledésbe merült kin
csünk van. Teljesen felesleges, 
hogy holmi Idegen slágereket 
énekeljünk. De még nó tárás kői
ben sem ülünk tétlenül, vígan 
öltögetjük szép népi kézimun
káinkat . 1 -

Felolvasásokon keresztül meg
elevenednek Ilyenkor a mult és 
jelen nagy írói és költői. Annyi 
gyönyörűséget okoz egy-egy szép 
költemény, regényrészlet meg
hallgatása. 

Esti áhítat után átmegyünk a 
hálóba és csakhamar elcsende
sül "a népiskola házatája.. Barát
ságosan ragyognak a csillagok 
felettünk, csendes, békés minden. 
Tizenöt leány piheni egy mun
kás nap fáradalmait" örömeit s 
gyűjt erőt egy új Ígérettel teli 
napra. Varga Erzsébe t 
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A r á d i é f i j s á g o k 

És nagyon kevesen gondolnak arra, hogy mily hosszú az út 
odáig... . 

Néhány héttel ezelőtt .őszintén beszélgettem" a magyar ffi-
mekről és rilmgyártásról. Bevezetésnek szánva, egész általánosság- »r 
ban nyúltam ehhez a témához. Két nagy szempontbői: a művésze t* 
é s a technika szemszögéből vizsgáltam. 

A művésze t k i t e l j e sedése ós a technikai m e g o l d á s ; 
ezt a ke t tő t nézi, vlasgálja a f i lmkri t ikus egy filmben. 
Vegyük boncoló kés alá talán az elsőt: Mi is az a művi 

amit keresni és vizsgálni kell egy filmben. 
Ez a művészi vonal, aminek aranyfonálként keli véglghi 

egy filmben, nem az első, lepergetett hinikockákkal kezdődik. 
G pillanat hozza létre első millimétereit, árkikor ax Író a 
á darab (mondjuk regény, melyet később vászonra visznek) 'alap
gondolata kipattan. Ez már befolyásolja a film művészi sikeréi 
vagy bukását. 

(Azt falszem, érthető. Hiszen bármennyire ls eltér a regénytől 
a forgatókönyv írója; akárhogy kiforgatja a rendező, saját meglá
tásaihoz idomítva, a darab figuráit; az alapeszme csak marad egyet
len összekötő kapocsként a vászonra vitt Írásmű és a film meséje között.) i S 

De óriási a különbség egy Írásmű és egy Qlm között. Itt m á r 1 

számolni kell a technikai résszel is. Itt veszi ét az Irányítást az el
s ő fllmszakember: a forgatókönyv írója Az író gondolatvilágába éli 
magát Mintegy: csónakba száll. Ring az, Író tollából kiáramló érze-
lemhiillámokon. Közben figyeli a partot, ahol megjelennek az Író 
fantáziájából kipattant alakok. Evezőhöz csak akkor nyúl, ha az Író 
képzelöéreje túllépi a filmezés technikai lehetőségeit 

Az is lehet, hogy teljesen egyénlen dolgozza fel a témát Játsz
hat az anyaggal. Mindegy! Feladata az, hogy 

a megold hatóság, keretei közé szor í tsa az író meséjét , 
szem előtt tartva azokat a technikai készségeket, melyekkel jelen
leg a filmgyártás rendelkezik.' Kihasználja azokat a testi és lelki 
hatásokat, melyek az Írásműben csak körvonalazva vannak. Ezeket 
kiemeli és esetleg saját képzelöéreje áltat alkotta leienetek hatásá
val élénkíti a filmet 

Itt még nyoma sincs a filmkockáknak, habár a Hím már gon
dolatban él. Ezután a rendező átveszi az irányítást A szószerinti 
értelemben vett a filmezés csak most kezdődik. Kiolvassa a forga
tókönyvet, esetleg az eredeti írásművet Képzelöéreje működésbe 
lép. A személyek kilépnek a belük-szürke sokaságából. Megeleve
nednek. Először csak ködösen, sziluettként lépnek fel... Lassan kö
zelednek, s bús és vérből való emberekké zsugorodnak össze. 

tiHopp I Ez a szerep Págeré! Ezt a szerepet viszont csak Uray 
tudná — elképzelésem szerint — alakítani, stb." -*-. 

* A színészek ezalatt a kiosztott szerepeket áttanulmányozva — 
és tegyük fel, hogy Jó a. szereposztás — már mint az író, a rendé-, 
ző által elképzelt alakok állnak a felvevőgép — minden mozzanatot 
rögzítő — lencséje elé. 

Itt kapcsolódnak bele a művészi aranyfonálba, hogy aztán in
nen már egyéni tudásuk, alakító, játszó készségük — és a technika 
— segítségével ók fonják tovább. 

...Peregnek a filmkockák... Sírunk vagy nevetünk — Igaz sok
szor bosszankodunk is —, de kevesen gondolunk arra, hogy hosszú 
az ú t míg egy film eljut odáig! . Szabó Imre. 

Richter Salamon, 
a kecskék és a lakástalanok 

Nem mindennapi, felháborító 
eset játszódott le az elmúlt he
tekben Sárvárott .^Közismert a 
sárvári lakásfront nehéz helyze
te. (Lapunkban már többszőr rá
mutattunk ennek okaira.) De an
nak bizonyítására, hogy az illeté
kes hatóságok mennyire igyekez
nek a helyzeten enyhíteni, el
mondjuk az alábbi esetet 

Egy többgyermekes családnak 
ki kellett költözködnie eddigi la
kásából érthető, de nem rajtuk 
málé okokból. Kerestek lakást 
mindenfelé, lakás persze nincs. 

Közben arról értesültek, bogy 
az Izraelita felekezet egyik tagja, 
Richter Salamon, lakásának két 
helységében is, ~- melyek aze
lőtt lakásul szolgáltak, — kecs
kéket tart csakhogy ne kelljen 
kiadnia 

Megindult a könyörgés: adja 
kl a lakást mégiscsak fontosabb 
egy tí tagú család, melyből a Iron-

jonMs küzd az egyik, mintsem 
az a két* kecske, amiket Richter 
Salamon oda beszállásolt De 
Jlichtcr Salamon nem engedett 

A szegény hajléktalanság előtt 
álló család elment erre a város

házára, a város elöljáróságának 
segítségét kérni. Közvetítsen köz
te és Richter Salamon kőzött Az 
elöljáróság közvetítése eredmény
telen maradt Richter Salamon a 
legkőrmönlontabb ürügyekkel 
zárkózott el a lakás kiadása elöl. 
Mentek erre a szolgabíróságra. 
Ez isközvetitett Richter Salamon 
erre Is fittyet hányt 
in Közben olyan Jogi érveléssel. 
Jött ami egy vérbeli jogásznak 
ls becsületére válna. (Vájjon 
melyik zsidó ügyvéd adta ember
telen magatartásának Igazolására 
a jogi érveket Richter Salamon 
számára?) Természetesen a ma
gyar hatóságokban volt annyi 
erély, hogy ekkora szemtelensé
get megfelelő elbánásban tudtak 
részesíteni, s Richter Salamonnal 
mégiscsak megérttették,, hogy a 
két kecskét semmi sérelem sem 
éri, ha nem ők lakják az llető 
lakást, hanem egy többgyerme
kes család. 

Nem jellemző-e ez a zsidó ma
gatartás éppen napjainkban ? S 
ezek beszélnek nekünk emberies
ségről, humanizmusról, emberi 
jogokról, stb. Hit szól ehhez a 

kezdik étirevenni a magyar 
népdalkincs nagy jelentőségét. 
A Rádiódjság megszólaltatta a 
kiválóbb magyar , énekművé
szeket, akik mind a magyar 
népdalok örökérvényű síép-
séfjei mellett álltak ki, s har
cot indítottak a nagyrészt zsi
dót de mindenképpen idegen 
szellemű link aszfalt is hábo-

lóták ellen, legutóbb pe-
" Nmünkre a Rádió -
, -ajfsqUriportot 
tl Sopron címen, 

ugyanis a nyilvá
nos népdalórák nagy népsze
rűségre tettek szert, s d tár
sadalom meleg érdeklődéssel 
vesz részt ezeken a nyilvános 
népdalórákon. Dunántúl kul
turáltabb helyein már szépen 
halad a magyar népdal új 
honfoglalása, Győr és Sopron 
jdr elő jó példával Örülünk, 
hogy ezekről az örvendetes 
jelenségekrőt a rddióújsőgok 

' közül éppen a fenti kettő tá
jékoztatja a közönséget, mely-

• nek éppen a legértékesebb ré-
Jege sóvárogva várja a ma
gyarság igazi dalainak hon-
fog'alását a rádióban is.- A 
Rádióéletben' Nagy Izabella 
nyilatkozik a valódi magyar 
dalok szépségéről s arról, 
hogy mennyire szereti őket, 
— sajnos a rádióban mdr ő 
is inkább énekli a rossz mü-
dotokat és csak igen ritkán 
haltunk tőle valódi szépségek
ben bővelkedő magyar nép
dalokat. Pedig abbót aiöbb-
ezerből, ami rendelkezésre áll 
igazán válogathatna kedvére 

: P - d. 

Zsidóhál ne vásárolj! 
sárvári zsidóság? Vájjon azono
sítja-e magát Richter Salamon 
kecskéssel ? Meggondolja-e. hogy 
Ilyen magatartással nem lehet 
megakadályozni a zsidó iskola 
ablakainak éjszak áról-éjszakára 
való beverését s ehhez hasonló, 
— szerintünk értelmetlen, sőt 
magyar szempontból káros, de — 
a feldühített közszellemre jellem
ző megnyilatkozásokat! S ha 
Richter Salamon nem ls veszi 
észre magát hogy lehet az, hogy 
hitsorsosa! kőzött nem akad sen
ki , aki egy-két alapos pofon le-
kenésével jobb ' belátásra bírná 
ezt a határtalan s éppen zsidó 
szempontból, káros pökhendi 
arroganciát? 

AprUla 17, BOBbat, 18,1 
MIK. Rendé, helyink 1 

Kat j l 
Főszerepben : Tolnay KIAri, KÍMÍÍ 
Erd&!yl Mid, VaamrjPlri, Billeal, 1 

AprflU 21, azerda, éa 22, o l U 
Méneken helyárak!. 

E l v e s z e t i á le leségem 
F o n n e M k : Pia] Kemp, Haaa 

A R P A D M 0 2 a 6 
- KEUENÍSMAOASI 

Április 1S, vasárnap. Hangú 
Tokal l rapszódia 

Főszereplők: Lebotay. Vaazarj pírt, 
Donitb Agl Szombathelyi Blanka, R4-
zaahegyl. Pataky, Mailíry ea BiBcaL 

TURUL F I L M S Z Í N H Á Z 
- R E P C E L A K — . _ 

Apriüa. 17, szombat éa 18. vasárnap. 
Bécsi vér . 

Fóazerepben: WUly Fritaci, Maria Holat 

Bárczy Csilla, Sárvár . Olvassa 
el a mostani számunkat Hir ro
vat alatt olyanokat közlünk, 
amilyeneket beklildenek, az szí
junkból nem szophatjuk őket! 

N. 1., Celldömölk. Mihelyt ada
tok lesznek az eredményekről, 
azonnal Írunk a Turul Szövetség 
újjáalakulásáról. 

Szalóky K., Egeralja. Jönni 
fog. 

Könyvnapi könyveit 
• ái i l i i t j i g i i z t m i l i k — 
K ö l e s ü n k ö n y v táramban 

a l egú jabb , legdrágább • 
l e g é r t é k e s e b b könyveket 
f i l l é r e k é r t olvashatja. 

Tíith K á r o l y , Sárvár 
könyv-, papír- a l . l l ' 

LfllHWM.tlHMinilMlP-
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Kinizsi—CVSE 3:1 (3tf) 
A védelem szereplese kielégítő 

volt. Majdnem kifogástalan — a 
ll-es büntetőktől eltekintve - a 
körülményekhez képest * 

Az „álló" csatársor azonban 
ismét teljesen csődöt mondott 
Támadtak... támadtak... ós... gólt 
a Kinizsi rúgott 

Régi meggyőződésünk az, hogy 
ezzel a csatársorral nem leket 
eredményt eférntV Vannak ugyan
is olyan játékosok, akiknek tu
dása teljesen: elégtelen ahhoz, 
hogy a CVSE I . osztályú' csapa
tában helyet kapjanak. Ilyenek: 
Ágoston és Békési! No meg: Bu
dai ls kiöregedett, igaz, hogy ő 
csupán kényszerűségből játszik. 

Igen ám! De kit ajánlhatnánk 
helyettük ?... Itt a legnagyobb baj: 
A CVSE játékos gárdája ugyanis 
11 emberbői, áll. (Igazáokszorez 
sincs meg teljesen. Példa erre a 
soproni eset ahol olyan, embe
rekkel kellett kiegészíteni a csa
patot, akik legalább három éve 
nem rúgtak labdába.) . * 

K é r d e z z ü k : 

Lehet így dolgozni 1? Hol 
van az u t á n p ó t l á s ! ? Hol 

van a t a r t a l é k ! ? ! 
Más elsőosztályú csapatnak van 

I I . csapata is. Sőt! Van ifjúsági 
gárdája is; akikből mindig lehet 
válogatni. Addig Itt: tizenegy 
ember adja egy idény Játékos-
anyagát. 

Es viccnek ls nagyon rossz: 
nincs egy olyan játékos, aki egy 
ll-es büntetőnek neki merjen 
állni. . A kapust kell kihozni és 
azzal rúgatni!!! Nevetőgörcsöt 
kap az ember, ha erre gondol. 
(Például ZSE)!!! 

Hol van a vezetőség!? Ki gon
doskodik az utánpótlásról? Ki ta
rtogatja Budai edzőt munkájában? 
Ö egyedül nem képes mindent 
elintézni! És nem is az ő felada
ta játékosokról gondoskodni. 

CLE—Sárvár LE II. 2:1 (2:1) 
Az egyre jobb formába len

dülő levente együttes erős és 
szép küzdelemban biztosan fek
tette kétvállra c fogcsikorgatva 
küzdő ellenfelét. 

Örömmel láttuk, hogy milyen 
Ügyesen mozog a csatársor. Sok
szor (gazén meglepően szép tá
madásokat zúdítottak sz ellenfél 
kapujába. Csak még egy kicsit 
meg kell-'olajozni az egyelJőre 
csikorgó gépezefet (de nem ám 
mérkőzés után valami Jófajta 
somlaival!!!) hogy-simábban fus
son; és akkor nem marad el az 
eredmény!!! 

Ökölvívás 
A csöngei bemutatón papír-

súlyban a következő sorrend 
alakult k i : 1—2 Bárdoséi, Tóth 
3 Szuklcs, 4 Kerekl. Légysúlyban 
Bergboffer I I . győz Sándor ellen. 
A szereplő ökölvívók mellett kü
lön meg kell dicsérnünk a csőn-
gei Kiss Gyvldt és Erlitz Fertn-
bet, akiknek volt bátorságuk a 
nagyon jó formában lévő Berg-
hotfer ellen kiállni. 

Vasárnap Alsóságra megy az 
ökölvívó gárda. 

Ml lesz vasárnap? 
Idehaza vasárnap délután (3 

órakor a CVSE és a szombathelyi 
SzFC II . játszik bajnoki mérkőzést 

(Sport Manó) 

alsósági 
stirenff i 

deiml kereszt 
j Ör Bagaw Mihály 

lletőségfi budapesti la-
slótoki ellenforadalmi 

mozgalmakban tanúsított maga
tartásáért a Nemzetvédelmi Ke
resztet adományozta. 

— Pénzügyi á thelyezés . Ko-
ronkay István I- oszt. vigyázót a 
tótkereszturi pénzügyőri szakasz
tól a celldömölki pénzügyőri sza-

" a, Orbán Ferenc I I . oszt. 
ót a celldömölki pénzügyőri 
tztól a tótkereszturi sza

kaszhoz helyezték á t 
— Geőcze István rém. kat 

káplánt felettes hatósága pár heti 
IfaafftA szolgálatra Zalaegerszeg
re rendelte. Virágvasárnaptól 
kezdve azonban újra Sárvár ott 
teljesít szolgálatot. 

— Mozdonyvezetői vizsga. 
Matusz András, Exner Lajos és 
Hácz István a celldömölki fűtő
ház beosztott tanoncok, folyó hó 
6 és 7-én Budapesten kitűnő si
kerrel tették le a mozdonyvezetői 
szakvizsgát 

— ŰJ mozdonyvezető'tanone. 
A szombathelyi Ozletvezetőség 
Horváth István celldömölki flók-
műhelyi lakatost a celldömölki 
fűtőházhoz mozdönyvezetőtanon-
cal reoéeMeki. 

— A h é t halottjai. Dr Ralíel 
Dénesné született kisgeszeni Sza
bó Margit64 íves korában rövid 
szenvedés után hétfőn elhunyt 
Szerdán délután temették a te
mető kápolnájából nagy részvét 
mellett, 6 gyermeke, unokái, veiéi 
és kiterjedt rokonsága gyászoljak. 
— Komatics Ernő csornai bank

igazgató, aki pályáját Celldömöl
kön a Kemenesalja! Közgazdasági 
Hitelbanknál kezdte, 44 éves korá
ban Csornán hirtelen elhunyt 
Holttestét családja hazaszáUIttatla 
CendömBnreTafeol folyó hó 8-án 
helyezték a róni. kath. temetőben 
nagy részvét melleit örök nyuga
lomra, özvegye, szülei, testvérei 
és kiterjedt rokonsága gyászolják. 
— Szakály György ny. máv. tő-
szertárnok folyó hó 8-án 79 éves 
korában bosszú szenvedés után 
elhunyt özvegye és kiterjedt' 
rokonsága gyászolják. 

— Adomány. A. celldömölki 
útbistosság ütőre! a honvéd csa
ládok részére 55 pengő 50 fillért 
adományoztak, mely összeget la
punk szerkesztőségébe adtak le_ 

. — Vallásos est. A celldömöl
k i evangélikus Diákszövetség vi-

,rágvasárnap este 6 órakor a 
templomban" vallásos eetet ren
dez. Előadást tart dr Kiss Jenő 
egyetemi lheologiai tanár. A gyü
lekezet tagjait szeretettel várjuk. 

— Gazdasági cselédek sorá
ban beál lot t vál tozásokat a 
munkaadónak a változás után 14 
nappal kötelessége bejelenteni. 
Felhívja a celldömölki elöljáró
ság azokat a gazdasági munka
adókat, akiknél 1943 április 1-én 
cselédváltozás történt hogy a 
változásokat a községháza 3. szá
mú Irodájában jelentsék be. 

— Akiknek iöldblrtoka mű
velési ágában bárminemű, ál
landó jellegű tárgyváliozáB tör
tént (például a házhely beépült, 
vagy erdőből szántó lett, vagy 
szántóból kert lett.) ezt folyó évi 
április hó 30-lg a közellátási hi
vatalnál akár szóval, akár Írás
ban Jelentsék be. Az 1943. évi 
beazolgáltatáeí kötelesség meg
állapításánál csak 8 z ok azágvállo-
zások vétetnek igy elembe, amely e-
ketezen határidőig bejelentenek. 

Óvatosan kúszik előre, a magyar felderítő járőr 
1 a szovjet front behavazott fái között. 

— A Bajtársi Szolgálat Sár
váron. Az elmúlt héten, hétfőn 
este a sárvári városházán a baj
társi szolgálat megbeszélést tar
tott Grynaeusz György plébános 
elnviklesésével. Megjelentek Gál
ba Vlacéné, dr Kántor Ödönné, 
v. Delrel Lajosné, Naszádos Ist-
vánné, v. Csermely István né, özv. 
Németh Józsefné és a gyűjtőakció 
tagjai. Beszámollak a gyűjtés 
eredményéről, mely Sárvárott 
meghaladja az 1000 pengőt ha
vonta. Ez az az Összeg nem olyan 
nagy — mégha egy éven ét kell 
ls fizetni, — amivel dicsekedni 
lehetne; ha azok kapják, kik vé
rüket ontották, vagy éppen meg
haltak a hazáért s a fajtánkért. 
De megnyugtató ebben az Ösz-
szegben az, hogy Vasmegye leg-
elproletárlásultabb községének a 
kor parancsát megérző közönsége 
adta és adja össze, hónapról-hó-
napra s az utolsó fillérig mind a 
sárvári badbavonultak hozzátar
tozói kapják, örömmel láttuk, 
hogy a segélyek elbírálásánál a 
lehető legkörültekintőbben Járnák, 
el a -b'izottFág 'tagját 
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Könyvnapi könyvelt 
már most Jegyeztesse elő! 
Celldömölkön a T u r u l 
k ö n y v k e r e s k e d é s b e n , 
Sárvárott T ó t h K á r o l y , 

könyv- és paplrűzletében. 

— Idegen ál lambel i pelgári , 
vagy katonai r e p U l ^ é p r k ma
gyar területre való lészállésácak, 
illetve vlzfvgálat nélküli továbt-
repülésének megakadályozása vé
gett felhívjuk** lakofFág Ügyei
mét a következőkre: Ha valaki 
leszálló repülőgépet Iát, erről a 
leszállás helyének pontos meg
jelölésével azonnal köteles érte
síteni a legközelebbi csendörőrsőt 
vagy a községi jegyzőt, vagy a 
főszolgabírót. A leszálló repülő
gép utasaival szemben ugyan" 
udvarias magatartást kell tanúsí
tani, azonban mindaddig, mfg a 
csendőrség vagy államrendőrség 
szervei a leszállt repülőgéphez k i 
nem érkeznek a repülőgép fel
szállását elősegíteni nem szabad". 
Természetes azonban, hogy sze
rencsé tieneég esetén a térü l t ' 
utasoknak segélyt kell nyújtaqjt 
s az égő gép oltásánál segédkezni 
kell. Ha kényszerleszállásról n 
község! elöljáróság értesül, erről 
a legközelebbi csendörőrsőt érte
síti. Aki Ily repülőgép felszállását 
a hatóság megérkezte előtt elő-' 
segíti az ellen büntető eljárást 
Indítanak. Végül ha az fgy le
szálló légijármüvek utasai a ma
gukkal bozoit Iratokat, vagy anya
got megakarják semmisíteni vagy 
elégetni, ezt meg kell akadályozni} 

— Gyümölcsfák pe rmetezé 
sé t nem lehet a naptári időhöz 
hozzákötni, hanem a rügyek, haj
tások és termés fejlődéséhez és 
a betegség, kártevők fellépéséhez 
kell alkalmazni. A fejlődés foko
zatait é s a permetezés idejét ké
pekkel ábrázolja és érthetővé 
teszi, valamint a szőlő legegysze
rűbb oltácmódját, az amerikai 
almafajfákat, a levéltetvek elleni 
védekezést, a rézgállc ésszerű 
lel használását, a konyhakert ba
romfiudvar időszerű teendőit Is-, 
merteti a Magyar Gyümölcs leg
újabb száma, melyből egy alka
tommal lapunkra hivatkozással, 
Ingyen mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal: Budapest V., V i l 
mos császár-ót 76. 

— Főszolgabírói leventebün-
te tés . Levente foglalkozásról való 
mulasztás miatt a járás főszolga-
blrája, mint rendőr! büntetőbíró
ság Pető Dániel 1923 évfolyamú 
kemenesszenlpéterl leventét 15 P, 
Török Józsefné jánosbázi lakost, 
mert nem engedte el Sándor és 
József fialt leven te gye korlatra 

P-re büntette. 
- — Az Oncsa házak á tadásá 
ról. A elmúlt, számunkban már 
beszámoltunk most közöljük a 
juttatónak nevét: Csonka Ferenc. 
Mészáros János* és Szurka István. 
Valamennyien -szép népes család
dal rendelkeznek. 6—8 gyermek 
\an mindegyik* csalódban. Van
nak ugyan "ezeKnél népesebb csa
ládok is Sárvárott, de értesülé
sünk szerint elő vannak jegyezve 
ezek K s a mostani juttatásnál 
sem ért méltánytalanság senkit 
sem, egyszerűen arról van szó, 
hogy nem lehetett mindenkit 
egyszerre házhoz juttatni. 

— A mezőgazdasági terme
lők ügye imébe . A mezőgazda
sági termelők 1943—1944. gazda
sági évi be-szolgáltatási kötelezett
ségről készített gazdalajstrom a 
körellátási hivatalban folyó évi 
április hó 15-«1 április 30-ig köze 
szemlére van kitéve. Ezen Idő 
alatt az érdekeltek a lajstromot 
m égtek inthetik. A közzététel utol
só napjától számított 15 napon 
belül kiigazítás végett szóban, 
vagy írásban felszólamlással él-
beinek. A határozat kézhezvéte
létől számított 15 nspon belül a 
közellátási kormánybiztostól le
het helyesbítést kérni. A helyes
bítés iránti kérelmet írásban a 
közellátási hivatalba kell benyúj
tani. Mindkét kérelem Illetékmen
tes. Azon földtulajdonosok, kik
nek földbirtoka haszonbérbe van 
adva, ezt áprilfs 30 ig a baszon-
bérlóvef együtlesen szóban, vagy 
Írásban jelentsék be. Különben a 
beszolgáltalási kötelezeltség őket 
térbeli. „ 


