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F e l t á m a d á s t 
vár a lelkünk, leitámadásra szom
jazik a megkínzott emberi szív. 
Mindig ünnep a feltámadás, mert 
újjászületést, mert megújhodást, 
mert ú] erőt, új akaratot, mert 
új dicsőséget, mert be nem tel
jesedett álmok valóra válását 
Ígéri és ebben rejlik nagyszerű
ségének póiolhatatlansága. 

De á feltámadás nemcsak a 
kínok megdicsőítő koronája, nem
csak az ellenfelek agyarkodásá-
nak zátonyra futása, hanem Ígé
ret, törvényszerűség, valami bol
dogító, édes, felemelő tudat, ami 
a lelkünkben Ünnepi zsongást, 
tavaszi - illatot, márciusi erőket 
fakasztó szent elhatározást sugall. 
Szárnyat ad önmagunknak, gátra
állást biztosit, megtanít hinni és 
harsonázza a gyáváknak, a meg
alkuvóknak, a planéta-, a bakter-
táblám agyaroknak, hogy ne csüg
gedj, ne félj, ne idegeskedj; ne 
kapkodj, ne add el Öntudatos 
meggyőződésédet hitvány délibáb 
mesékért, ne fuss lidércfények 
után, hanem állj a helyeden és 
tarts kl , ha minden kőtél szakad 
is, mert neked nem szabad soha 
senkire számítanod, te ne várj 
segítséget politikai szélkakasok
tól; te ne számíts senkire, csak 
lenézett és elfelejtett magyar ön
tudatod új ezerévet Ígérő elpusz
títja tatl a nságára, : acélos két ka
rodra; sziklaszilárd magyar meg
győződésedre. 

Vannak és lesznek itt csodál-
koztató és csodálatos pálfordulá
sok, kaméleon-szerepre sokan 
várnak, a zavarosban mindig 
akad halász, a divatos jelszavak, 
az eszmék magassága és színe
zése számtalan embert elbódít, 
de neked nem szabad, nem le
het soha a konclesők szolgalelkű 
táborába állnod, mért ott nincs 
becsület, ott nincs érdem, ott 
nincs testvériség, ott nincs meg
becsülés, ott nincs otthon, ott 
nincs haza, ott nincs hősi élet, 
ott nincs mlmtilras nagypéntek, 
ott nincs és nem is lehet ünnepi 
Húsvét, győzedelmes, felemelő, 
dlcaoeeg.es, fi^máa^c^ 

H ú s v é t 1 9 4 4 - b e n 

Aki átélte Budapest bombázá
sát s látta az emberi értékek 
pusztulását,, sokféle tanulságot 
vonhat le magának. . : 

Az egyik Így okoskodott: nem 
éredmes dolgozni akkor, amikor 
3—4 óra leforgása alatt minde
nem semmivé válik, amiért egész 
életemben dolgoztam, amit verej
tékemmel szereztem, őseimtől ö-
rőköitem, drága családi ékszerek, 
vagy egyszerű emlékek, kis csa
ládi ház, megszokott kedves ké
pek a falon, mosolygó gyermek
arcok estétőt reggelre elmúlnak. 
Betegek sem voltak kivételek, 
kórházban volt a család vame-
iyik tagja, s éppen ott érte a 
veszedelem. Ml értelme van ilyen 
körülmények közt a tisztességes 
emberi munkának, a becsületes 
törekvéseknek, a boldogság utá
ni vágynak, a meghitt családi 
élet utáni sovárgásnak ? Mi értel
me' van annak, hogy- tudósok 
csodás szereket találnak fel, mű
vészek, ragyogó alkotások, soro
zatát teremtik, munkások remek 
utakat, villákat, bérházakat épí
tenek, húznak a föld hátára? Ml 
értelme annak, hogy tartalékol 
az ember, beosztással él, sőt 
megvon magától egyet-mást, ál
doz a gyermekeire, ha egyszer 
kiderül, hogy mindez hiábavaló, 
értelme nincs, hisz elég egy bom
ba, s máris vége az egész élet-' 
nek. Hogy mások megmaradnak ? 
Ez nem vigasz senki szamára se. 
Az erkölcsi erőfeszítésnek nincs 
'semmi értelme, legjobban teszi 
az ember, ha ma eszik-iszik, mert 
holnap úgyis meghalhat 

A félemberek kétségtelenül így 
gondolkodnak. 

De vannak olyanok is. akik 
éppen ezekben az Ítéletes idők
ben látják meg, mennyire nem 
érdemes túlértékelni ezt a ióldl 
értéket. Nem azt mondják, hogy 
le keli értékelni, de nem érté
kelik a kelletténél sem többre. 
Most látják- beigazolva hitüket, 
keresztényi meggyőződésüket, 
hogy valóban minden elmúlik 
ezen a földön s nem érdemes 
csak olyan kincseket gyűjteni, 
amiket a rozsda és a moly meg

emészt, vagy amiket egy bomba 
pillanatok alatt semmivé robbant. 
Valahogyan ezek az idők borzal
mas Illusztrációját adják Krisztus 
igazságainak. Hogy mennyire nem 
érdemes csak e világi életre be
rendezkedni, azt az események 
kíméletlenül megmutatják. Más 

, kérdés, hányan olvassák el az 
örök élet Igéit ezekben a romok
ban. Mert vannak olyan lelki-
szellemi értékek, amik elkísérik 
az embert a halálon is tul, a 
romokon át felragyogó világba, 
abba a másik világba, melynek 
bizonyosságát éppen a feltáma
dott Krisztus hozta el. Ez a fel
támadás míg egyrészt bebizonyí
totta, hogy az emberiség kezdet
től fogva nem hiába hitt a halál 
utáni életben, másrészt lehetővé 
tette, hogy bűnökben élő, velük 
harcoló ember és a bűnt nem 
kímélő Isten kőzött helyreálljon 
a viszony s az ember közvetlenül 
mehessen ez egyetlen közben
járó, Ur Krisztuson keresztül 
magához Istenhez, aki nekünk 
éppen Krisztus által lett Atyánk, 
s mi néki az értünk meghalt és 
feltámadott Krisztus érdeméből j 
gyermekei. . . 

Ez a gondolkodás tisztában van 
azzal, hogy az ember semmit 
sem vehet számon Istenen,mert 
az élettől kezdve mindent tőle 
kap,' ágy, hogy számon is kér, 
mit tettünk, hogyan éltünk a tőle 
kapott tehetséggel, munkaerővel, 
kegyelmi ajándékokkal ? Mindent 
visszavehet Ő, ahogy vissza ls 
veszi a civilizációtól mégmáro-
sodó s elbizakodott, Tőle elru
gaszkodó embertől mindazt, amit 
áldásul rendelt: a házat, a re
mekül berendezett szobákat;' a 
fényes állást, a'szeretett hitvest, 
az angyali arcú gyermekeket, 
szóval mindent visszavehet, ami
ről az Istenről megfeledkező em
ber azt hiszi, hogy az övé, a, sa
ját érdeméből. 

Istent csak az az ember érti 
I meg ma, aki tudja. Isten a Gol

gotán halálra ítélte a bűnt, s a 
bűn azóta is változatlanul magá
ban hordja a büntetését, ha az 
ember el nem logadja a feltáma

dott Krisztust Aki elfogadja, az 
nem kérdi, miért türi az Isten a 
mai borzalmakat, mert Isten nem 
türi, épp azért pusztul á világ, 
de megengedi, mint s bűnre k i 
járó büntetést Aki amit vet, azt 
aratja — tanltja a Szentírás. Az 
emberiség szelet vetett a most 
vihart arat s ebben a viharban 
senki sincs biztosítva a földi ve
szedelem alól. Aki szemeit ma 
is csak a földi dolgokra irányítja, 
annak a legnagyobb kérdése, ml 
lesz vele, na agyonbombázzák, 
mondjuk a hasáb Az ilyen em
ber cepekedik hatalmas bőrön
dökkel, idegtépő Izgalmak között 
az óvóhelyre, ez jajveszékel, mint
ha bizony hitetlen aggodalmas
kodásával megnövelhetné egy 
arasszal ls á termetét. Az ilyen 
embernek mindene á földi élet, 
s vagy kétségbeesik, vagy bűzös 
cinizmussal néz szembe a dol
gokkal. 

A húsvéti csodát átélt ember, 
aki tehát komolyan veszi Krisz
tus parancsalt 8 nem verejtékes 
kényszerből, hanem boldog en
gedelmességgel hajtja végre ez 
életparancsokat, annak szemei 
megnyílnak a halál utáni dolgok 
meglátására is s az tudja, nem 
viszünk át magunkkal semmit, 
sem aranyat, sem ezüstöt, a ha
lálon túli életre, de visszük a 
szellem-erkölcsi értékeket, I 
odaálrjunk velük az elköveti 
Ítéletre. Ezek a lelki erkölcsi , 
tekék azok, amik megadják a 
löldl élet értelmet és hlztonsjSat 
s amiket sem a rozsda, sem a 
moly meg nem emészt 

Nem kétséges, hogy amíg az 
ember erre a szemléletre el nem 
Jut s élete ennek megfelelően 
nem alakul át, addig egy ország 
á hitetlenség, a cinizmus, műve
letlen és becstelen materializmus 
melyeiben tántorog, lezüllött köz
véleménnyel és közerkőlcsiség-
gel. 010 tehát, hogy mindenki 
komolyabban vegyo azt, amit 
Isten tett érte a Golgotán Nagy
pénteken, s húsvétkor Kllszras 
feltámadásában ami életünk még-
njulása érdekében. , 

folyik, amiért mindenüket elad
tak, hisz .ebből áll az életük... 

Feltámadásra szomjazik a vi
lág, a nemzetek, a lelkünk, de 
nagypéntek nélkül soha nem le-

| tövissel koronáz, ütlegel, gyaláz, 
vagy-leköp a „divatos közhangu
lat", ha ezerszer keresztreíeszít 
az ellenség a magyarság kereszt
fáján, akkor se engedi 
mert nekür 
tűi is ézeni 

ml , hangtalanul, vérrel és köny-
nyel keverve, de a végsőkig el
szánva, és tudva, hogy csak 
* * k után Jól** a nagy, sasstt, 

' l e n , diadalmas Feltá-

' Húsvét, i 
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1944 epriül a 

K u n y h ó é s t e m p l o m 
(Oroszországi naplómból) 

Amit sok-sok Táros és fala be
járasa mán 1 lelkemben megőriz
tem, az az orosz kunyhó és temp
lom képe. 

Magyar és keresztyén ember, 
ha az Illető hívó Is egyúttal, meg
illetődéssel áll meg mindenkor a 
templomok előtt Hívő ember szá
mára a templom tornya az a bi
zonyos ujj, amely az égtelé mu
tat, ahonnét minden Jó és töké
letes ajándék alászálL És ezen 
a ponton nincs külömbség temp
lom templom között Valameny-
nyl a világ mindenség Teremtő
jének széntelt hajléka. 

Sajátságos valami, hogy a nagy 
gyaloglások Idején a fáradt kato
na szeme a templom tornyát ku
tatta. Ez volt az irányító, a pihe
nést ígérő kézzel fogható valami. 
Mintha a völgyekből kikandikáló 
tornyok azt mondták volna: „Jöj
jetek csak'fáradt emberek, ná
lam nyugalmat találtokI" Integet
tek a templomok, amelyek talán 
már akkor nem is voltak azok. 
' Lelkemet legjobban megragad
ta az a kép, amely, a doni arc
vonal mögött egy kis faluban tá
rult elém. Az állat óljaihoz ha
sonló szegényét kunyhókból á l 
ló Ialu közepén, mint büszke vár-" 
kastély a hegycsúcson, állt a vö
rös téglából épített hatalmas temp
lom. A körülötte elterülő téren 
a feneketlen por*tenger szinte 
marasztal, hogy ne menjek to
vább, míg templomot közelebb
ről meg nem néztem. Engedtem 
a marasztásnak. Bementem, Ha
talmas élelmiszer''raktár tárult 
elém. Katonáink sok időre tárolt 
élelem készlete volt Itt felhalmoz
va. Erre a célra alkalmasabb he
lyet találni e nyomor-faluban i -
gazán nem lehetett volna. A szen
télyt azonban deszkával elválaz-
tották a raktárrésztől s Itt kato
náink részére állandóan tartottak 
Iteotiszteleteket. A magyar hon
véd itt érezte Igazán, hogy mit 
Jelent a Miatyánk negyedik ké
rése. Addig van midennapl ke
nyér, amíg áll az Isten szent 

segítve, közös erővel, ördögi 0-
gyességgel készülnek a hajszál
nyira egyforma beosztású kuny
hók. Az egyébként lusta és tu
nya nép a házépítés alkalmával 
levetkőzi lustaságát Szinte né
hány nap alatt épül és szépül 
lakbatóvá a faház. 

Az ukrajnai része egy-egy he
lyiségben hosszabb Időn át tar
tózkodott egységük. Kíváncsi vol
tam Itt, hogy Sztalin-I rendszer 
által vallási téren elért eredmény 
100%-os e? Különösen érdekelt, 
hogy az idősebb generáció, akik 
othoaalkban a szent Ikonok e-
lótt buzgón imádkoznak,megra
gadják-e az alkalmat húsvétkor 
és elmennek-e a templomba? Be 
kell vallnom...nagyon meglepett 
ás, amit tapasztaltam. A kunyhó 
megvetette a templomot Néhány 
— áz élettel leszámolt öreg nő 
és férfi hallgatta.-végig a pravosz
láv istentiszteletet. Nagyon vér
szegény volt az az ének, amely 
egyébként oly megrázó hatású a 
keleti egyház szertartásában. 

Lelkemet szorította a kíváncsi
ság, vájjon miért tartja magát! 

távol Istennek hajlékától az a 
nép, amely vallásosságáról volt 
híres annak Idjén?! A választ ha
marosan megkaptam. Az orosz 
nép alaptermészete a bizalmat
lanság. Szinte ugy érzi az ember 
magát köztük, mintha minden lé
pését kémek kísérnék. A most 
folyó partizán tevékenységek ls 
élénk bizonyítékai annak, hogy 
ez á nép teljesen megbízhatatlan. 
A Sztalin-I istentelnség Iskolái
ban nevelt gyermekek képesek 
elárulni szüleiket is, ha ez sze
rintük szovjetérdek. Ez a csalá
di élet szétzüllesztésének az e-
redménye. Az egymást Összekö
tő szeretet Ismeretlen. 

A templomtól való idegenke
dés egyik oka az volt, hogy a' 
jobb érzésüek féltek a besúgók
tól. Féltek, szörnyén feltek Sztá
lin hordáinak ujboli megjelené
sétől. Sajnos az idő őket Igazol
ta. Sztálin hordái végezhetik új
ra „likvldácios" munkájukat Pusz
títhatják saját véreiket.-

A templomok megszentségtele-
nitése, bemocskolása a szovjet-
lélek (ha egyátaián van Ilyen?) 
szemszögéből nézve teljesen jo
gos és helyes eljárás volt A Sztá
lini rendszer a telkekből irtotta 
kl az Istent a Megváltót. Istenta
gadóvá lett az Ifjúság s a felnőtt 

tömeg e szörnyetegtől való félel
mében szintén istentagadóvá vált 

Isten n i n c s ! — m o n d t á k ők! 
Aki pedig nincs annak nincs 
szüksége földi hajlékra. A kos-1 
ségnek, vagy városnak nincs meg
felelő mozija, raktSra gépháza 
vagy istállója. (Sátáni ügyesség-
geKokoskodnak.) El kell venni 
a templomot nem létező tulaj
donosától. Nemes óéra kell az! 
És a szovjet tömeg halyeseltl 
így lett a templom máról holnap
ra mozi, vagy egyéb valami, ami 
beszennyezte Isten bajiékát;! 

És ma kunyhó és templom far
kasszemet néznek egymással A 
kunyhó várja, hogy a beígért vi
lágmegváltó kommunista elvek 
alapján -modernné szépüljön?!A 
templom viszont égbenyúló tor
nyával ma is azt hirdeti, hogy a 
végső szót mégis odafent fogják 
kimondani. - _ _ 

Kunyhó-és templom hitetlenét 
hivő Így állnak ma szemben a 
ma szemben s világotformáló 
nagy viharban. A küzdelem tart 
Küzd a Sátán és küzd a világ 
Megváltója. A harc kimenetele 
nem kétséges. Az a legnagyobb 
kérdés, mikor fogják ezt az ér
dekelt felek egyszer belátni? 

Bertalan Sándor 

E g y e s z m é n y i a s s z o n y k é p e S z é c h e n y i 

h a l h a t a t l a n a l k o t á s a i n a k h á t t e r é b e n 

Sehol nem tünt fel nekem oly 
nagy ellentét a kunyhó és a 
templom között, mint ebben a 
faluban. Elgondolkodtam. Miért 
is van ekkora különbség? A vá
laszt egy szomszéd községbe!! 
popétól tudtam meg. A tarolom 
építésének Idején a papság még 
oly hatalmi tényező volt hogy 
a templom Impozáns külseje, az 
Ő gazdaságuk és a népikötelező 
wolgslirinitk az eredménye. Egy
szóval, nem éppen a vallásos á-
hltat által indított lelkek voltak 
az alkotás sugalmazol. Szerepet 
játszott Út a kényszer, a törvény 
és egyébb hatalmi eszköz. Min
degy, akárhogyan történt! Tény 
az, hogy ezek a templomok va
lami felsőbbrendűséget képvisel
nek és hirdetnek. Hirdetik azt, 
hogy az ég ét a föld Ura, hatal
mas királya méltó hajlékban la
kozva akarja, hívogatni. övéit 

A házak, illetőleg kunyhók sze
gényéé volta viszont nemcsak 
aimak a rendszernek eredménye, 
amely nem ismer ip*ir4"^^j i l f i i f 
N l f i o t l hagyomány a fakunhó 
és talán nem is érezné magát 

o t t nép az európai ér
velt kőházakban. Meg 

izépités orosz-földön.ka-
i"aIapon történik. Egymásnak 

Minden komolyan gondolkodó 
és nősülni készülő férfi életében 
nem ki t gond a leendő élettárs 
megkeresése é t kiválasztása. 
Nem a férjhezmenni akarók cifra 
tábora érdekli Ilyenkor az egyént, 
hanem azok, akik között a felér 
ségét az elkövetkező élet igazi 
felét sorsának. Őrömének, bána
tának őszinte megértőjét véli 
megtalálni. Ez a keresés- nem 
könnyű. Ha azonban a feleség-
keresés nehéz, éppen Ilyen, vagy 
talán még nehezebb a nő részé
ről ls a választás. V-

A hétköznapok szürke emberei
re ls döntő hatással van .az a nő, 
akit Isten és ember előtt a ma
gáénak vall, de mennyivel hatal
masabb tényező volt a mult szá
zad legnagyobb magyar teremtő 
egyénisége: gróf Széchenyi Ist
ván mellett, Seilern Crescencia, 

Minden férfi életében van egy 
nő, aki formáló, épftő, szépítő, 
akarat- é t munka-meginditó sze
repet kap, avagy végső kiábrán
dulást okoz. Valahol azt olvas
tam, hogy a nő a férfit vagy e-
meli vagy lerántja. Középút nincs. 
Ha ez így van, akkor a feleség, 
életalakltó szerepe veszedelme
sen meghatványozódik. Ez a 
meghatványozód ás, ez a rendkí
vüli lélekhatás a halhatatlanok 
életében ls legtöbbször felfedés
be tő. 

Széchenyi sem kivétel. 0 is 
ember, vér, ész és akarat A Te
remtő Örök törvényéi nem ismer
nek protekciót De, hogy Cres
cencia Igazi szerepét, a nagy 
Szécbenyi „igézetesen eszményi" 
feleségét közelebbről megismer
hessük, bele kell pillantanunk a 
házasság megkötése előtti évek 

1824-et Írnak. Széchenyi lelké
ben ezer vágy, tenni akarás, terv, 
újítás, építés és szervezés Izzik. 
Már nem kereti Önmagát mert 
rádöbbent hivatására, csak a cse
lekvés órája késik. Még sokan 

kinevetik az eszmékért és eszmé
nyekért lelkesedő 33 éves férfit 
de ő már érzi, hogy nagy tervek 
kivitelére hivatott Lelkének tett-
húrjai a megvalósítás előtt állnak, 
csak egy _ hozzáértő kéz, vagy 
megértő lélek kellene, akinek 
érintésére felszakadnának az ün
nepi akkordok. 

Amikor terv- és klvltelhalma-
zának akadálytömegével harcol 
8 lelkében már tisztul a titokza
tos jövő, akkor 1824-beh*elvesztl 
a legjobb menyasszonyt: édes
anyját Apja már négy éve meg
halt. Most igazán és teljesen ár
va. Hiányzik anyjának megértő 
támogatása, jóságos Irányítása és 
páratlan szeretete. Nagyon elha
gyottnak, Igen árvának érzi ma
gá t Pedig most kellene valaki, 
aki őt megértené, akinek elmond
hatná lelke mélyén égő, nemzet-
formáló tervelt Csak most akad
na egy Igazi lelki társra. Nem 
kalandkeresés, nem pillangó lá
togatás, hanem lélektárt utáni 
olthatatlan vágy kínozza. 

Ebben a nagy egyedüllétben, 
ebben a fájó lelki ürességben 
Ismerkedik meg 1824 nyarán 
Crescenciával, Zichy Károly gróf 
harmadik feleségével. Valóságos 
megváltát Széchenyire ez a meg
ismerkedés. De Crescencia ls 
megértette, hogy kell egy lelki 
társ ennek a különleges ember
nek. , 

Két nagy lélek végzetesen szép 
találkozása volt ez. Széchenyi 
lelke új, szinte kifogyhatatlan 
energiával töltődik meg. Cres
cencia eszményi Múzsává, aaz-
Szonyl Ideává ralik a rajongó 
ifjú szemében, de minden émely
gős földi vágy nélkül. 

Crescencia, — aki az akkori 
időkben hazánk egyik legszebb 
é t legműveltebb asszonya volt — 
a nők megnevezhetetlen érzék
szervével azonnal felismerte, 
hogy Széchenyiben mérhetetlen 
bányái rejlenek az Ismeretlen 

drágaköveknek. Csak. hal Iga ta a 
nekitüzesedett férfi csodálatos 
tervelt 8 egy pillanat alatt meg
érezte, hogy századának legna
gyobb, legmagyarabb és legszebb 
ígérete Ül vele szemben, "olyan 
ígéret amely taszít és vonz, bá
mulatba ejt'és meghódít csodá
latos és mégis sajnálatra méltó— 

Kár lenne árván hagyni est 
érdekes és értékes embert — 
gondolta magában Crescencia s 
a szép és tehetséges asszonyok 
okos mértékével, tiszta és nemes 
elhatározásokra serkenti. Lelki
leg pártjára áll, hogy Szécbenyi 
törhetetlen munkakedvét hazájá
nak szentelhesse. De.ez az oda-
állás csak az eszményi Múzsa 
kegyes. Inkább segítő gesztust* 
volt anélkül, hogy a hitvesi hű
ség habfehér zománcán parányi 
foltot is hagyott volna. 
. Crescencia egy pillanatra sem 
felejti, hogy ő Zichy Károlyne. 
Értékeli Széchenyi terveit, segíti, 
vezeti, buzdítja és dicséri, de 
sohasem engedi magához közel. 
Pedig tudja, hogy mekkora ha
tást gyakorol Széchenyire, érzi, 
hogy minden találkozás mélyebb 
nyomokat hagy az Ifjú reformer 
elkövetkező tettein, de 6 feleség 
akar maradni. Crescencia olyan 
az Ifjú Széchenyi életében, mint 
a zsidókat vezető tűzoszlop a 
pusztában. Útmutató fénye vilá
git irányt szab, mindig mellette 
van, mindig munkára serkenti, 
de le nem ereszkedik noha. 
. Crescencia magasztos hatása 
nem marad eredmény nélkül. 
Széchenyit majdnem azétveti a 
tettvágy. Egyik országot megle
petést a másik után végzi. Ter
vez, épít ír. szervez, utazik ét 
tanít Látszólag egyedül van és 
mégis van egy grófnő, aki erő-
és kutforrát a nagy Szerveső 
életében: Crescencia, 

1836-ban meghalt Zichy Károly 
gróf Crescencia szabad. Szécheny 
epedő, reménykedő szive eléri a 
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férfi élet egyik legnagyobb bol
dogságát Azt az Ideállá kapcsot, 
amely a testi és lelki szépségek
ben bővelkedő nő a a hazájáért 

-lángoló lérfi kőzött tisztán és 
makulátlanul fenn áll, a házas
ság szentségével koronázzák meg. 

1856 ban, amikor a krisztina
városi templom kapuja bezárni 
Széchenyi és Crescencla esküvő
je után, mindkettőjük életében 
uj fejezet kezdődik. Mindketten 
boldogok és elégedettek. Széche
nyi 45-éves, Crescencla 36. 

Két békés és kiegyensúlyozott 
lélek ünnepi találkozása volt az 
esküvő napja. 

Széchenyi hazavihette az esz
ménylen igéző szép asszonyt, aki 
eddig csak tiszteletreméltó Má
zsa és kegyes lelki társ volt, de 
ma: feleség lett S Crescencla 
valóban feleség lett Feleség a 
szó legnemesebb és legszebb 
értelmében pedig Igaz .feleségnek 
lenni nem kis dolog. 

Crescencla a házaséletben Is
merte meg igazán, hogy férjében 
milyen szent, nemes, elhivatott 
erők, micsoda makacs akarat 
milyen fáradhatatlan munkakedv, 
milyen elpusztíthatatlan tenni-
vágyás, milyen Izzó fajrés haza
szeretet lángol. De ez a döbbe
netesen nagyszerű megismerés 
nem. Ijesztette meg, de nem is szé
dítette el, hanem megértette vele, 
hogy a rendkívüli férj mellett a 
feleségnek, a hitvesnek ls csodá
latosan szép feladatokat kell 
majd teljesítenie. Soha nem várt 
fény támadt lelkében s az isme

retlen távlatok összeroppantó 
édes-búB szédülete egy pillanat 
alatt a Legnagyobb Magyar mél
tó feleségévé érlelte. Kigyúlt két 
szeme: lelkében boldog nyuga
lom áradt szét a vonásaira kiült 
a hivatására ébredt öntudatos 
boldoggá lett asszony Örök szép
sége. 

Crescencla most vált Széchenyi 
Istvánnévá. Most állt oda minde
nével Térje mellé. Ettől a perc
től kezdve Crescencla úgy állt 
Széchenyi mellett mint az ideállá 
asszonyok valóra vált megálmo
dása. Széchenyi neki nemcsak 
férje, élettársa, munkatársa, bi
zalmasa, csodáltja, életének és 
lelkének fele,"hanem: mindene 
lett 

Ha Crescenciát a mai nővel 
összehasonlítjuk, akkor sok eltérő-
szépségre, követendő példára és 
megszívlelni való erkölcsi értékre 
akadunk. A mai nő a férjhezme
netelben nem a Teremtő Örök 
tervét és akaratát, hanem a gond
talan megélhetés biztos forrását 
látja. Ez a meglátás azt eredmé
nyezi, hogy minden értéket, be
csületet, sokszor bizony szemér
met la feláldozva ész nélkül ker
gesse a férjbezmenéa kétes le
hetőségeit. Ebben a hálátlan ée 
ádáz küzdelemben levett a nőies
ség pótolhatatlan báját érzékeny
ségét a nemes, a szép, a jó Iránt 
s kongó lékkel vagy az életuntak, 
vagy az Önmagukkal megbason-
lottak szánalmas táborát szapo
rítja. — -

(Folytatjuk) 

Közellátási tudnivalók! 

A gazdák előre gondos
kodjanak elegendő takar

mány termeléséről " 
A közellátásügyi miniszter sz 

ÚJ gazdasági évben a szarvasmar
ha Igénybevétel megszüntetését 
és ezzel kapcsolatban a beszol
gáltatás! kötelesség-keretében ál
latok és állati termékek megba
tározott mennyiségben történő 
beszolgáltatását tervezi. Ezek be
szolgáltatás! kötelessége részben 
a réteket és legelőket terheli 
majd. A katonai szükségletek fe
dezése végett a réteket terhelő 
beszolgáltatás! kötelességnek egy 
részét, az ide! kivetésnél kisebb 
mennyiséget, természetben szé
nában kell majd leadni . 

Felhívjuk a gazdaközönség f i 
gyelmét, hogy tavaszi gazdasági 
üzemtervét a széna beadási kö-

I i m l í M i n i t n i t t , 

t i k i l l t i í i j i i i h l 

i f i r i i l n i u t k i l j i i i B e l 

U I t r i t i t t s i t j ü ! 

Petróleumjegy beváltása 
Közhírré teszi a közellátási hi

vatal, hogy az április havi petró
leumjegy 4-es számú szelvényé
re a kereskedők 1 liter petróleu
mot szolgáltathatnak ki. 

Cukorjegyek kiosztása 
Felhívja a közellátási hivatal a 

lakosság figyelmét, bogy folyó 
évi április hó l-től júnlns hó 30-
ig terjedő 11. negyedben kiosztás
ra kerülő 52 dekagrammos cu
korjegyeken keltezés nincs, va
gyis a beváltás ideje a jegyeken 
nincs feltüntetve. Az 1. 2, 3 és 
4-es számú szelvények április 
hónapban, az 5, 6,7 és 8-as szá
mú Bzelvények május hónapban, 
a 9, 10, 11 és 12-es szelvények 
pedig Június hónapban válthatók 
be. 

A kereskedők, amint a múlt
ban ls, egyszerre csak két szel
vényt válthatnak be. Tehát áprl-
lis hónap' első felében az 1 és 2. 
számú szelvény váltható be. 

Olvasd 
Terjeszd 

a Celldömölki Hírlapot! 

Magánsertés-vágás utáni 
zslrleadás 

Felhívja a közellátási hivatal 
mindazok figyelmét, akik magán
sertésvágás után a* előirt zsírt 
még nem szolgáltatták be, .hogy 
azt a törvényes következmények 
terhe alatt tartoznak Németh Ottó 
helybeli zab-gyűjtőnek beszolgál
tatni. 

Zsí r kiutalás 
Közhírré teszi a közellátási hi

vatal, hogy a hatósági zsírjegy 
április havi 15-ös számú szelvé
nyére a húsiparosok 10 (tíz) dkg 
zsírt szolgáltathatnak ki . 
T o j á s k e r e s k e d ő k i j e l ö l é s e 

Felhívja a közellátási hivatal 
mindazok figyelmét, akik gazda
könyvvel rendelkeznek és bepon-
tozásra tojást akarnak beszolgál
tatni, hogy a tojás átvételére 
Celldömölk nagyközségben a 
Hangya-fióküzlet jogosult 

A t o j á s b ú z a e g y s é g 
s z á m á n a k f e l e m e l é s e 
Ismételten felhívja a közellátá

si hivatal a termelők figyelmét 
arra, bogy a közellátásügyi mi
niszter rendelete folytan a be
szolgáltatott tojást 10 búzaegység
gel kell a nyilvántartó hatóság
nak beszámítani a beszolgáltatá-
sl kötelesség teljesítésébe. 

T e n y é s z l ó - b e s z e r z é s l 
hitelt kapnak a g a z d á k 

A földmlvelésügyi miniszter 
az idén- is biztosította a tenyész
állat értékesítésére bejelentett 
tenyészlovak közül vásá
rolni szándékozó gazdák részére 
a kedvezményes hitelt amely a 
Lóértékesltő Szövetkezet utján 
Igényelhető. A hitel utján vásá
roló gazdák a vételár 80 száza
lékát kapják, amit 12 hónap alatt 
kell visszaf ízctniök. Indokolt eset
ben a kölcsön további hat hó
nappal meghosszablthaié. Aá ak
ció során megvásárolt lovak szál
lítására a varmegyei gazdasági 
felügyelőségek utján 80 százalé
kos vasúti szállítási kedvezmény 
Is vehető Igénybe. 

telesség tudatában készítse el. 
Abban az esetben, ha valamely 
gazdaság saját állatállományának 
szükségletére való tekintettel a 
kőtelező mennyiséget nem tudja 
nélkülözni, gondoskodjék arról, 
hogy: szántóföldjén elegendő 
mennyiségű szálastakarmányt 
termeljen. A szántóföldi szálas
takarmány termelés okszerű ke
retek között történő megszerve
zése annál Is Inkább kívánatos, 
mert állattenyésztésünk fenntar
tása és termelése terén évek óta 
nehézséget okoz az elegendő 
mennyiségű' és minőségű takar
mány hiánya 

A tolás után ls Jár be-
, szolgáltatási Jutalom 

' A fennálló rendeletek értelmé
ben, ha a gazdálkodó a gazda
könyvében előirt pontszámon fé
l t i teljesít beszolgáltatást a több
let termény vagy termék után 
besző Igái tatást Jutalomra jogosult 
Beszolgáltatás! Jutalomra tarthat 
Igényt a beszolgáltatásra nem 
köteles személy ls, ha bizonyos 
terményt vagy terméket szolgál
tat be, Illetőleg ad el a kijelölt 
kereskedőnek. ' 

Felhívja a közellátási hivatal 
az érdekelt termelők figyelmét 
arra, hogy beszolgáltatást Juta
lomra mind az a gazdakönyvvel 
rendelkező személy, mind pedig 
az a beszolgáltatásra nem köte
les személy is Igényt tarthat, aki 
tojást szolgáltat be. A kijelölt 
kereskedő köteles az átvett to
jásról vételi Jegyet kiállítani, 
vagy árubélyeget adni, amelynek 
alapján a községi elöljáróság a 
gazdának beszámítja a megtelelő 
bázaegyaégazámót 

Figyelmébe ajánljuk azt Is az 
érdekelt termelőknek, hogy a 
közellátásügyi miniszter újabb 
rendelete folytán a február 15. 
után beszolgáltatott tojást 10 bú
zaegységgel kell beszámítani a 
beszolgáltatás! kötelesség teljesí
tésébe. Természetesen a február 
15-e után beszolgáltatott tojás 
után, a beszolgáltatás! Jutalom 
kifizetésénél szintén a 10 búza
egységet veszik alapul a ható
ságok. 

Kik kérhetik június 30-
- ig a Károly-csapat-

keresztet? _ 
A hivatalos lap mult csütörtöki 

száma közli a honvédelmi mi
niszter rendeletét a Károly-csa-
patkereszt kérelmek elbírálásá
nak Irányelveiről. A rendelet 
részletesen szabályozza, hogy 
1944., Június 30-ig kik kérhetik 
még a Károly-csapatkeresztet A 
Károly-csapatkereszt kérvénye-
zésére a múltban megszabott ha
táridők lejártára való tekintet 
nélkül beadhatók és érdemi el
bírálásban részesülnek 
a beadványai, afrik abból az idő
ből származó okmányokkal vagy 
kétségtelenül valódi más Iratok
kal bizonyítják, hogy. a Károly-
csapatkeresztet az első világhá
ború Idején megkapták, vagy 
meg kellett volna kapnlok. Ér
demben elbírálják a külföldről 
vagy elcsatolt területről beadott 
kérelmeket, valamint azokat is, 
amelyek bizonyítják, hogy a fél a 
kitűzött batáridőt betegsége vagy 
külföldi tartózkodása folytán mu-

eL 

Felhívás az Iskolás 
levente. Ifjakhoz! 
A m. kir. 8. kiegészítő 

kerületi levente parancsnok
ság rendelete alapján as 
iskolás levente ifjak a ko
rai tanév befejezése miatt a 
lakóhelyükön lévő iskolán-' 
kívüli leventék foglalkozá
sán kötelesek résztvenni. 

Móritz Sándor 
bemutatkozó 

K É P K I A L L I T A S A 
Húsvét vasárnap nyílik, d. 
e. fél 12 órakor a városhá
za tanácstermében. A ki
állítást megnyitja dr Jósa 
László egyetemi magánta
nár. Megnyitás után tárlat
vezetés, tartja A. Tónk 
Sándor pápai rajztanár. 
Festőnövendékünket a vá
rod Jóindulatú támogatásá
ba és pártfogásába ajánljuk. 

— A Vezúv ki törése negy
venezer embert tért hajlékta
lanná. Délolaszországból Madrid
ba érkezett Jelentések szerint a 
vezuv kitörése folytán hajlékta
lanná váltak száma negyvenezer
re emelkedett Noha a vulkán 
működése az utóbbi nspokbáa 
csökkent, as erős hamueső to
vább tart 

— ö t . n a p i l a p megjelenését 
megtiltotta a belügyminiszter . 
A hivatalos lap keddi száma kö
zölte a belügyminiszter rendele
teit amelyek szerint az .Esd 
Kurír", JS Órai Újság", .ÜJság". 
a „Magyar Nemzet" és a .Nép^ 
szava" című időszak! lapok to
vábbi megjelenését éa lujiisssfi 
Bét á l 1939. évi I I . t c . 151. §-ának 
3. pontja alapján az ii isiáaial 
az emlittett törvényhely által vé
dett érdekelt veszélyeztető köz
leményei miatt megtiltotta. 
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ombaton délben 1 óra-
oltárhoz a klssomlyól 

u) templomban vitéz 
• László celldömölki vas-

kedő. — Pongrácz Irénke 
zsonyl Pál állomomásfelvi-
, továbbá Somogyi lloaa és 
ácz József kcreskedösegéd 
10-én, húsvéthétfőn délután 

« órakor tartják esküvőjüket a 
celldömölki apátsági templomban. 

— Halálozás Baráth Mihály 
nemeskocsi földbirtokos március 
31-én. 76. étében elhunyt Teme
tése f. bó 3-án volt nagy részvét 
mellett Özvegye, gyermekei, uno-
kái és kiterjedt rokonsága gyá-
vw'l**-

.TT A szombathelyi egyház
megyében ls bevezették a k ö -
telezö templomi énekrendet . 
Több egyházmegyo példája nyo
más most a szombathelyi egyház
megye és a muravidéki apostoli 
kormányzóság területén ls beve
tik Gróez Józset kalocsai érsek, 
apostoli kormányzó rendbletére 
a kötelezd egyházi énekrendet, 
amely minden vasár- és ünnep
napra megszabja a templomi 
M k l k sorrendtét Ezt kell a fő
pásztor rendelete szerint mind, 
szűkben a templomokban hasz-

- aáUt^anielyekben magyarul éne-

— Vasúti áthelyezések. A 
Máv. Igazgatósága Bezor János 
ronatlékezöt Celldömölkről Ko
márom déli pu.-ra. Szántó Imre 
váltókezelőt Muraszombathclyről 
Celldömölkre helyezte á t 

- S z o l g á l a t i beosztás. Ló-

a celldömölki Osztálymérnökség-
JMaWtnrhlk be szolgálattételre. 

A vörosikeresztbélyeg 
vásárlásával * harcté

ren küzdők sorsát enyhíti 

— t a M A V-
suU. A már. Igazgatósága Mlkó 
aVsltsB, Bogács Gyula és Horváth 
Ferenc máv. órabérátalanyosokat 
napibéres állomáslelvigyázókká, 

~*1 vonatfékezöt napl-
4, Tömnek Lajos, 
i és Horváth József 

naplbé-
éa Szabó 

es koosrrhsgálot 
iivizsgálókká rend-

— Vasúti á thelyezések. A 
szombathelyi üzietvezetóség vi
téz JCerkai Imre máv. tisztet Haj-
máskorról Celldömölkre, Németh 
Gyula forgalmi dijnokot Celldö
mölkről Mezólakra, a máv. igaz
gatósága pedig Miatow Dusán 
máv. géplakatost a celldömölki 
fűtőháztól a szabadkai fűtőház
hoz helyezte á t 

— Szakvtzsgaletétel. Nemem 
Gyula forgalmi díjnok a forgalmi 
szakvizsgát március hó'ül én si
kerrel letette. 

— Halálos szerencsétlenség 
a vlnárl állomásón. Hétfőn este 
22 órakor a Celldömölkről Győr 
felé baladó tehervonaton. Antal 
Jenő 21 éves vlnárl Illetőségű 
vonalfékező teljesített szolgálatot 
s amikor a vonat a vlnárl álló
máson áthaladt Antal' Jenő az 
eddigi feltevések szerint, miután 
erre tanú nincsen,' valószínűleg 
hozzátartozóitól az élelmet akarta 
átvenni, a fékbodéból leesett és 
a voat kerekei alá került ame
lyek kettészelték a szerencsét
len .fiatalembert A vizsgálat 
nyomban megindult a baleset 
okának kiderítése érdekében. 

— A Magyar Vöröskereszt 
támogatására március bó 1-én 
feláras postabélyegek Jelentek 
meg. A befolyó felár a . Vörös
kereszt Egylet sokoldalú tevé
kenységének támogatására szol
gél. Hazafias kötelességünknek 
teszünk tehát eleget, ha posta
küldeményeink dijának a lem-
vására ezeket a bélyegeket hasz
náljuk. A 20, 20, 50 és 70 fillér 
névértékű és ugyanannyi felára 
postabélyegeket a postahivatalok 
május hó végéig árusítják, bér
mentesítésre az év végéig hasz
nálhatók fel. A bélyegek nem
csak sorozatban, hanem az egyes 
címletek külön külön la kaphatok. 

— A helybeli áll . polg. fiú
iskolában a tanév jl . évi vkm-l. 
rendelet szerint április 1-én be
fejeződött A tanulók tanulmányi 
értesítőjüket húsvét után szerdán 
(április 12-én) reggel 8 órakor 
kapják meg az Iskolában. A tan
díj 2 havi részlete április 10-ig 
fizetendő be. A postatakarék
pénztári befizetési lapok az Isko
lában átvehetők. Aki az Iskola 
segftöegyesületétől tankönyveket 
kapott, az április 12-én rende
zetten beadja Ugyanakkor adan
dók be az Ifjúsági könyvtári 
könyvek is. 

— Engedély nélkül gumi 
abroncsot szállított. Ukk köz
ség határában fogták el a csend
őrök Boka György kajául lakost 
akinél közel 30 kilogramm gép
jármű gumiabroncsot találtak, a-
melynek issállásáis és szállítá
sára nem volt engedélye, á s s 
meg! főszolgabíró 10 napi elzá 
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— Evangélikus Istentisztele
tek Celldömölkön. A légi táma
dásokra való tekintettel Nagy
péntektől kezdve a délelőtti is
tentiszteletek sem 10, hanem 9 
órakor kezdődnek. Nagypénteken 
és Húsrét mindkét ünnepén úr
vacsora. A légi riadó miatt elma
radó délelőtti istentiszteletet az
nap délután 3 órakor tartjuk. A 
vasárnap reggel 9 órai gyermek-
letentisztelet helyett vasárnap d. 
ü 2 órakor vasárnapi iskola van 
az ú] Iskolában. 

— A református templom
ban az ünnepi Istentiszteletek 
rendje a kővetkező lesz: Szom
baton délután 5 órakor úrvacso
ra! előkészítő Istentisztelet, hús
vét I . Ünnepén az Istentisztelet 
1 Í 10 órakor,, tehát a szokottnál 
előbb kezdődik, utána urvacsora-
osztás lesz. Húsvét I I . Ünnepén, 
az istentisztelet rendes Időben, 
10 Órakor lesz. Ha délelőtt el
marad az Istentisztelet, úgy azt 
aznap délután 3 órakor tartják 
meg. 

— Utó rí kinevezések. V a t 
vármegye alispánja a celldömölki 
járásból az alábbi utinapszámo-
sokat törvényhatósági örőrökké, 
a 14633/1943. sz. rendeletével 
febr. 1. hatállyal kinevezte: Ko
vács József celldömölki. Körösi 
István nagysimonyl, Hajdú Ben
jámin pápóci, Balássa Károly 
vönőckí, Tővekl Sándor kemenes-
szentpéterl, Tóth Sándor magyar-
gencsi, Lóránt!! József nemes
kocsi, Tóth József kemeneská-
polnai. Mlilei István dukál lako
sokat A minden viharban helyt 
álló kisfizetésű megyei alkalma
zottak bosszú, érdemes munkás
ságát Ismeri el, de egyben a ne
velési gondokkal küzdő sokgyer
mekes apák, anyagi helyzetén se
gített a bölcs intézkedés. 

S z á z d a r a b b i r k á v a l m e n 

n é k , h a s z o n v a g y t ö k e -

f e l e z é s r e — C i m : G e r d a -

n i c s L i p ó t , u . p . V ö n ö e k , 

p r i n c e s m a j o r ( V a s m e g y e ) . 

— Német SS haditudósítók 
Zalaegerszegen. Szombaton az 
esti órákban egy hatalmas német 
gépkocsin három német SS hadi
tudósító és két tolmács érkezett 
a zalaegerszegi Nyilaskeresztes 
Pártka. ahol a helyi vezetők me
legen üdvözölték a német hadi
tudósítókat 

— Az új fasiszta hadsereg, 
ahogy azt Madridból Jelentik, át
szervezés és átképzés alá volt 
vetve és csakhamar harcképes 
állapotban lesz. Az északolasz
országi katonák sokkal kemé
nyebbek és kitartóbbak, mint a 
déllek és most ezeket fogják csa
tasorba állítani Mussolini fasiszta 
köztársaságának zászlója alatt 

— Két cigány rálőt t a csend
őrökre , azután elmenekül tek. 
A zalaszentgróü csendőrség egy 
Járőre foglyokat vezetett Zala
meggyes község határában. Út
közben egy, cigányokból álló ka
ravánnal találkoztak össze. A ci
gányokat a járőr Igazoltami kezd
te, mire közül ük kettő tatásnak 
eredt A Járőr egyik tagja üldö
zőbe vette a két cigányt, de azok 
vakmerő módon visszalőttek a 
csendőrre. Szerencsére sebesülés 
aem tortént, de a két cigánynak 
sikerült elmenekülnie. Valószí
nűleg nyomós okok .ttsisaal a 
két cigány menekülése mögött, 
aaért erélyes nyomozás indult 
k e l ke r í t é sük re . 

1 KlitíriUI jim linUnkinit 
1492/1944. szám. 
Tárgy: -A roajoarpenc4Í köriegyifc 

Mgoél rendszere*)tett O.W 
- . dijnckl állás betöliéM. 

Pályázati hirdetmény | 
A magyargencsl körj-

ben Vaa vármegye törve 
sági kisgyűlés által 1857/1/' 
szám alatt jóváhagyott O. M. 
nokl állasra pályázatot hlrdel 

£z állás Javadalma a 62000/1921 
B. M. rendeletben megállapított 
Illetmények. 

Felhívom mindazokat, akik 
ezen állást elnyerni óhajtják 
bogy képesítésüket (IV közép
iskola) eddigi •'fcj*''"***"Mtnikat 
erkölcsi és politikai magatartá
sukat Igazoló bizonyítványokkal, 
valamint az 1939. IV. t. c. 5. §-a 
értelmében megkívánt keresz
tény származásukat Igazoló ok
mányokkal leiszerelt kérvényü
ket hozzám folyó évi április hó 
30-án déli 12 óráig nyújtsák be. 
Az elkésve érkezett pályázati 
kérelmeket figyelembe nem ve
szem. Az alkalmaztatás félfoga
dás utján fog történni. 

Celldömölk, 1944. március 30. 
Dr Hetthóssy sk. főszolgabíró. 

Pos takü ldemények bérmente-
Bitesére használ junk v ö r ö s 
e k é r e s z t b é l y e g e k e t 

— Zsidó tisztek itndogltó 
hadse regében . Lisszabonba ér
kezett nápolyi jelentések sze
rint Badoglló kormánya mindet 
intézkedést megtett, hogy a zsidó 
tiszteket a lehető leggyorsabban 
isméi beossza a hadsereg köte
lékébe. Amint ismeretes, a fa
siszta kormányzat annakidején 
az olasz hadsereg tisztikarából 
eltávolította a zsidókat 

— Kedves vendégek. Végre 
megérkeztek kedves vendégeink 
a bíbicek, barázdabillegetők és 
sárszalonkák határunkba. így is 
-legalább bárom hetet késtek. Az 
elsőket március bó 29-én látták. 
A természet nomádjait nem lehet 
becsapni. Ők hozzák a Jó mele
get, nem pedig azok a bizonyos 
névnapok 

— Talál t pisztollyal lelőtte 
paj tását egy gyerek. Farkas''. 
István nagyrécsel 16 éves fia 
egy pisztolyt talált, amely meg 
volt töltve. Vele volt egy pajtása 
ls, aki Farkastól átvette a pisz
tolyt és játszani kezdett vele. A 
pisztoly elsült és Farkast mind
két lábán súlyosan megsebesült 
Kórházba kellett szállítani. 

O l v a s d ! 
Terjeszd I 

a Celldömölki Hirlapot! 
— Légi támadás u t án két 

ó rán belül nem szabad tele
fonálni. A kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter rende
letet adott ki, amelynek értelmé
ben a légitámadás megszűnése 
után két órán belül nem szabad 
magánbeszélgetést folytatni. Aki 
nem tartja be a rendelkezést, 
büntetésben részesül, teleionját 
pedig kikapcsolják a forgalomból. 
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