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Trianon után a magyar társa
dalmi éa hivatali élet vezetői Igen 
tok olyan dologra Jöttek rá, ami
re azelőtt egyáltalában nem la 
gondoltak. Az országvesztés óriá
si csapása mindenkit rádöbben
tett arra, bogy ba külső revíziót 
akarunk, akkor először' a belső 
revíziót kell végrehajtanunk. Ez 
az őszinte beleié nézés olyan r i 
deg tényeket vetített szemeink 
elé, amelyekkel mindenkinek 
számolnia kellett, aki egy új 
Magyarország (elépítésének gon
dolatával foglalkozott A nagy 
ocsudáa első pillanatai talán két-
ségbeejtók ia voltak, de az útke
resés gondjai közben hamarosan 
megtaláltuk azokat az erőforrá
sokat amelyekből táplálkozva, 
vállalni mertük a jövendőt így 
jutottunk el egyik .igen fontos 
kérdéshez: népünk széles réte
geinek szellemi felemeléséhez és 
megerősítéséhez. 

A leventeintézmény keretében 
fiatalságunk, az Iskolánkfvüll Nép
művelés keretében pedig a fel
nőttek szellemi gondozásának 
munkáját indítottuk el. Mostaná
ban elég j o k beszámolót hallot
tunk és olvastunk arról, hogy 
milyen jelentősége van ennek a 
két Intézménynek a mai magyar 
lelkek kialakítása terén. Nem cé
lunk tehát Itt ezekkel részlete
sebben foglalkozni, de mint alap
kiindulásokat — amelyek a tudás 
gyarapításán felül, kétségtelenül 
bizonyos nemzetnevelési ered
ményre.Is törekedtek — mégis 
meg kell említenünk, mert hiszen 
a kezdeti nehézségek áthidalása 
után. a további társadalmi kere
tek megszervezése és működte
tése csakis úgy volt lehetséges, 
hogy az előbb említett hivatalos 
intézmények jó és rossz tulajdon
ságait figyelembe vehettük. 

Minden kezdet nehéz szokott 
lenni és minden kezdeményezés
nek megvannak a maga sajátos 
gyermekbetegségei. Az egészsé
ges szervezethez hasonlóan azon
ban a Jó és értékes tulajdonsá
gok mindig győztesek maradnak, 
így történt ez a különböző nép
nevelési kereteknél is. Ma már 

/ büszkén állapíthatjuk meg, bogy 
vegyesen állami és társadalmi 
irányítás, vezetés mellett Igen 
széles körben folyik tervszerű 
nevelő, öntudstositó munka. Ez 
a munka pedig mind akkor In
dult el, amikor nemzetünk mély
ponton volt, tehát amikor a lét 

és nemlét víziója kísértett leg
jobbjaink szemei előtt— 

Ady szavaival élve, ml magya
rok „balladás" nemzet vagyunk, 
vagyis a sorstól űzve-verve ébre
dünk csak öntudatra és valóban, 
történelmünk - során majdnem 
mindig a legnehezebb Időkben 
lendültünk legjobban előre, külö
nösen szellemi, kulturális téren. 
A trianoni tragédia nyomasztó 
első esztendői után ls legelőször 
szellemi téren kezdődött meg az 
építés s mikor az európai égbol
ton tornyosuló viharfelhők árnyé
kukat már előre vetítették, akkor 
a 30-as évek elején még hatal
masabb cselekvési vágy tere he
lyezett szét nemzeti életünk min
den területén. Ekkor kezdődött 
el szociális, gazdasági és kultu
rális életünk felmérése, amely 
ha nem ls sikerült mindig tárgyi
lagos tudományossággal, de két
ségtelenül a jóindulat, a segitenl-
akarás jegyében történt A tény
megállapítások után, majdnem 
azzal egyldőben, megindult a 
gyakorlati munka Is, melynek 
lényege: a magyarságot érintő 
összes megoldandó problémák 
tudatosítása, elsősorban azoknál, 
akiknek módjukban van a változ
tatás, a segítés, de egyúttal min
den magyarnál is. mert hiszen 
mindnyájunk életéről. Jövőjéről 
van szó. 

.A közelmúlt 10—15 esztendő 
alatt azonban nem csak az Iro
dalom és szociológiai téren ju
tottunk előbbre olyan hatalmas 
lépéssel; amihez fogbatót — bát
ran mondhatjuk — történelmünk 
során még nem ismerünk. Csu
pán arra a néhány társadalmi 
kezdeményezésre szeretnénk hi
bát koznl, amelyek ma nemcsak 
polgár-jogot nyertek már, hanem 
hivatalos programmá fejlődtek és 
Jelenleg a legbiztatóbb eredmé
nyeket mutatják fel. A különbö
ző falu-szemináriumok, népfőis
kolai tanfolyamok, munkásaka
démiák, nemzetvédelmi előadás
sorozatok, mind a legnemesebb 
értelemben vett állampolgári ne
velést tűzték ki maguk elé célul 
s ezt a célt a legeredményeseb
ben szolgálják ls. Ezekről az e-
redményekröl kelt röviden meg
emlékezni és rámutatni azokra a 
máris felismerhető hatásokra, a-
melyeket a magyarság különböző 
rétegeiben örömmel tapasztal ba
lunk. 

.; Mindenekelőtt tisztázzuk, bogy 
a népművelés és nemzetnevelés 
egyáltalában nem Állanak messze 
egymástól, sőt egymással a leg
szorosabban összefüggenek és 
Inkább csak fokozatl különbséget 
tudnánk megállapítani, ha nein 
volna mind a két fogalom egyen
rangúan fontos számunkra. A 
népművelés az alapműveltség 
megszerzése és elmélyítése érde
kében dolgozik, mig a nemzet
nevelés az öntudatos látás kiala
kításán és a mindenkori helyes 
magatartás megteremtésén. Ez az 
utóbbi feladat sorsdöntő időkben 
kétségtebmal lantosabb és ezért 
a közelmúlt évek munkája leg
nagyobb részt erre irányult Az 
emiitett keretekben ls minden 
azért történt, vagy azért kellett 
volna, bogy megtörténjen, bogy 
ami a magyar öntudat kialakítá
sára alkalmas, az a legtervsze
rűbben minél előbb közkinccsé 
váljon.' A legelső, amire itt rá 
kell mutatnunk, az az Ideológiai 
nevelés, amely sorskérdéseink
ben a magyarság helyes eligazo
dására alapot nyújtott. 

Nem tagadhatjuk azt bogy szé
les néprétegeinkben jelenleg sok
kal tisztultabb a helyes magyar 
világnézet és annak segítségével 
sokkal kiegyensúlyozottabb az 
egyének magatartása, mint évti
zedekkel ezelőtt A bátor szem
benézés még a bizonytalan Jövő
vel ls, ennek a nnvelésnek kö
szönhető. A magunk erejében 
való bizalom és egyben a kizá
rólag önmagunkra való támasz
kodás rideg ténye, ma már any-
nyira általános, bogy tulajdonkép
pen a felelősséget érző magya
rok lelki egysége úgyszólván va
lóságnak tekinthető. Ha valamire, 
akkor erre az eredményre büsz
ke lebet egy olyan nemzet mint 
a magyar, amely rokontalanul, 
kevés jó baráttal, évszázadok óta 
élet-halál harcát vívja nemcsak a 
boldogabb jövőjéért hanem úgy
szólván a puszta fennmaradásá
é r t Ezt az önmagunkra döbbe-
nést tehát határozottan az utolsó 
évtized nemzetnevelési munkájá
nak javára könyvelhetjük el. 

A nagy eszmei tisztulásnak ter
mészetes velejárója, hogy az ön
magunkbaszállás következtében 
korábbi magatartásunkat ls revi
deáljuk. így a pozitív hazaszere
tetet léptetjük előtérbe a régi 
frázisok helyébe s ebből kialakult 
a ma már általános öncélú ma

gyar politika hite. Tudjuk, hogy 
ennek minden téren való érvé
nyesítése mennyi akadályba üt
közik, de mégis örvendetesen 
halad előre s ez Igen biztató Jel 
a négy évszázados pártoskodás 
megszüntetése felé. Nemzetneve
lési programmunk legfőbb pont
ja: Először neszem és védjem 
a magyar érdeket akkor. bizto
san nem kerülünk tévútra I 

Amíg a napi- és pártpolitika 
Inkább elválasztja egymástól még 
az azonos célú embereket is, ad
dig a politikamentes — helye
sebben mondva — eszmei ma-
gs*sáo» rwáatnsatt é s gyakorolt 
nemzetpolitika, a legjobb szándé
kú egyéneket Össze tudja hozni 
közös munkára, őszinte együtt
működésre. Ez is csak neveléssel 
érhető el, önzetlen, áldozatos lel
kű magyarok számának gyarapí
tásával. Hiszen csak kicsit kell 
körülnézni és láthatjuk, hogy az 
egyes nemzetek életében milyen 

(döntő Jelentősége van a mindé 
nekJölött álló egyetemes nem
zeti szempontnak, melynek alá 
tudják rendelni az egyéni érde
keket Ez az Igazi öntudat a ma 
már nem vitás, bogy csakis a 
nagyobb faji öntudattal és több 
áldozatkészséggel bíró nemzetek 
maradhatnak fenn. 

Nemzetnevelésünk egyik igen 
fontos eredményének. tekinthető 
a nagyobb felelősségérzet ls. Bá
tor, építő akaratra van ma szük
ség, de különösen arra, bogy 
minden gondolatunk és cseleke
detünk a jövőnkért való óriást 
felelősségtől legyen átitatva. En
nek a mind szélesebben elhatal
masodó felelősségérzetnek tud
ható be az a Jogos törekvés is, 
hogy a sorsunk irányításában 
részt kérnek azok, akik maguk
ban hivatást éreznek megmara
dásunkért felemelkedésünkért 
dolgozni. Ugy Is nevezhetjük, 
bogy mindjobban terjed a köz
ügyekkel való törődés vágya és 
akarata. Főként azoknak a ré
tegeknek ilyképpen való bekap
csolása fontos a nemzet közössé
gébe, amelyeknek közömbössége 
válságos időben Igen nagy meg
rázkódtatást idézhet elő. Ezért 
kell az ipari és agrár rétegek 
építő munkáját " az országnak 
igény bevenni. 

A magyar hivatástudatról ls 
beszélni kell, mint nemzetneve
lési problémáról. A Kárpátme
dencének, mint magyar élettér-
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_ vei. Mindmáig a magyar munka* 
JeTTI tömegek egyetlen kőitől küete. 
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Ami megment bennünket 
Kiket tartunk hát mi nagy magyar íróknak 
Érre ml sokszor feleltünk már, mégis hadd válaszol
jon most egy nálunknál erre sokkal Illetékesebb (ró, 

Gombos Gyula a Magyar Ut szerkesztője 
(2.) 
E nemzedék első hírhozója és 

ma is egyik legdöntőbb egyéni
sége: Erdélyi József. Erdélyi az 
Iskola padjaiból közvetlenül a 
frontra ment, végigharcolta az 
első világháború négy eaztendö-
Jjét s mint hadnagy került tizen
nyolcban az összeomlással haza. 
Egész Irodalmi szerepében cso
dálatos elrendelés van. Elődei
nek legjava eredményeit viszi 
tovább, de semmit sem utánoz 
bennük s ugyanakkor merőben 
úját hoz, úgy, bogy mögötte a 
feoscet a magyarság egyik leg
mélyebb éa leggazdagabb hagyo
mánya a népköltészet A közvet
len előtte Járók Nyugat Jelszavá
val és példaképeivel jöttek s 
csak önkéntelen hailwrnnfk, ter-
mssrtafflk és tehetségük jelleg
zetességei hozzák ül és erős szí
nekkel az irodalomba a magyar
ságot Erdélyi már tudva és 
szántszándékkal fordul magyar
sága felé s eltökélten kerül 
mindent ami Idegen. Igy jut el 
á megújulás forrásához s a ha
gyományok klasszikuB megőrző
jéhez: a népköltészethez. 

Hogy ez a biztos rátalálás mi
lyen döntő és csodálatos, azt 
caak akkor értjük meg, ha ismer
jük a közvetlen háború utáni I -
rodalml életet A háború és a 
forradalmak nemcsak a térképet 
és társadalmakat delták fel, ha
nem a szellemet is. Európaszer-
te spekulatív elindított szellemi 
forradalmak kísérleteznek min
denütt, ezeknek nálunk ls meg 
vannak a maguk hullámverései I 
a legváltozatosabb izmusok élik 
virágjukat. Erdélyi a lármás for
gatag keüős közepén lép fel • 
nosza tisztán az azóta Is biztosan 
tartott hangot: a népet E gyors 
rátalálásban nemcsak Jó költői 
ösztöne vezette, mely a maga 
természetével legrokonabb őst és 
Iskolát kereste, hanem az övéi
hez húzás ls: Erdélyi a nép fia 
volt Biharban született, egy ura
dalmi kulcsár harmadszülött Ma
ként Eké t Jellegzetességét: mű
vészi kifejezésben, hangban, stí
lusban igazodni a nép megnyilat
kozási módjához, másrészt gond
ban, érdekben, elesettségben a-
zonosltanl magát vele s Ügyében 
kiállni, mindvégig megőrizte s 
annak, amit ma népi Irodalom
nak nevezünk e két Jellegzetes 
vonás döntő és meghatározó sa
játsága. 

Erdélyi Indítására aztán Itt ls, 
ott ls ütközött mér 5 az új nemze
dék, szerepében nemcsak egy 
ember eltökéltsége dolgozott, ha
nem sokkal Inkább maga az Idő. 
Ez különösen a melléje sorako-

zókon látszik, nem annyira az 
előttük levő példa, mint az idő 
mély terve formálja és növeszti 
őket Sokszor egészen távol egy
mástól, vagy egymásról mit sem 
tudva Jelentkeznek a rokonban

gyermeke, külvárosi proletár szü
lők Ivadéka. Nehéz vergődéssel, 
tanulni vágyással egész az egye
temi padokig küzdötte fel magát. 
De. lelkében megmaradt proletár
nak, a proletárok örök remény-

gú és azonos gondolkozású új 1 telenségevel és kirekesztettségé-
tehetségek. Egy évtized sem keli ' — 
és teljes fegyverzetben tömören j 
és egyöntetűén készen áll a 
nemzedék. Urában, szépprózá
ban, elméletben egyaránt döntő 
és erőteljes tehetségek nyomul
nak fel az új nemzedék nevében. 

Sértő Kálmán, József Atti la. 
Illyés Gyula, Slnka István, 
Kodolanyl J á n o s Tamási 
Áron, Szabó Pál, Féja Géza, 
Veres Péter é s Németh 

' László, 
Ők a nemzedék eszméinek és 
törekvéseinek legjellegzetesebb 
képviselői. Nem vetetlen s az 
egészre, mint történelmi Jelen' 
Bégre ls Igen Jellemző: a tucat
nyi ember közt mindössze barom 
akad, aki származásával a ma
gyar társadalom középrétegeiből 
való, a többi parasztxzármazásu. 
egy kivételével, aki városi pro
letár. 

S mivel törekvésük nemcsak a 
nép érdekelt képviselni, hanem 
ki ls fejezet félig önkéntelenül, 
félig szánt szándákkal hozza ma
gával ki-ki szűkebb hazáját: a 
tájat Igy amit kl akarnak mon
dani, nagyjában ugyanaz, de a-
hogyan mondják, az a termesze 
tes emberi változatalkon túl a 
táj változatalt Is hordja. 

Talán nem érdektelen, ha e 
nemzedék fentebb elsorolt Java 
képviselőit egy-két jellegzetes 
vonással külön-külön ls bemutat
juk 

Kettő már közülük halott: Sér
tő Kálmán és József Attila. Mind
ketten egész fiatalon pusztultak 
cl. alig harmincévesen. Sértő 
Kálmán a Dunántúl fia, Bzegény 
zselléremberek gyermeke. Mint 
nyugtalan, alig felserdült Ifjú, 
aki nem bírja a maga reményte
len Ida világa foUottságát neki
vág gyalog a világnak s néhány 
verssel a zsebében feljön Buda
pestre, Költészete mindvégig 
megőrzi ezt az alaptartást a v i 
lággá ment szegénylegény, hang
ja hetyke, kissé érdes és dara
bos, de alatta az örök hontalan
ság fájdalma s valami gyermeki, 
de kemény öntudat a nép fia 
vagyok, értük és a nevükben 
szólok Erdélyi még tudva Igazí
totta magát a népköltészethez, 
Sértő már maga a huszadik szá
zadi, magas irodalomba, nyo
mult népdal. 

A másik korán elpusztult köl
tő : József Attila. 0 Budapest 

. nem annyin 
. tál lágy poézise, mint mély tör-
énelmiaége: Pannónia. íróságá

ban van valami edzett, kemény 
de hajlékony iaUnság. Kifejező
készsége Inkább gondos és pal
lérozott, mint friss és önkéntelen. 
De nyelvében- még épen és ele
venen élnek a magyar nyelv jó-
Izel és teltsége. Egyik könyve, a 
„Puszták népe", ami részben 
szociográfia, részben önéletrajz, 
nemzedéke mozgalmának egyik 
jelentős állomása. Falu kutató 
könyveink közt máig a legjobb 
munka. IrodaimIsága Is tiszta, tö
mör s épp ezért maradandó. 

(Folytatjuk) 

Szabó Kálmán sárvári népmozgalmi 
ny i I vantartót a Legfelsőbb Szolgálat 

nevében hadtestparancsnoki 
e l i s m e r é s s e l tüntették ki 
A kitüntetés alkalmából Mesternázy Ferenc 
főispán személyesen nyújtotta át neki a 

hivatalos okiratot 
Szabó Kálmán a sárvári köz

tisztviselői garda fiatalabb nem
zedékéhez tartózik s személyé
ben mindenképpen arra érdemes 
embert f-n a magas kitüntetés. A 
népmozgalmi nyilvántartás min
taszerű vezetése elsőrendű hadi 
érdek, tehát munkájának nem
csak a polgári halóságok, Így el
sősorban a közigazgatás, veszik 
Igen nagy hasznát de a katona
ság sem tud mozogni a nyilván
tartó pontos munkája nélkül. 

Szabó Kálmán minden hivatali 
nagyképűség nélkül tudta végez
ni munkáját úgy, bogy a felet
tes katonai és polgári hatóságok 
elismerését nem egyszer érde
melte már kl eddig Is. Ez a ki
tüntetés minden tisztességes múl
tú munkás, dolgozó ember előtt 
osztatlan elismerést váltott kl. 
Semmit sem von le az esemény 
jelentőségé bői az. hogy egyesek 
a blr hallatára fölényes lenézés
sel, sárga Irigységüket leplező le-
szólással eljelen téktelenltő gesz
tussal reagáltak. A dolgozó kis 
ember észrevette, hogy a kitün
tetés átadása szinte a nagykö
zönség tudta nélkül zajlott le, a 
főispán személyes jelenléte min
dennél értékesebbé tette a ki
tüntető aktust 

Vannak végtelenül reakciós 
fiatalok, s vannak meglepően 
friss lelkű öregek. De ettől füg
getlenül, .Szabó Kármán már nem 
ls olyan Irigylésreméló fiatalem
ber, természetesen akad nálánál 
10 -20- 30 évvel idősebb ember 
ls. Ezeknek bizonyára fáj Is, 
hogy nem az Ő mellükön ékes
kedik a Signum Laudls, pedig 
talán éppen szolgálati évük szá
ma szerint Inkább amazok mel
le tarthatna előnyre számot 

S bogy mégis a kis Szabó Kál
mánt érte a felettesek kitünteté
se, mindenképpen örülünk, mert 
figyelembevéve "az egyéni és kö

zösségi szempontokat a végzett 
munkát, a jellembeli tisztaságot 
minden szereplési i l i n l i lis,i"a; 
tői és feltünéshajháazástól men
tes magatartást olyan ember 
kapta a kitüntetést aki maga rá 
sem gondolt érte egy lépést sem 
tett Pedig mennyien stréberked
tek maguknak kitüntetést elme
ket különösen március 19-e előtt 
Hétköznap é s ünnepen 
Friss dióbél kel l nekem. 

Szabó Kálmán kitüntetése a 
dolgozó ember észrevételét és 
elismerését Jelentette s ez a hol
nap embereinek nagy elégtétel: 
érdemes puritán módon, hangya
szorgalommal, tiszta kézzel, ki
kezdhetetlen erkölcsi tisztasággal 
dolgozni, mert társadalmi állásra, 
származásra való tekintet nélkül 
észreveszi azokat is. akiket ép
pen fenti jó tulajdonságaik miatt 
eddig nem Igen volt szokásban 
észrevenni. 

G y ű j t s ö n 
gyümölcs - á s erdei 
magvakat) 
Erdei és piád gyűjtök, 
befőzök, rokon üzemek 
fiqyotmébel 
Gyümölcsmagvak, lomb
éi tŰlavalOak stagvai 

é r t é k e t 
jelentenek. 
Már most határozza •) 
és siervexi* meg a 
g y ű j t é s I. 
Kér jen t á j é k o z t a t ó t ! 

E C S E D Y A H N A 
S Z E G E D 
F.I , íve,ow ff. 153. -
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E g y s é g 

A széthulló kéve erőtlenségé
nek örök példázata óta sokat éa 
sokszor beszélnek az összetartás, 
az egység legyőzhetetlen erejé
ről. Baj, szükség és ínség Idején 
emberek, népek keresve-kereslk 
egymás kezét, do csak nehezen 
találják meg. Itt vagyunk ml, 
magyarok. Már-már a bőrünkön 
érezzük a veszedelem tüzét és 
mégsem tudjuk megteremteni az 
egységet! Mintha a pártütő és 
nemzelrontó ősök szelleme lidérc
ként feküdne rajtunk I Mintha a 
butaságig süllyed; önzés elesett
jel akarnának Itt újra Mohácsot! 
Akarva-nemakarva lelkiélt az 
ember: hogyan, ezer év tragikus 
tanítása sem elég ennek a nép
nek? Miért nem tudja minden 
magyar ember letépni magáróla 
nemzctgyilkos bűnök (politizálás, 
engedetlenség, önzés, törvények 
és rendeletek kijátszása, tiszte
letlenség, munkakerülés, stb.) un
dorító rongyait? Miért nem tud
jak meghallani és megérteni tör
ténelmünk tanításait? 

-Pedig a történelem nem hazu
dik. Örök példái utat. Irányt mu
tatnak a legválságosabb napok
ban is. A történelem azt mutat* 
Ja, hogy a magyarok között 
mindig sokan voltak olyanok, 
akik szándékosan tépték ki ma
gukat a nemzettéstből és a tel
jes függetlenségben látták az 
egyedüli üdvös életformát. Az 
elszakadás és elkülönülés — mint 

:erméezetes élettel ellenkező 
egészségtelen lolyaawu istáa 
minden Időben zavarta a nemzet 
egészséges fejlődését és életét! 
A legnagyobb veszedelmet sz je
lentette, hogy a rossz példa taní
tó! majdnem mindig azok voltak, 
akiknek társadalmi helyzetüknél 
fogva különösen kötelességük 
lett volna a nemzeti egység gon
dolatának hirdetése és nemes 
példákkal való erősítése! 

Szinte megmosolyogni valók 
azok az okok, amelyek ezeket,' 
az egyébként derék magyarokat 
különállásra kényszerűének I 
Egyiknek nem tetszett a vezető 
személye, mert saját magát al
kalmasabbnak tartotta a vezetés
re . /A másik (elszedett valami 
bolond Idegen gondolatot és azt 
akarta beoltani a nemzetbe. A 
harmadik megsértődött és vak 
bosszújával a nemzetét tette 
tönkre. A negyedik a közösséget 
fejőstehénnek nézte és a minden
áron való meggazdagodásban 
látta életcélját Az ötödik kerge 
birka módjára forgott saját köl
döke körül és nem akart másról 
hallani vagy tudni. A hatodik ál
modozott egy nemlétező világról, 
kastélyról, földről, pompáról, bol
dog, munkátlan, léha életről. 

És amíg gyönyörködtünk a bű-
—-nök eme közjátékában, a nemzet 

pusztult, gyengült A kulisszák 
színei nem engedték látni a ke
vés jónak drámai küzdelmét az 
örök Igazságért, az örök értékek
ér t " ^ : — 

Elég lesz példának IV Béla 
király hősi harcát megemlíteni. 
Amikor tudomást szerzett a tatá
rok igazi céljáról, azonnal meg
tett minden Intézkedést az or
szág védelmére. Táborba hívta 
az ország uralt és haderőit És 
mi történt? özönlött a sok derék 
harcos; fegyvert fogott minden 

épkézláb.magyar; kiálltak férfia
san a határokra; felajánlották 
mindenüket a haza oltárára • fo
gj-cl mezette n és engedelmesen 
várták vezérük parancsát; nem! 
Nem ezt tették. A király — a 
krónikás szerint — tehetetlen 
volt az elégedetlen uraktól szí
tott hangulattal szemben. A nép 
pedig: Sokaságukban elbizakod
va, csak günyTuifakkirálytikból, 
mikor övéit buzdította, hogy de
rekasan készüljenek a harcra! 
.Kedv, lelkesültség a harcra — 
elégedetlenségük miatt — sem 
volt bennük."-. Némelyek még kí
vánták la, hogy a király csatát 
veszítsen. IV. Béla látta a vesse-
dvimet, ismerte a baj okait, tudta, 
hogy mit várhat a nemzetet a 
nemesi oklevelek, állások, aján
dékok arányóban szerető magya
roktól. Ezért vádolta s veszede
lem végórájában emelt hangon 
az ország főurait gyáva közö
nyükért s mert ily nagy veszély
ben sem készültek saját életük 
védelmére és az ország megsegí
tésére! 

Az eredmény — mint tudjuk — 
Mohi lett, az ország majdnem 
teljes pusztulása. 

Hányan estek a pártütők, a 
hűtlenek, a fegyelmezetlenek kö
zül áldozatul az önmaguk által 
gyújtott tűznek? Bányán tépek 
bűnbánóan ruhájukat a tatár kard 
alatt? Hányan nieaculpáztak az 
éhhalál óráiban az utak árkai
ban? Hányan átkozták meg min
den bűnüket? Hányan fogadták 
meg, hogy hűséges, engedelmes, 
áldozatos, lemondó magyarok 
lesznek, csak múljék el a vesze
delem? 

Mennyire Idekívánkozik a ml 
keserves Időnkbe történelmünk
nek eme nagy tanításai Vagy 
most talán kisebb veszedelem fe
nyegeti hazánkat, mint a tatárjá
rás ? Nem áll-e a keleti határon 
a modern kán rettenetes serege? 
Es nem állunk-e sokan mégis 
nemzetgyilkos közönnyel, nem
törődömséggel a végveszedelem 
órájában? 

Ki véd -meg minket, ha a ma
gunk élete, országunk biztonsága 
helyett azzal törődünk, bogy mi
lyen pártjelvényt tűzzünk kábe
lunkra? 

Ki véd minket ba ml magunk 
hivatott vezéreink sarbatiprásá-
val szórakozunk és pusztítjuk, 
öljük őket ahogy leheti 

Kl véd meg minket akikben 
elszabadult a felelőtlenség és 8 
magunk értéktelen értékelt ment
ve hajózunk a veszedelembe vi
vő Idegen vizeken? 

Ki véd meg minket akik nem 
törődünk mással, csak az ellen
ség elszórt aranyával? Öljük, 
gyilkoljuk egymást és nem tud
juk, hogy ez már magában fs 
csatavesztés lehet! Hol van Szent 
Lászlónak adott Isteni kegyelem, 
amely kövekké változtatná az el
lenség aranyalt? 

Ki véd meg minket akik fel
építettük, naggyá tettük a félvl-
lágot és nem tudjuk megvédeni 
a magunk kis hajlékait? 

Kl véd meg minket akik óriá
si lelkesedéssel küzdünk minden 
ldegenjjondolatért, de félredob
juk magyarságunkat az életet 
vagy halált jelentő szent magyar 
ügyet? -

Ki véd meg minket, akik — 
bár erre semmi szükség nincs — 
a háború egyik döntő tényezőjét 

MrazetgyeagsK! á respe-
üuzálgatásra, a magyar léleknek 
annyira Idegen életformák és 
rendszerek szervesésére használ
juk? Mennyivel erőaebb lenne a 
nemzet ha a sok ellopott mun
kaóra a honvédelmet erősítené ? 

Nem oktalanság-e most az e-

Epénl, pozíciókat erősíteni, áml-
or azok léte szorosan az ország 

Jövendőjétől függnek? ' ' 
Bizony kedves olvasóim, előbb 

vagy utóbb, de egyszer végre 
meg kell értenünk, hogy 

arságpak magának 
foldania élete ösz-

szes kérdései t , "**g*-r l r 

kell végigharcolnia az élet 
h a r c á t amely aem Ismer 
kíméletet a gyengékkel, a 
a ravaszkodókkal , a szá

mitókkal szemben! 
összefogásban acélfallá erősö

dött egység kell, hogy megma
radhassunk a nagy harcban. Egy
ség kell, amelyben megdönthetet
len sorokban állnak a harcot kí
vánó, fegyelmezett magyarok. 

Ez az orvosság! Mindenkinek 

kell 

helyet keU állnia. Minden ma
gyarnak. Ha töldrebuzzáfc « Ine-
ssság, a közöny, a cásnissaék, 
gondoljon arra, hogy feecsteten 
dolog bűnnel fizetni a honvéd 
szent életáldozatáért M ion 

Annak, akiben szikrányi sínes 
a közösségi érzésbőt nagyon ne- . 
héz bizonyítani az egység szük
ségességet. Mégis ha minden e-
sendó emberi Borsot hordozó ár
va magyar megpróbál jó magyar 
lenni és valami szépet és nagyot 

csoda történik. Meghal a ktshtta-
seg, eltűnik a kicsinység tudata, 
nem lesz deíctlzmus, megszűnik 
a béke utáni nyafogás és meg
erősödik az ember. A nemzet 
háborús célja és akarata mind
annyiunk célja és akarata lesz. 
Ezt az egységbe tömörült akara
tot csak rettenetes halál árán le
het majd megtörni. . Állal fog a 
front keményen, a régi nagy hí
rünkhöz méltóan. De állni fog a 
belső front Is, mert a nemzetgyil
kos patkányok megfulladnak, ha 
nem kapnak levegőt! 

így lesz, ha megértjük, hogy a 
széthúzás hatált az egység győ
zelmet Jelent 

Rostás József 

A művészet szeretete 
Igaz örömöt, hosszú boldogsá

got nyújt az embernek a művé
szet Akinek érzékeny a lelke éa 
kifinomultak az Idegei, az meg
tudja érezni az élet apró rezgé
seit és meglátja az élet szürke
ségében ls nagyszerű szent és 
örök Szépet 

Lehet zene, lehet képzőművé
szeti alkotás, lehet Irodalmi mű; 
a múvészetraJoDgó ember meg
találja benne Örömét A zene a 
fülön, a festett, vagy vésettalko-
tás a szemen ót, az Írott mű az 
értelmen megszűrve a szív ka-
vernájóban gyűlik össze és a lé
lek melegében feloldódik drága 
életkfnccsé. 

Születni kell a művészet Imá
datára, éppen úgy, ahogy isten
adta tehetség kell az alkotás-
hoz: Tévesen hiszik azt, hogy a 
művészét csak alkotásból áll. Ép
pen olyan művész az la, aki más 
alkotását-örömmel veszi ót, mint 
az, aki nagyszerűt alkot Rokon-
lélek a művész és a müélvezó. 
Amit az egyik meg é r e z , azt a 
másik á t é r z i , amit az egyik 
töprengve szül, azt a másik ag
gódva élteti. 

De ahogy a művésznek nem 
elég a tehetség, hogy neki örök 
szorgalommal, - kemény szívósság
gal kell értelmét palléroznia; a 
műélvezethez ls következetes ta
nulás, céltudatos önképzés kell. 

Az élet fejlődéseivel és idők 
rohanásával változott minden a 
világon. Művészeti tanok, új el
képzelések születnek, amik meg
értéséhez felkészültség, komoly 
tudás kell. A művész lelke finom 
műszer, ami előre érzi, néha év
tizedekre ls, az eszmék, tanok és 
hitek születését Sejtésüket Írá
sukban szórják kincsként a vi
lágnak és ba nincs, aki megért
se őket, akkor szavuk nyomtala
nul elvész a világban. Amit ők 
elképzelnek, kitermelnek és meg
sejtenek, azt csak az"tudja el
venni, aki lélekben egy velük, 
akiknek Öröme közös az ó örö
mükkel. . • 

Sokan divatot csináltak abból, 
hogy műpártolóknak, művésiet-

rajongóknak hirdették magukat 
Szalonok, társaságok örök témá
ja mindig a művészeti kérdenek 
fejtegetése, kritikák és értékelé
sek nyilvánítása volt Ez volt az 
elemi követelmény, hogy ezekbe 
a társalgásokba be tudjon kap
csolódni valaki. Aki ehhez nem 
értett, az előtt nem nyílt meg 
az érvényesülés útja a régebbi 
időben, mellőzés és lekicsinylő 
nyilatkozat érte minduntalan. De 
éppen ezért, mert ennyi 
búzhattak az emberek belőle, i 
kan önmaguk megbazudtolásával 
a nagyrajongó szerepét játszot
ták Innen lett aztán, hogy nagy 
pénzemberek feltűnési lázból, 
hatalmas, összeget Juttattak a 
nincstelen művészeknek, asszo
nyok és szeretők is a művészet 
pártolásával igyekeztek nevűket 
örökéletüvé tenni. De nem ezek 
voltak sohasem az Igazak. Nem 
a páholyból operát néző ember 
a zenebarát, hanem az, aki lel
ki vágytól ösztönözve a karzaton 
húzódik meg, bogy felOdise ma
gát a zene édes ütemeivel. Nem 
az a művészetrajongó, aki frázi
sokkal szól hozzá a felvetődött 
kérdésekhez, hanem az, aki öaz-
szekuporgatott pénzén .saláta-
könyvet vásárol — csakhogy meg
lelhesse vigaszát Nem az volt a 
képzőművészet igazi ismerője, 
aki minden kiállításon zsakett-
ben tetszelgett, hanem az, aki 
kopottan, de szomjas szemmel, 
minden szabad Idejét a művészet 
csarnokában tölti. 

Éppenúgy, ahogy ál poéták és 
reklámból élő nagynevű művé
szek ellepték az irodalom ber
keit ahogy kontár festők és di
vatos zeneszerzők tömegeket 
láncoltak magukhoz, éppen úgy 
színészkedő és hiúságtól gyötört 
szürke emberek is Igyekeztek 
műélvezőnek hazudni magukat 

Akinek szivében' vágy él az 
Igazi művészet iránt, aki el van 
telve a Szépért rajongással, az 
hasonlatos a zsenihez. Mellőzést, 
nélkülözést és minden sorscsa
pást elvisel szert, hogy lelkének 
örömét kielégíthesse. Nekik 
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s a gyönyörük és i 
de a kettő annyira 

l al-
0 annyira rokon 

egymással, bogy egyik • másik 
nélkül nem la létezhetne. Aki
nek bensőjében él aa a nagy-
saerű kMaMfiz. szítsa, élesztges
se lolytoaoaan tovább, aaert aél-
kOle nincs fejlődés, a művész 
számára nincs Jutalom, as alko
tásnak nem Jut elismerés. 

<D.—Oy. E . 

Kereskedők (viszont
eladók) figyelem! 
Újból ajánlja saját toro
dé J é b ól k I k c r ü 16 

d i ó b e l e t kiváló 
m i n ő s é g b e n 
(erdélyi, újabb érkezem, régi 
olcsó ár) a régi árakon 
(vidékre utánvéttel). Hangya 
Kirendeltség. Szombathely. 
Petóll a u. a Teleion: 91. 

Közgyűlési beszámoló 
a Hangyából 

A Celldömölk é s Vidéke Han
gya fogy. szövetkezet a mult va
sárnap tartotta meg 1943. évi 
rendes közgyűlését, a délelőtti 
légiriadó miatt d. u 4 órakor a 
községháza tanácstermében. Sza
b i Károly elnök megnyitójában 
bejelenti, hogy ez a közgyűlés a 
Hangya 25. közgyűlése, tehát ne
gyedszázada annak, hogy Celldö
mölk polgársága, a mult háború 
utáni árnuatora megfékezésére 
és letörésére, gazdasági szükség
ből megalapította. A Hangya az
óta évről-évre híven teljesíti hi
vatását forgalma, tagjainak áza
tna és vevőköre évről-évre gya
rapodik éa a mai háborúban Is 
mindent elkövet bogy tagjait a 
régi szellemben, a körülmények
hez képest kielégítően lássa el 
áruval. Sajnos a mai helyzet nem 
alkalmas arra, bogy ezen neve
zetes dátumot jelentőségéhez 
mérten ünnepeljük meg, majd a 
most elmulasztottakat a Jobb Idők 
beálltával lesz módunkban még 

él n i Bejelenti, hogy a szővet-
« a mult évben 1.235.345 P 

összegű forgalmat bonyolított le, 
áruban 9.472 74 P, üzletrészben 
pedig 107.808 P összeget Juttatott 
vissza a tagoknak visszatérítés 
címén. A szövetkezet a mult év
ben 4520 P összegű jótékonycélú 
adományt adott kl. különböző 
egyesületeknek, testületeknek és 
Intézményeknek. 

Ezután dr Porkoláb János al
elnök az Igazgatósig, Fülöp Jó
zsel fb. alelnök a fügyelőblzottság 
Jelentését olvasta fel. majd Ihász 
Antal ügyvezető a mérleg és üz
leteredmény számla adatait Is
mertette. A mérleg szerint kimu
tatót 16 000 P összegű tiszta nye-. 
reeéget a következőkép osztotta 
tel a közgyűlés: tartalékalapra 

.4016 P, a befizetett Ozlctrésztöke 
5%-os osztalékára 6984 P, alkal
mazottak segélyalapjára 2500 P. 
a .Czobor László" Hangya köz
ponti és tagraővetkezetl alkalma
zottak Jóléti éa közművelődési 
egyesületének 300 P, a gr. Káro
lyi Sándor féle szöv. segélyalap
ra 200P összeget Juttat Azlgaz-
gatósagl tagok közül dr Porkoláb 
János és Kotz István, mlg a fbl-

~ T közül dr Baráth 
Ferenc és Koitál 

I tagok 
( M a i : 

János Bandámmá lejárt akiket 
újból további S évre nMsjsáJsw 
tett a. közgyűlés. Az Indítványok 
során Uaál Sándor lg. tanító szó-
váteszl, hogy a lezárt zsidóüzle
tekben lévő árukat as egerek és 
molyok őrlik lel, ahelyett bogy 
gyors intézkedéssel a közönség 
részére forgalomba bocsójlanák. 
Felkéri azért az elnökséget hogy 
hasson oda illetékes helyen, hogy, 
ezen romlandó árukat a nemzet 
részére megmentsék. Szabó Ká
roly elnök ígéretet tesz, hogy a 
felszólamlásról felvett Jegyző
könyvi kivonatot a főispán úrnak 
át fogja adni és megkéri, bogy 
azt Illetékes helyre továbbítsa. 
Az elnök ezek után Isten áldását 
kérte úgy a tagokra, mint a szö
vetkezet munkásságára éa a köz
gyűlést berekesztette. 

Közel látás 
Margarin kiutalás 

Közli a. közellátási hivatal a 
lakossággal hogy a községi zsir-
Jegy 35 és 36-os számú szelvé
nyeire a Hangya fő üzletben szel
vényenként 10 dkg margarint 
szolgáltatnak kl. Ezekre a szel
vényekre a húsiparosok zsírt 
nem adhatnak. 

Hegyei árpa 
beszolgáltatása 

Közli a közellátási hivatal, 
bogy Celldömölkön a megyei ár
pa megvásárlására egyedül Doresi 
József gabonakereskedő Jogosult 

Vendéglős tanonc 
felvétetik Celldömölkön 

a GrllT-fizállodaban 
ÚJ z s í r g y ü j t ö kijelölése 
Közli a*közellátási hivatal, a 

lakossággal, hogy a m. klr. köz
ellátási felügyelőség Meiszner 
Gyula helybeli húsiparost közsé
gi zsirgyüjtővé kijelölte. 

Ezután tehát Németh Ottó köz
ségi zsirgyQJtón kívül Mefszuer 
Gyula húsiparos ls Jogosult a 
köz- Ae magánfogyasztásra levá
gott sertések után beszolgáltatan
dó zsír- és szalonnamennyiség, 
valamint a beszolgáltatásI köte
lesség teljesítésére szánt zsiradék 
(sertészsír, szalonna, baromflzsir) 
átvételére. 

Sertésbőr lefejtése. 
A közfogyasztás céljára levá

gásra kerülő 70 kilogramm élő
súlyt elérő, vagy meghslsdó ser
tés bőrét le kell fejteni. Közfo
gyasztás alatt a magánháztartás 
körén kívül külön fizetés ellené
ben a Járandóság fejében kiszol
gáltatott bús fogyasztását kell 
érteni. 

— Közélelmezési é r t ekez le t 
Vasvármegye főispánjának veze
tése mellett a celldömölki és a 
sárvári járás Jegyzői értekezletet 
tartottak augusztus 30-án Sárvá
ron, ahot az időszerű közélelme
zési kérdéseket tárgyalták meg. 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazon kedvn rokonoknak 

ét l«mer6*ofcnek. akik drága Jó 
Iéi1*meUileiYeedr«apánkat hotz-
s í u totegiége alatt látogattak, 
elhunyja alkalmával pedig alrjara 
koMonlt. virágot helveztek. vagy 
rfazvétflkkel Unalmunkat tny-
hléni Igyekeztek, ezúton mos
dunk hálái ktaOoetet 

özv. Szarka Imréné 
ea gyermek*'!. 

— Hal *3a»arka l̂mre V 
máv. s, tiszt életének G9. évében 
hosszú, .súlyos, de törelemmel vi
selt szenvedés titán folyó bó 26-
án déli 12 órákor elhunyt Teme
tése 28-án délután .% érakor volt 
a Deak-u. 3. sz. gyászbázból az 
evangélikus egyház szertartása 
szerint özvegye, gyermekei és 
kiterjedt rokonsága gyászolják. 

— A h a z á é r t Péter János tart 
zászlós, celldömölki lakon, aki 
16 hónapot töltött az orosfc harc
téren, szabadsága letelte után 
visszatért csapattestéhez, a leg
utóbbi nehéz harcokban hősi ha
lált balt 

— Körjegyzői kinevezés. A 
ni. klr. belügyminiszter Kise Gé
za nyogéii segédjegyzőt köcskl 
vezető jegyzőnek kinevezte. 

— Kinevezés. Veszprém var
megye főispánja dr Somogyi Ernő 
komenesmagasi segéd jegyzőt köz
igazgatást gyakornokká nevezte 
kl és szolgálattélelre a devecserl 
főszolgabírói hivatalhoz osztotta 
be. 

— J á r á s t állatorvos helyette
sítése. A katonai szolgálatra be
vonult Hsndeville Ferenc Járási 
állatorvos helyettesítésére dr Nos-
ser István kőszegi Járási és köz
ségi állatorvost rendelték k l . 

— TJJ káp lán Jánosházán . 
Kovács Sándor megyéspüspök a 
katonai szolgálatra bevonult Nagy 
Ferenc helyére Takács Lajos új-
mlsést rendelte kl a jánosházl 
plébániára káplánnak. 

— Rendszeres í tések a M á v -
nál. A HAV Igazgatósága Orosz 
Józsel, Bánfalvi György és KöV 
vecs István mozdony vezető tanon
cokat napibéres mozdonyveze
tőkké rendszeresítette. 

— Időpont változás. A sárvá
ri református gyülekezet vasár
nap délelőtti istentisztelete to
vábbi intézkedésig 8 órakor kez
dődik. Istentisztelet minden va
sárnap less. Holnap Dőbrőssy 
Latos szombathelyi lelkész, volt 
küímisszionárius tart Igehirdetést 
— As evangélikus Istentisztelet 
szintén 8 órakor kezdődik. 

Hétköznap ée Ünnepen 
Friss dióbél kell nekem. 

— A szombathelyi hadikór
ház Bajtársi Szolgálata a kö
vetkező levelet küldte a celldö
mölki Evang. Nőegy létnek: — A 
Celldömölki Evang. Nőegylet-
nek I Nagy Örömet szereztek se
besültjeinknek, amikor áldozat
készségükkel róluk Ily gyönyö
rűen gondoskodtak. Hálásan kö
szönjük nemesszí »ű ajándékukat 
s nsgyon köszönjük, hogy nagy 
munkájukkal lehetővé tették se
besültjeink Ily bőkezű megven-
dégelését Igaz tisztelettel: vitéz 
Akay vezérőrnagy, a Bajtársi 
Szolgálat Vezetője. 

— Adományok a borabaká-
rosnltak Javára. A celldömölki 
Máv. fűtőház egyesületei, a moz
donyvezetők otthona 300 pengőt 
a mozdonyfűtók ésfütőbázl mun
kások olvasóköre 166 pengét a 
sportrepülő egyesület :i+ pengőt, 
összesen 500 pengőt adományoz
tak a ' bombekároourtak Javára. 
Vas Béla fűtóbázfőcök az adomá
nyokat a maga részéről még 
megtoldotta 50 pengővel. Igy a 
máv. fűtőház 550 pengőt juttatott 
e nemes célra. 

iratán szent -4-én és 5-én délelőtt 
8-10-lg ás délután 3^5 óra? 
lesz az új irtomban: ^ 

— Légoltalmi kltnntetes A 
Honvédelmi Mloiszier áluUsjaW 
mányózott disz légoltalmi érmet 
a kitüntetett m á v . tlr^viaeiAt 
közül Gruber László máv. M*2f 
celldömölki légoltalmi UaüZ 
megkapta, A kitüntetéshez ószfcv 
tén gratulálunk. ,-. 

— Papi kinevezés. Peatiry 
Sándort s, sárvári kórház lelké
szét Nemesbődre nevezték U 
plébánosnak. Állását már el bt 
foglalta. 

— Ingyen mozi be matató. El
határozta a Hangya f. bó 2i-én 
megtartott együttesgyűlése, hogy 
a „Szól a kakas .." cfmfl közgaz
dasági tárgyú, szemléltető filmat 
amely az okszerű tojás termelés
sel és baromfltenyéeztAssel fog. 
lalkozlk érdekes mese keretében, 
lehozatja, és a jövő hónapban, 
az iskolaév megkezdése után te
gyen előadásban fogja tagjainak 
és úgy a helybeli, mint a kör
nyékbeli tanuló fiúknak bemu
tatni. Ezen érdekes bemutatón, 
már most felhívjuk olvasóink fi
gyelmét. 

Hétköznap é* ünnepen 
Friss dióbél kel l nekem. 

— Megrövidített kalauzok. 
Kellemetlen meglepetésben vet 
részük f. hó 81-én virradóra a 
győri vonatkísérő laktanyában 
SÜtŐ István celldömölki és Por
tiam mer Lajos szombathelyi ka
lauzoknak. Éjjel, míg aludtak, 
Ismeretlen tettes meglopta őket 
Magával vitte Sütő István apjától 
örökölt aranyláncát Sftett-Anker 
óráját és egy Mercedes-féle tto-
tenkulfját valamint Tolhamtaier 
Lajos cipőjét és 80 pengőt tarK 
talmazó pénztárcáját Reggel je
lentették az esetet a lakuuiya-
őrnek és a szolgálattevő tisztitek. 
A nyomozás azonnal megindult 

— TlzhónApos kereskedelmi 
tanfolyamot nyit Budapesten a 
Baross Szövetség 17. életévüket 
betöltött keresztény Ujak és le
ányok számára, akfk a polgári is
kolának, vagy a gimnáziumnak 
legalább 4 osztályát elvégezték. 
Beiratkozhatnak középiskolában 
érettségizett vagy tardtóképróht-
tézetet végzett fiuk ésHeányok Is. 
Tantárgyak: kereskedelmi és jogi 
alapismeretek, magyar kereske
delmi levelezés, könyvvitel, ks^ 
reskedelml és politikai sráinSnT 
gyorsírás, gépírás. Az előadások 
folyó évi szeptember 11-én dél
után V.3 órakor kezdődnek és 
délután 3-tól 7-ig lesznek. Be
iratkozási dij 40 P. Tandíj 300 P, 
mely havi 30 P-s részletekben Is 
fizethető. A beiratkozásoknál be
nyújtandó a Bzületésf anyakönyvi 
kivonat és az takolal végzettsé
get Igazo'ó bizonyítvány. Beirat
kozni hétköznaponként délelőtt 
11-től 2-lg és délután 5 tői 7-ig 
VIII., Vas-utca" 9. szám alatt le-, 
bet Távolabb lakók beiratkoz
hatnak a' születési anyakönyvi 
kivonatnak, az Iskolai végzettsé
get igazoló bizonyítványnak és 
40 P beiratkozási dijnak postán 
való beküldésével. 

A Tarul S iüVí t . í f j Krtntncti1|*> B B. T. 
F> w Bt UaáA 

T . k á i , K l r * 1« 


