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Ami megment bennünket

a hazaszeretetnek, mert a haza
szeretet soba nem lebet alku tár
gya. A'hazát szeretni, éno- áldo Folytatjuk a tnal magyarszellemi élet egyik fontos kérdésének
zatot boznj nefi' üzleti s.-ársltasj
az úgynevezett népi irodalofn kérdésének
dolgH. h-inem egyszerű kii;"les•ég. Nincs benne ^rdem, nem jár
tisztázását és ismertetését Gombos Gyula
érte semmi. Így tehát senki t-e
írásának újabb részleteivel
:_
higyje. bogy a hn/avai Dsletet le
het Kömi es az érte hozott áldo
mán államba szorult magyarság nagy elméleti meglogalmázasait
(3.)
zatért kü'.ve.ilen ajándék jár. Ez
unk mindvégig egyik legtisztább a szó valóban történelmi értel
éppen olyan volna, abo»y a so
Sinka István lépett Tel legké
mében .ét* aranyaiban tovább fo
kat imádkozok és egyre- temp sőbben ncmxedékt-M. a harmin eszmélete volt
lomba járók üzletet akarnak köt cas évek stejés Biharból vada ö
Szabó Pál a bihari, mint Erdé galmazta és építette. Nemzedéké
ni az Uristenm-'. mert csuk űgy is. mint urt-yi nhgy magyar i.ül- lyi és Sitilca. Eleinte Ilntisága vel az Ady, Móricz, Szabó Dezső
hisznek benne, na ennek cilone- to. Eletének el-ö nngyubbik fe volt « domináló s romantikus mo megindította- hatalmas szellemi
ben MNU életük' apró dókáiban lét a pusz.;án t •Ititte. mint pász dorosságokba vitte. Korán, a leg mozgalom a részletek felé ága
segíti Is őket. Nem! A hazat sze tor. Kcvfssrl első verseskönyve elsők közt került a parasztságból zott szét-de ő a részletekben
retni és Istenben hinni nem üz megjelenése u.tar. Pestre kerül s nz* irodalomba. Tájékozatlansága továbbvivő munkája mellett még
leti dőlo^. De biztos, hogy mind uzóta is itt éi. Erdélyi mellett sok vároEi és politikai sallangot az egészet Is kézben tartja. A
kettő megjui.'ilm.iz bennünket az nemzedékének ő a • ke'Jöntöbb szivott magába, de ezeket pályája "versen kívül az Irodalom minden
ágában maradandót alkotott. Ke
érte ho/ott éido?atokért rendít
költői képviselője. —RöUés/etb derekán kiforrta s ma a paraszt vésbé jelentős a regényben, iro
hetetlen -bitünkért. Természete'
mély. atavin/ti kus emlékezés. Nem ság egyik legtömörebb és leg- dalmi és politikai tanulmányai
hoiry a haza védelmében hozott euy ember lélegzése, hanem egy I erőteljesebb kifejezője,
áldozatokkal kii/elébb keriünink egész tájé, s a rajta larjadó, ten j A népi irodalmi törekvéseknek azonban döntő súlyúak s a ma
ahiziho:. viilőjában me^unkévn gődő évszázados eletí>. Köftésze- három számottevő elméleti eni- gárataláló magyar d rám'lírásnak
tettiik. mert csak az a mi'-r.*. a- tével a rr..- gyér világ agy olyan i bére van: Féja Géza, Veres Pé is egyik legjellegzetesebb és leg
miért mindenHAket fel jis tudjuk mt'iy rétetiir kercl az irodalomba, ter, Xcmrth László. Féja nemze többet ígérő úttörője.,
Mit jelent és mit hordoz esz
áldozni. A Minilenh'ttóhn^ i«; esaic nmi eddig Ismeretlen volt Verse dékének legmozgékonyabb emakkor kerülünk
közelebb, ha egyszerű. soknor darabos, de i here. Az olraóleti 'irodalom min- mékben és gondolatokban a ma
megnyngs unk akaratában érf íei- darai-oss/ifAban a Betyár nyelv I -den DŰláJában lett egy-egy moz- gyar népi irodalom ? A huszadikolvHdunk benne. A hitbeli meg ősi széles ütemú BWZgása él.
1 duiatot A publicisztikától az iro- szdtüdi magyarság egész prob
A magyarság nem
nyugvás HZ emelkedés es az örö
u.'.tmf kritikán át nz Irodalomtör lematikáját.
kös kétkedés az esés a lélek szá
Jelentős prórafróJH e .nem/p- téneti •'•n történeti tanulmányig zeti formáiban mindinkább kezd-,
mára. K.-ikeitni
gáncsoskodni, déknek kevesebb van, mint köl \ mindinirtt mozgott Szép kidol- te elveszíteni faji jellegeit és tar
örökké elégedetlenkedni minden tője. A magyar tájak !ít Is jel- <' gozott tanulmányában a Dózsa tását s éppen ezért azok. akik
ki tud, de hinni, túrni és megnyu h'iízttesen képviseltelik magukat. Györgyben mely népi szemléié- a magyarság még ép eszméletét
godni esnk a maixasan szárnyaló Kodolányi János hozza a Du | tei és radikalizmust érvenycfít hordozták, kénytelenek voltak
lelkek képesek. És amiképpen nántúlt. Regényeinek és drámái ! Magyar irodalomtörténetében, a- szűkebbre vonni a kört s nemzet
az elveszettnek hitt hazát—.bár nak ko7ét>pontjábíin a Pun intul j minek nemrég jelent meg befe helyett népet mondottak. De tö
e meghatározás,
ki is* vette el tőlünk — nekünk problematikája aíl: az egyke é-( jező harmadik kötete, az egyes rekvéseikben
kell visf-raszerezniink. éppen úgy a végzetesen foevatkoz.ó magyar - írókban a közösvég áramlását ke- hogy nép. semmivel sem jelent
a csak külsőségekben hívő leiek nép. Ez munkásságának egyik • rési s az egész Irodalmi hagyo- kevesebbet s* főként kevesebb és
akkor közeledik Isten felé, ha le- része, a másik a történeti regény. j mányban a magyarság sorsprob- korlátozottabb magyarságot, mint
küzdi a benne folyton ágaskodó Nagy regenytríologí Íja n tizen 1 lémáinak változatait és megnyi- egész történelmünk során jelen
tett a nemzeti. Hiszen a nemzet
hitetlenséget, bizalmatlanságot és harmadik s/á/ad.magyar világá ratknzásait.
a maca sorsát csak faj test vérei nak hatalmas körképe és legjobb
Veres Péter úgy tudott Író len- mint egy közösség meghatározó
nek sorsával látja, együtt érzi és történeti regtnyíink közé tarto ' ni, hogy megmaradt parasztnak is, ja, nem jelent ennél egyebet:
beleolvad a szeretet Istenének zik. De nemcsak problematiká I nemcsak szemléletében, gondol történelmi tudattal élő nép.
mindenért kárpótló bitéhe. Mert jában, írói eszközeiben Msokdu- kozásában, szolidaritásában, haA magyar népi Irodalom tö
a hitet éppen úgy meg kell hó nántuti^agot hordoz Kodolányi. • nem mindennapi életével Is. Egy rekvései végső fokon Ide rúgnak
dítani, mint a hazát. Akinek nincs Emberek, helyzetek rejzában. alföldi faluban él, Balmazújváro k i : a magyar népet, ezt a fajihazája, az megérdemli, hogy ha alakjai beszél Mesében, néprajzi son, ahol született. Először nap- ságában
még . érintetlen,
sok
zátlan legyen és akinek nincs hite, hűségre törekszik. Vontatott, de | számoskodott, ma már néhány milliós tömeget mívnél
erősebb
megérdemli, hogy a hitnélküliség tömör és széles előadásába lágy, í hold földön gazdálkodik. Veres és öntudatosabb nemzetté emeli.
kietlenségeben éljen.
zsongó poézis folyik.
Péter is híven hordja a tájat ami Ennek keresztülvitele részletei
Tamási Áront a Székelyföld adta: a TlszántuJl. Kemény, Jó ben nagyon nehéz és bonyolult
Sokan játszanak a szóval és
zan,
de egyensúlyozott és derült Gazdasági, társadalmi, kulturális
előbb kivonják a bizonyítékot és adta. Szelleme a székelyeké:
csak akkor hajlandók a cseleke könnyedség, játékosság, humor, ízellem. Ahogy egy-egy Igazsá vonatkozásaiban egyöntetűen és
gát
megtalálja
és kimondja, néha szervesen kell ezt a felemelést
detre. Ósdi zsidó fogás. Ők még de benne mély értelem. Ahogy
a
az Atyaúristennel is birokra kel mondja mintha csak évődés, köny- hosszadalmas és kerülőutas, de véghezvinni. Gazdaságilag:
minden
fejtegetésében
benne van magyarság jóltermő földjéből él
tek, hogy hasznot adjon nekik. nyü mese lenne, de amit mond,
De csak legyen mindenkinek a abban benne népe egész gondja, az élmény ereje: a megtalált túlnyomórészt ma is, de egész
ségtelen birtokviszonyai és elma
maga. Istene szerint MI nem bir fájdalma és nehéz élete. Ha Er Igazság.
Németh Lászlót hagytuk szán radt gazdálkodása részt ma ls,
kózunk és nem vitatkozunk. De délyi a népdal, ő a népmese. De
de egészségtelen bitokviszonyai
dékosan
utoljára,
ő
épp
úgy
mint
ez
nem
primitív
utánzás,
stilizá
a mf szivünkben nem ls ég a
gyűlölet, mert a mf hitünk a szi lás, stílusbeli játék;, ő nem tanul Féja, se származásával, se Írói és elmaradt gazdálkodása miatt
vünkben vagyon és nincs semmi a népmesétől, hanem mintha foly hangjával nem lenne Ide soroz meglehetősen elesett; a z u t t e h á t :
korszerű, minőségi
köze a zsebhez. A házát sem a- tatná: írásait ugyanaz a termé ható. Mégis ide tartozik az erköl földreform,
zért szeretjük, mert üzleti érd e- szeti erő teremti, mint a népme- csével és a szemléletével. Nem gazdálkodás a az értékesítésben :
szövetkezelek.
Társadalmilag.
zedékéből
ő
az,
aki
Szabó
Dezső
keink fűződnek hozzá. A haza a séket A megszállás alatt a ro
v
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gyar, azaz mozdulj kl a lomba
föld mellől és végy részt a ke
reskedelem, ipar. pénzügy küz
delmeiben nemcsak bel-, de kül
gazdasági rektorban is, valóra
vált minden mankó nélkül tw-.
-állja helyet és nap-nap után f£
intézi hivatását a magyar kereskedő, Iparos, bankár.
De nemcsak minden maaká
nélkül, banem a háború és az át
állítás pénzügyi, árusektori, kosigazgatási nehézségei dacára.
Magyar testvérek! fel a fejjelt
A fenti vázlatos Ismertetésből
is láthatjuk: a népi irodalom Kitűnőt teljesttettetek. Rácáfolt*
mozgalma nem múlékony divat s tok, hogy a magyar nem alkal-nem szűk és korlatolt szekta, ha mas a kereskedelemre.
nem a magyar történejmlség és - Ki ma a textilügynök: a .magyar!
Ki ma a borkereskedő: a magyar!
szeTlemi hagyomány élő és szer
Kl ma a textilmérnök a vas,
ves folytatása úgy, hogy a ma
gyarságnak az európai kultúra bőr, fém, szövet fa és száz mis
felé a legnagyobb lehetőségeket gyáriparban: a magyar!
Ki ma a bankigazgató, bank
nyitja. Bízvást mondhatjuk, hogy
a mai magyar szellemi életben, tisztviselő: a magyar!
Ki ma a sokat csúfolt és a
egy-két kivétellel, előbb-utóbb
mindenkit felszámol az Idő, aki múltban százszázalékig kisajátí
nem e fejlődés és kibontakozás tott biztosítási ügynök, biztosítást
jegyében áll. vagy nem üti meg tisztviselő, biztosítási igazgató: a
ennek mértékét Mert az Idő csak magyar I
Ki ma a könyvelő, a könyv
azt őrzi meg és viszi tovább, ami
szerves, s elpusztít mindent, ami szakértő, az adószakember as
ezernyi és tízezernyi magyar
nek nincs gyökere.
vállalkozásokban: a magyar;
Hiányzik ma a harisnya a köz
forgalomból,
mert talán kevés a
és királyi székbe ültette Pétert, j négy kiadást ért el és a mult év(
az elűzött velencei dozsé Eiát könyvpiac legnagyobb sikere volt magyar keresztény, árja hadfrnyáüzlet?
Egyáltalában
nem!
És Péter levetkezte a királyi | A messze, hideg, örökké havas
Nemkevésbé hiányzott ezelőtt:
méltóság minden szelídséget: Vá I Lappföld szülötte Inga Marja
áruhiány
miatt
Akinek
pénze
szoly úr szemeit kiszuraija, fülé Svonnl, egyszerű család gyerníebe ólmot öntet a magyar urakat ke. A lappok' örök hétköznapjai van nyári kosztümöt vásárolni,
„megveti vála s az ország föld nak küzdelmes életét éli. Bele az nem talál női divatüzletei?
j é t javait hivatalait jöttment né szeret Andreasba, a félig svéd, Dehogynem talál eleget
Akinek szög. kalapács, sarló kell.
peknek osztogatja. A kóbor lova félig lapp fiúba. Andreas félárva
gok pedig „telhetetlen
szívvel" gyerek, kis-svéd faluban nevel nem talál, mert nincs e!^g üzlet?
Dehogy, van v a s k e r e s k e d é s
fáinak, pusztítanak mindent Ist- kedik és amikor apja visszaviszi
elég s e g y é b bolt Is minden
ván király jogos örökösei, az Ar- őt a lappok közé, nem találja he
faluban, csak á r u Jegyen.
pád-fiak: Endre,. Béla és Levente lyét a rideg, nyugtalan lapp élet
Előfordult már valakivel, hogy
ezalatt hontalanul vándorolnak ben. A kis Svonnl sedlú keze
külországokbanr -Az-árva magyar vezeti vissza népe és fajtája közé bement a magyar Üzletbe és az
nép esztendőkig túri a sok sa és megkedvelteti vele a lappok eladó nem tudta a levélpapíron
nyargatást, de végül íegyvert rn- szabad, egészséges, kóbor életét a W. C. papírostól megkülönböz
gag és-klkergcti a gyepük közül Olvasás közben elvonul előttünk tetni ? Azt hiszem nem fordult elő.
a dölyfös idegeneket A főcselek- az éBzaksvéd-lapplöldi tábor min
Van olyan magyar kereskedő,
ménrt aranyos színekkel szövi dennapi éiete: a rénkiválasztás aki nem tudja, hol kaphat új
át Levente királyfi és Hilda ál Izgalmas napjai, a rének Összefo árut? Hol van a szakmájának
dozatos szép szerelme. Az „Árva gása és megjelölése. Ott vagyunk megfelelő nagykereskedő, vagy/"
nép" lapjain megelevenedik a a füstös rénszőrös lappsátorban, gyár? Ugye, nincs.
magyar mult és az olvasó nem ott ülünk a tüz körül és Isszuk a
Van olyan magyar keres
tudja kezéből letenni a könyvet meleg, gőzölgő kávét a fagyos
kedő, akinek nem volna
amíg végére nem ér. GáBpár. Gyu napok fárasztó munkája után.
annyi esze. hogy ha pénz
la neve régi ismerős a szépiro Látjuk az ember és farkas élet
re van szüksége, hovafordalmat kedvelő közönség előtt halál küzdelmét majd belesüppe
riuljon?
Markáns elbeszélései méltán kel dünk a tél komor mozdulatlansá
Van olyan magyar bankár, aU
tettek feltűnést a folyóiratok ha gába, amikor hathónapos sötétség nem ismerné a bank előírásait
sábjain. Elsfl regénye nemcsak borul a tájra. Es látjuk a tavaszt és üzánszait hivatásának megremondanivalójának súlyával és az első hideg fényt az előbukka lelőleg? Olyan sincs.
eleven meséjével, de megkapóan nó napsugarat halljuk az olvadó
A magyar megállotta a tüzszép nyelvezetével ls lenyűgözi patakok halk csörgedezését, a ré>
próbát a kereskedelem, a
az olvasót
nek neszező kapargálását Átél
kis- é s nagyipar és a pénzÁra füzvo 7.80 P, kötve 9.G0 P. jük a lappok mindennapi kis öUgv t e r é n nemcsak mint
rőmét bánatát. Rendkívül érde
t i s z t v i s e l ő b e j n l n t vállalati
kes regény. Az első könyv ma
vezető es m i n t Ügynök Ja I
gyar nyelven a lappok életéről.
iliirta-EíIqulst:
Ami nehézség van, az nem Itt
Az északi irodalom egyik legszebb keresendő. A nehézségek Tőoke
alkotása.
a háborús nyersanyaghiány és a
Észak gyermeke
mult likvidálásának hiánya. Ha a
Mindkét könyv Vörösváry ki- magyar kereskedő a magyar ban
A kiváló írónő gyönyörű regé
nye. Svédországban egy év alatt I adásában jelent meg.
kártól még nem kap úgy hitelt,
mint szeretné és mint mi is sze
retnők, annak az oka egyik szak
értelmének hiányán nem múlik
A magyar elfoglalta helyét a
közgazdaságban. A magyar be
válta közgazdaságban. A magyar
a közgazdaságot nemzete érde
kében el sem hagyja többé és
Büszkén állhat ma a magyar külföldi export-import akár a nem engedi át sem fajidegen,
ság a nemzetközi közgazdaság polgári vonalon állítjuk fel a sem téridegen népnek Megdőlt
fóruma előtt ö t hónapja, hogy mérleget:
visszavonhatatlanul a varázs as
minden Idegen elem százszázalé
átok, amelyet a magyar i» elhitt
a magyar nemzeti é s kekos kikapcsolásával végzi a há
bogy „a magyar nem való
resztény pénzügy, ipar é s
borús gazdaság nehéz feladatát
reskedőnek .
kereskedelem kilógatniaés pedig a legkisebb zökkenő
nél£üL
nul teljesíti n e h é z feladaA magyar a saját kereskedel
tát
m é t Iparát és pénzügyelt ezen
Akár hadigazdálkodási, akár
A régi felhívás: Tengerre, ma- túl maga Intézi.

ml életetadó területünk, melyhez a magyar értelmiségi réteg véré
a fajta minden emléke, baja, bá ben túlnyomórészt nem magyar,
nata, könnye, öröme, dicsősége, faji és szellemi erejében alábaboldogsága és reménye fűződik. nyatlott; tehát: a parasztságból,
Százszor is elvehettek tőlünk, új e fajilag meg érintetlen egészsé
ra meghódítjuk. És ez as érzés, ges rétegből kell felemelni az ú]
a
ami mindig összekapcsol bennün értelmiséget lfylturdlisan:
ket: a haza meghódítása. Most is kultúra mindenkor egy-egy kö
azért harcolónk. Mert megint el zösség eszmélete, addig életké
vették tőlünk és még nem hódí pes, mlg az alatta lélegző közös
tottuk vissza. Most a határokon ség legeredendöbb hajlamai és
az ellenség, ott kell védekezzünk, természete a legnagyobb szabad
de nem leiedkezünk meg róla, ságban érvényesülhetnek benne;
hogy a honfoglalásunk Igazán az ut tehát: a magyar nép e sacsak akkor kezdődik, ha már^azLjálságos- hajlamait, természetét,
ellenség eltisztult á határok alól. gohdolkozását a kultúra minden
Ez a mi hitünk, ez a ml szándé ágában érvényesíteni, a teremtő
kunk. És k i kételkedik benne, lehetőséget számára biztosítani s
hogy el nem érjük? Hiszen eb csak ezt biztosítani. Igy nemcsak
ben minden magyar egyet akar! a magunk fennmaradását -bizto
sítjuk, de a mindinkább sablo
nokba merevedő európai
kul
túra megújulásához is hozzájá
rulhatunk.
IRODALOM
A magyarságnak a népi moz
galmából következik, hogy a leg
\ reggel
messzebbmenő- barátsággal és lo
I r t a : Berzseny! Dánlel
jalitással van a hasonló törekvé
sű más népek iránt a határokon
Nézd a napnak derülő sugara
kívül s azok népcsoportjaival a
Mint ébreszti a természetet.
határokon belül. A nemzetiségi
Mint önt új bájt a virág- fodrára kérdésben éppen ez az új szel
S mint zendíti a zöld ligetet
Nézd, új öröm s újult életerő
Száll hegyekre, száll most
[völgyekre
Csak az örök homályban heverő
Bagoly siet bús rejtekekre.
- Nem mosolyog néki a szép reggel,
Sem az élet harmóniája: Kedvesb néki a szomorú éjjel.
Mint az egek dicső pompája:"
Igy van minden! változhat!an
[renddel
Kl van szabva életünk pályája!
Egyik rokon a lélistenekkél,
A másiknak por a hazája.
A rablelkek örök setétségben
Bolyongnak a denevérekkel:
Nem nézhetnek a dicső naplénybe
örök éjhez szokott szemekkel.
A nagy lélek önként az aetherben
Héjjáztatja szabad szárnyalt
Nem tartja* itt fojtva porkötélben
Az égi tüz nemes lángjait
Nem tébolyog gót épületeken
Az éjjeli vak madarakkal:
Feljebb evez a nagy Alpeseken
A nap felé úszó sasokkal.
(1795-1802 között)
*
Berzsenyi Dániel Kemenesalja
szülöttje. Ennek a v l t ó k n e k l l f c .
vegője érződik ebben a versé
ben ls. Versel olvasásakor az
időtlen költő mögé odaáll az
akkori ember, akiről láthatjuk,
mennyire az örök ember.

Gáspár Gyula:

Árva nép
Országépltő királyunk, Szent
István
„uralkodásának
negy
venhatodik esztendejében az Úr
hoz költözött A magyarok kob
za rögtön siralommá válta s az
egész ország népe nagy keser
űénél stratd olly igen szent ki
rályát* - írja Kézal Simon kró
nikája. - Meghalt István király

és magyar népe árván maradt

A halott koporsója körül sietve
Összegyűlt a gonoszok tanácsa

t

lemi mozgalom fogalmazta meg
az egyetlen életképes álláspont
ját a magyarságnak: teljes sza
badságot népi Jellegelnek meg
őrzésében és kibontakozásában
minden nemzetiségnek egy, de
minden körülmények közt fenntartandó, kikötéssel s ez: a tör
ténelmi határok. Erre jogot ad
sok és nehéz áldozatu multunk s
kötelez mindenkori létérdekünk.
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A magyar közgazdaság
győzelme
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A felkapaszkodók
Különös világot él ma a ma
gyar. Érzi a levegői túlfeszültsé
gét, látja azt, hogy csak az öszszetaitás és az egymás becsülésé
viheti előbbre az életét és mé
gis olyan dolgokat művel, tesz,
ami ezer és ezer éket verhet
még ma fs magyar és magyar
közé.
Nem hagyhatom sző és meg
jegyzés nélkül azt a kijelentést,
" a közelmúltban hangzott el
egy, úriasszony ajkáról a „fel
kapaszkodók" ellen. Szerinte a
leikapaszkodók sok bajnak az
okozói, akik magukat úrnak gon
dolják- 8 gázolnak a szegény em
beren ahoTés ahogy csak lehet
Először álljunk meg és nézzük
csak közelebbről kik is a [el-.
. kapaszkodók, akiknek a viselke
dése annyira szembetűnik egye
seknek. Nyilván ezek az embe
rek azok, akik sose tüntetnek
azzal, hogy melyik nemest család leszármazol és Így nem is
.Igen vehetők észre. Mert az egy
szerű ősi magyar nevek mellé
ezek a [elkapaszkodók nem tart
ják megengeehetőnek. hogy hang
zatos fráztsok mögé bújva több
nek mutassák magukat Ezeknek
egyáltalán nincs önmagukról ba. mis fényképük. Tudják jól. hogy
" aa az- élet leméri őkct^ Annyit
x ér mindegyik^ amennyit áldozni
és szolgálni tud hazájáért Nem
szóval, hanem cselekedettel. Ezek
nem kerülik el az'alkalmat, ami
bor a közért keli dolgozni, ha
nem csak azt nézik, hogy magyar
érdek hívja és bivta szolgálatra.
Azt hiszem, talán Így és ilyen
értelemben megengedhető a fel
kapaszkodás. .Sőt szívesen meg
engedik ilyenkor a munkából a
több rész vállalást is.
_

Még- mindig van egy réteg nálttsk, akinek fáj, az ba a cipész
lia ott-hagyja a kaptafát és el
megy — mint mondják—úrnak.
Még mindig parasztnak titulál
ják egyesek azokat a diplomás
embereket is, akiknek nem be
bizonyítható tény az, hogy volt-e
gyerekszobájuk. Ezek az embe
rek, akik így Ítélkeznek, nem az
életet' figyelik, nem Is azt hogy
ki végez produktív munkát ha
nem a i t hogy a „gyerraekezoba
nélkülieket", hol lehetne és ho
gyan munkájukban megingatni.

gyarnak. Sokszor latja a figyelő
szem, hogy hiányzik belőle az
' egymás értékelése. Hogyan vár
juk mi azt hogy az ellenségeink
becsüljenek bennünket? Több
önvizsgálatra és kevesebb fele
lőtlen kijelentésre van szükség,
ba egymás életét akarjuk bírál
ni!
,*
Egyed I r m a

a vádolónak is, mert szent meg
győződésem, hogy ez az út Ielkeüdvösségét és dicsőségét ls
szolgálná.
Nem csodálkozhatunk azon,'
hogy annyi ellensége van a.ma

a vidéken nem. A, központban
mindent előkészítettek és minden
sikerült Ez nagymértékben an
nak volt köszönhető, hogy a „sö
tétség hatalmainak" — zsidók,
szabadkőművesek '— csoportja
elegek volmk hozzá, hogy a köz
ponti hatalmat megszerezzék és
az egész birodalom a kezükbe
hulljon.
Bizonyára ez azonban nem lett
volna elegendő, ba Oroszország
lakosságát a zsidókérdés miben
létéről felvilágosították volna.
Ezért Joggal mondhatjuk, hogy
a bolsevizmus elleni harc
egyik fontos leiadata a
mányzat fenntartását tartották
z s i d ó k é r d é s feltárása.
szükségesnek és lehetőség .-sze
rint nem tűrték az önkormány
Nem szabad ugyanis megfeled
zatot Ezzel a központosítással az keznünk róla, hogy a zsidókér
egyes részek összetartozásának dés Oroszországban tisztán „fe
meg kellett volna erősödnie és lekezeti" kérdés volt és ha a zsi
az Igazgatásnak könnyebbé kel dó megkeresztelkedett a törvény
lett voloa válnia. Az igazgatás szemében megszűnt zsidó lenni.
élén állók Szentpéterváron azt A hatóság azonban mégis súlyt
tartották helyesnek-, ha gomb helyezett rá, hogy mindenkinek,
nyomásra megy minden, s ba az .előbbi vallását is megállapítsa.
egyetlen gombot megnyomják, ak De Oroszországban mindenkinek
kor a hatás egész Ororszország- kellett útlevele legyen és ebben
ban egyformán jelentkezik.
egyik rovat a vallásra vonatko
Kétségkívül e rendszernek is zott, sŐt-ennekT. egyik alrovata
előbbi vallása?
vannak előnyei, mert az igaz megkérdezte:
az akadályt is megkerülték
gatást a lehetőségig egyszerűsíti. Ezt
a zsidók úgy, hogy előbb evan
Ezért Oroszországban az admi gélikusnak keresztelkedtek éa
nisztráció mindig egyazerű volt később az orthodox görögkeleti
és soha - nem vett fel szövevé egyházbarléptek. így az útlevélnyes formát, . mint a TCettős- ben Így szerepeltek: orthodox,
monarchiában. így
előbb evangélikus — és a csel
sikerült így az Összes zsidókra
az Igazgatást mindenütt
vonatkozó
korlátozó tőrvények
egységes m i n t á k a l a p j á n
kicsorbultak és minden ajtŐ*meg. építették fel
nyilt a zsidók érvényesülése e— Finnország éa a Kele"tr=tengeri lőtt gyarmatok kivételével. A rend
szernek azinban
mérhetetlen
El is foglalták hamarosan a
hátrányai voltak, hogy a köz gazdasági életben." különösen a
ponti igazgatás minden baja. ön részvénytársaságokon keresztül a
működőlég az egész birodalom legfontosabb helyeket és befo
ban elharapódzott. Ha csődöt lyásuk óriásivá emelkedett. A
mondott a központ — csődbe szellemi életben ls, különösen az
kerültek a messzemenő terüle irodalom terén, belolyásuk ha
tek is.
talmas volt De értettek hozzá,
Évszázadokon át minden a fő hogy az-Összes földalatti forra
városból érkezett. Anna királyné dalmi szervezetek élére is Ők
már a 18. században kijelentette, kerüljenek és csak a megfelelő
ha nyugtalanság állana elő, vég pillanatra vártak, hogy megnyom
ső esetben Hannoverből tízezer ják a gombot és megszerezzék
nyi gárdát hozat, megszállja vele
Pétervárt és tovább kormányozza a hatalmat
Midőn a d ö n t ő pillanat el
országát. Mert e város birtoka
é r k e z e t t , Ügyeltek r á , bogy
elég hozzá, hogy az egész Biro
a zsidó h á t t e r e t tel ne f e 
dalom felett uralkodjék. Midőn
dezzék.
1918 ban egyik hírhedt bolsevis
Ezt a veszélyt is elhárították
tát megkérdezték, vájjon a bol
sevisták hogyan tarthatták volna és hasznukra fordították, hogy
magukat nagy tömegek támoga még a nemzsidó forradalmárok
tása nélkül, 'nevetve így vála ls „írót" álneveket használtak,
mint Vladimír Uljanov, aki Le
szolt:
— .4 tömegek? Mi közünk hoz nin név alatt szerepelt A .töb
biek
is kellemesen csengő orosz
zájuk? Nekünk jólmüködö vég
rehajtó szervezetre, van szüksé nevet vettek fel.
így lett az
istenellenes
günk. Olyan
közigazgatásra,
mozgalom vezetőjéből, a
mely gombnyomásra
mináenütt
zsidó Gubelmannból sür
rendelkezésre áll, aki megsze
rezte magának a gombot.
gősen JaroBlavsky.
Ez a vak e n g e d e l m e s s é g
De kettős .biztonság miatt és a
azonban nem a n é p fegyel
leleplezés lehetőségének kizárá
m i hajlandóságából eredt,
sa végett azt a bírt terjesztették,
hanem az évszázados meg
kogy a „nép ellenségei" — a
szokásból, mely mindent
zsidók, szabadkőművesek és bolo r á k u l u m n a k tartott, ami
sevikiek ellenfelel — azt szán
dékoznak elhitetni, hogy a Szov
a fővárosból é r k e z e t t
Ez teszi érthetővé, hogyan tud jetunió összes vezetői zsidók éa
ta az első forradalom, mely a azt állították volna, .'hogy maga
[óvárosban katonai lázadással Lenfai ls álcázott zsidó és hogy
kezdődött 1917 február-március ezek a dajka mesék természete
ban, néhány nap alatt az egész sen az ellenforradalom hidrájá
birodalmat megszerezni. A forra nak nevetséges kitalálásai, hogy
dalmárok éppen a „gombot" ka annakidején az antíbolsevista kö
ritették hatalmukba és meg ls röket nevezték. Éa ahogy e k ö 
nyomták. Jellemző, hogy a részt rök a leleplezést megpróbálták,
vevők saját bevallása szerint a melléfogtak. De még
forradalmat mindkét esetben a
nagyobb biztonság k e d v é 
- fővárosban jól megszervezték, de
ért, tisztán kirakati c é l -

Hogyan uralkodhat orosz földön
a maroknyi z s i d ó s á g
Ha a mostani „szovjetparedicsom" hatalmasainak névsorát
vizsgáljuk és az oroszosan esen
gő nevek mögött felismerjük az
embereket akkor rájövünk. —
eddig is nem tudtuk volna —
hogy
a bolsevlzmust nemcsak,
annak idején Magyaror
s z á g o n / banem Jelenleg
Oroszországban is, a zsi
dók vezetik.
Az oroszosan hangzó Trotzky
név mögött ott. találjuk a Bronsteint, Sinojev, „Pétervár hóhér
ja" mögött (így nevezték ember
telen kegyetlenségéért, ahogy
Pétervárott a „a nép ellenségeit''
likvidálta), pedig ott rejtőzködik
az Apfelbaum. De így mehetünk
tovább, mert a hatalmasok, min
denekelőtt a legfontosabb állá-

Minden gyümölccsel felér
Finom izü dióbél
sokban mind zsidók. Ha pedig a
hatalmasok számát
tekintjük,
mely viszonylag Igen kicsiny,
úgy jogosan tesszük fel a kér
dést, miképpen lehetséges, hogy
a közel 192 milliós ország (az
1942-es hivatalos adatok szerint
a Szovjet-UniÓDak 191.698.100 la
kosa volt) mindössze egy ma
roknyi zsidó kormányozhatja és
rabolhatja k i . '
A magyarázatot történelmi és
lélektani síkon kell keresnünk.
Mindenekelőtt nem szabad elfe
lejtenünk, hogy annak idején
az orosz birodalom lénye
gében a szomszédos terü
letek elfoglalásából szüle
tett,

mert csak ritka eset volt hogy
kisebb kaukázusi lejedelemségek
önként csatlakoztak.
Az ősi
Az is bebizonyított tény leg moszkvai fejedelemség egyike
többször, hogy az kiabál, akinek azoknak a számos kis államok
a háza -ég. Ezek azok az embe nak, amelyekre Oroszország a
rek, akik nagy meséket találnak 11. században felosztódott és me
ki a saját származásukat illetőleg lyekben á fíMrífc-család * külön
és nagy a visszaesés, ha a hiva böző ágai uralkodtak, kicsiny
talos dokumentumok ls szóhoz volt és szegény és felemelkedé
juthatnak.
sét kizárólag a fejedelmi szorgal
A felkapaszkodók ellen elhang mának és Ügyességének köszön
zott vád az is, hogy nem becsü hette, akik értettek hozzá, bogy
lik kellően a szegény embert a szomszédos
fejedelemséget
Ezt a vádat egyenesen visszauta meghódítsák és bekebelezzék.
sltom a felkapaszkodók nevébon, Midőn az összes orosz fejedelem
mert tudom, hogy mit dolgoznak ségeket fgy felszívták, ami az
ezek a szegeay emberek érdeké 1600-as évek körül be ls követ
ben. A szociális gondolat és cse kezett a kisebb mongol államok
lekedet névtelen munkásai ők. következtek sorra, majd később
Nem várják, hogy a hívás az ott a többi gyenge szomszédok. így
honukban érje, maguk mennek állott elő a Birodalom, mely a
a nincstelen, a szerencsétlen, el német határtól a Csendes-óceánig
hagyatott, meggyalázott segítsé terpeszkedett
gére, hogy hitet öntsenek a re
A bekebelezett t e r ü l e t e k
ménytelen lelkébe, ruhát adja
lakossága azonban a leg
nak a meztelenre, támogatói le
kevésbé sem volt sorsá
gyenek az elhagyottaknak
val m e g b é k é l v e
és
sokan szerettek volna újra
Akik ellen a lenti vád elhang
zott, azok a felkapaszkodásnak önállóak lenni. Ezért az orosz
«zt as útját járják. Ha ez ls fel kormányok merev központi kor
kapaszkodás, akkor ajánlom ezt
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úttal
néhány
állásba
tényleg oroszokat Ültettek,
így a „nagypapát", Kalinlnt,
aki a mai napig a Szovjet leg
felsőbb tanácsának elnöke, va
gyis államfő, aki azonban a va
lóságban semmiféle szerepet nem
tatszik.
Az Ismertetett történelmi oko
kon kívül, melyek lehetővé tet
ték, bogy a roppant birodalmat
maroknyi kalandor kezébe kapa
rintsa, lelki okok fs közrejátszot
tak, mégpedig egyrészt hogy az
orosz népet a zsidó szellemiség
ről soha kellőleg fel nem vilá
gosították, amivel lehetővé vált
a zsidóság számára, hogy az lí
raimat megtartsa. Másrészt ehhez
Járult hogy az igazgatási gépe
zetet melyről már előbb szólot
tunk, az utóbbi huszonöt év alatt
eddig soha nem látott tökéletes
ségre emeltek.
Mindez ¡ 1 ' egész civilizált
- világ s z e m e l á t t á r a történt,
mely a maga kicsinyes veszekedései közepette nem talált időt
rá, hogy a veszélynek korlátokat
szabjon, amit néhány év előtt
még megtehetett vofna és ami
nek leküzdése most annyi ember
és anyagi áldozatba kerül. M. M.
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— As ML L- Sz. győri k e r ü l e 
te az 1944745 hadi bajnoki év
Őszi m é r k ő z é s e i n e k beosztása.
Testi munkás leenyérSzeptember 10-én CVSE—Tapol
— KltUntetés. Velancsics Pál ca Szeptember 17-én CVSE- Pá pótjegyek kiadása 12—lg
ny. gérceí körjegyzőnek a Kor pai SC IL, Szeptember 24-én éves kiskorú gyermekek
mányzó Ur a .Magyar Arany Ér Move Alsólendva-CVSE, októ
részére
demkeresztet adományozta.
ber 8-án CVSE—DOSE. október
— Esküvő. Ambrus Annuska 15-én Zalaazentgróti LE-CVSE,
Közli a hivatal az érdekeké,
(Celldömölk) és Döbrentey Ká október 22-én Kinizsi—CVSE. no ket. hogy a 12-18 éves kiskora
roly (Klssomlyó) f. hó 9-én dél vember 5-én CVSE-ZSE-MOVEII. gyermekek részére a testimunkát
után 7 órakor tartják esküvőjü A beosztást a dunántúli Alszö- kenyéi-pótjegyek kiadósát folyó
ket a celldömölki evangélikus vétség a jelenlegi nehéz viszo hó 11-én hétfőn megkezdi. A kis
templomban.
1
nyokra* váló tekintettel első osz korú gyermekek tizenkettedik
! életévük betöltését követő hónap
— A celldömölki Hitelszö tály helyett sorsolta igy kl.
vetkezet folyó hó 3-án délelőtt
— A celldömölki evnng. ele J első napjától- annak az évnek,
tartotta rendes évi közgyűlését, mi n é p i a k o l a b a o nz évnyitó is I végéig, melyben tizennyolcadik
melynek keretében az Igazgató tentisztelet szept. lU-én rrggel életévüket betöltik, kaphatnak
ság tagjai sorába
választolta 9-órakor lesz. A tanulók '/« 9 testi munkás kenyerpótjegyefc-*
Mabder Károly urat a Hitelszö érára az Árpád-u. 2fi az. iskolá Jegyeket a hivatal ftz érdekeltek
vetkezet ügyvezetőjét megerősít nál gyülekeznek. Siept 1 1-en nek nem kézbesíti £f. azért a
ve eddigi ügykörében s neki az délután 2 órakor kezdődik a ta hivatalim a hivatalos órák alatt
be kell jönniök. Az igényjogo- űgyvezető-igKZii'itoí címet én Jel nítás.
suitak születési idejét (anyakönyleget adta. — Örömmel vettük
vi kl-o-inttil, vásárlási könyvvel;
Milder Károly úr HiteluzÖ vei ke
zet Igazgatói-, kitüntetésit, mert A MÁVERÓ működése stb.) Igazolni kell.
tudjuk, vele igazán megérdemelt
A Máv. Sportrepülő Egyesület Vámörlési tanúsítványok
munkttürö és a szövetkezeti gon
dolat Őszinte munkásét érte a nagyon figyelemre méltó ered
kiadása
sok é*'i Oiiaadó "munka után e ményeket ért el. 1941 január hnvában -kezdte ::.•••* a/, üzemét,
A vámőrlést tanúsítványok ki
Jól megérdemelt elismerés
közben öthónspon át«/. országos adását a közellátási hivatal folyó
— Halálozás. Nagy Kálmán repülési tllulom miatt — amikor
hii 20-án bes/.ünteli. Ezért felvolt nagygeresdl, jelenleg sár inioden sportrepülői tevékeny
1 hívja a hivatal mindazokat skfk
vári ny. ev. tanito feleséi;-* tra ség H. M. rendeletre — szüneteit
vaján ilyen jogcímen kenyeresgikus körülmények közt 73 éves A • indö*
3 hónapi üzem alnlt \ bonávKl rendelkeznek -sn/tmeg
korában elhuoyt A temei-M szer 639 felszállás történt. Az oktatá
! akarjjk őröltetni. hn'íy a váa>
tartást Martos Ödön sárvári és sok eredményeként 3 növendék,
I Őrlési tsnnsftványt a fenti határvitéz Balogh Ernő nagygeresdl Öri Kálmán, Jó?sa Ernő és Lász
, időig feltétlenül kérjék a hl*aev. lelkész végezte.
ló Károly letették nz „A" vizsgát I tnlban.
— KltUntetés. Augusztus 30- a közeljövőben még több „A".és
án Sárvárott megtartott járási „B" vizsga várható
A kenyérgabona
tiszti értekezleten a következő
Az elsőrendű szervezés bizto
beszolgáltatása
népmozgalmi nyilvántartók kap sítja, a folytonos üzemet ós u
lak ' badtestperanc-tnoki eüsme- Sportrepülő Egyesület lejlődését,
A beszn'giltMtisról szóló ren
rést: Szabó Kálmán (róla már a Jó oktatás pedig a növendékek delkezések értelmeben a gazdál
megemlékeztünk). Bodd Lajos, elohuladfsát. A jó műszaki sze kodó kenyérgabona hrrroltábsi
Petbö Margit Tamás Anna. UUnt- lj mélyict a gépeket áltaNloan jó- tási kötelességének teljesítésére
her Gizella, Kotanczy Jolán. Sze ' k>'.rbun tartja.
otrszolgáltniandó kcnyergrtboDB>
mes József. Molnár Margit. Béres j A Sághegy lejtőit a Jó repii 6 j a t \ H ! * I Ü . : : a ki nem -. • L.i'aAntal. A kitüntető okleveleket | I n d í t s és IMIÍfflilsj érdekeben tott arató és csépíőró-» cuDél
dr Ajkai Réla j . főszolgabíró ad 1 nagyarányú munkálatokkal ren- zihienuésének l5".o-át.a'keuyérta át n kitüntetettel.nek.
> delik, eddig I " ^zép -Ikerrel. Az gahop't beszolgáltatási kÖie!essfg~
érdekelt gazdák egy részével mór teljesítésére szánt ' abot éa tsMinden g>ümölccsel felér ' megkötötték nz egyességet n.: - karmánynrpát a csépiéi befeje
I sokkal . tárgya'/.sok vanosl foly/i- zésétől számított | | napon belOl
Finom Izü d i n n e l
mmlmn. A MAYERÚ tlnöksége a köteles valsmelyik vásártásji jo
tereprendezés céljára nagy anyakerefckedúnek megvétellé
Vetőmag csávázasa j gi áldn/Htot ÍM hoz. A ;erep«n gosított
fclajrtTilnnt A nyilvántartó bstóMindig
gú vnl; ga ! repülésnek útban levő fak közül síc "Uen'örzi. hoírj' ngazlálkodó
bonatermésünk biztosítása céljá I mar íjakat ki is vágtak, amivel kenyergihonabeszolgáltatüsl köból a vetőmag csávozása, de ta J m-Ar eddig Is a jó repülést bizto telesoégét teljesltette-c.
lán soha olyan jelentőséggel nem sították.
A 7>.|fheszoIg;iltatAsi kötelesség
bírt, mint ma. a háború ötödik
A Máv. Sportrepülő Egyesület teljesttfsére -zánt takarmtioyárévében. Hazánkban még mindig ! a közeljövőben kombinált üze
p á l é s kukoricát, továböá a szanem kerül a főidbe a vetőmag Í met vezet be. Eddig ltjtömentén tiiidvál'is/.uisu-heszolgá'tatáhl kÖteljes egészében csávázottan Kü j gumlfndftás volt csak, rövidesen leleaafsj teljesítésére szánt sörár*
lönösen a kisgazda társadalom I csörlőgéppel való i n d í t s is lesz. •áf, Vopaszárpat kölest bajüinát
az. amelyik egyes vidékeken a | A caörlésbez szükség,* nagymé- nyers-, csépelt rizst v&inaiint
csávázott Illetőleg, annak hasz | rotü autót Vaa B'-fa a napokban borsot, babot, borsót, lóbabot és
nát nem ísmerto fel. Több euró I megvásárolta a MAVEUÓ részére. mákot a gazdálkodó október 31pai állam már bevezette a köte
A sportok legszebb sportja a ig köteles valamelyik vásárlásra
lező csávázást ami a leghelye 1 repülés. Igazán férfias bátorságot jogosított kereskedőnek véielre
sebb is. mert Így fokozatosan kíván s amellett testi én szellemi felsjánlnnl. Sörárpának a beszol
teljesen kllrtha'ók lesznek a kü egészséget A repülőoktatáa nem gáltatási kötelesség szempontjá
lönböző gabonafajtákon jelentke csak arra tanít meg, hogy milyen ból azt az árpát kell tekinteni,
ző gabona betegségek.
módon kell repülni, hanem önfe amelynek ezt a minősegét vslsBár a különböző növény véde gyelemre és szellemi kiegyensú mint a sörárpára megállapított
kező szereknél az utóbbi években lyozottságra nevel, a tanítvány hatósági árát a vételi jegyen fel
mutatkoztak hiányok csávázószer- lelki erejét fejleszti.
tüntették.
ben, a kereskedelem felkészült
olyannyira, hogy a jelentkező
igényeket kifogja tudni elégíteni. BAJTÁRSI SZOLGÁLAT
E L A D Ó
Különösen a Magyar Mezőgaz
Fülöp László szkv. aB—373.
dák Szövetkezete
az. amelyik tábori postaszámról Urent roko
1 drb. Jókarban lévó 15
nsgy áldozatok és sok munka nainak. Ismeréseinek, barátainak
soros merítő keretes veérán biztosította a folyó évre is Sárvarra. Celldömölkre egy bá
tógép. Clm: Nsgy Károly
ABAVTT nevű csávázó szeré hói jos kisleánynak, hogy Jól van.
azt a mennyiséget amellyel nem sokat gondol haza, lélekben ve
Boba.
csak régi vevőit tudja kielégíteni, lük van, kéri, bogy többet írjanak.
hanem ABAVIT-ol eddig nem
Arval Sándor ht. orm , Nagy
használt gazdák megrendelései
István h t örm. é s Blázovlcs
nek ls eleget tud tenni.
László tlz. a B/992. táb. postaüdvözletüket küldik hoz
Minden gyümölccsel felér számról
zátartozóiknak és ismerőseiknek,
Finom Izü dióbél
sok levelet várnak.
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Kinek van igaza?
A „Tiszaföldvári Hírlap"
címére
Egyik utóbbi számában olvas
tuk fenti cimü
laptársunkban,
hogy az igazi magyar
népdal
ellen irt cikkérea „Magyar £/:"bon és egyéb lapokban is ellcnt.mondÓ'vitacikkek
jelentek meg.
Bár ezekre a „Tiszafüldrári Hírlap' nak álhtólag
megvannak
a vtilaszai. mégis a mai időkre
való tekintettel, még igaza tuda
tában sem akarja folytatni a
vitát, meghagyja jobb
időkre.
Hozzánk is érkezett egy le
vét, melyben az aláírók
kérde
zik, hogy T. ,1. úr kiket ért „magyér lelkű és komoly tfkeUégü
zeneszerzők alatt?" — Torübbti:
kik azok — névszerínt felsorol
va — a T. J. úr által
említett
idegen fajú, zsidó, félzsidó, sza
badkőműves stb Zeneszerzők és
nótagyüjtűk, akik pentatonikus
stílusban szerzett „komolytalan
és mürésiietlen
termékrikrt
a
közművelődésre
ráerőszakol
ták f* Sorolja fel a „Tiszaföld
vári Hirlap" T.J.cikkezűje azo
kat a müveket és gyűjteménye
ket,, melyekkel az általa meg
támadott zeneszerzők
állítólag
or társadalmat
megmételyezik
és nemzeti törekvéseinkről a fi
gyelmet elterelik!"
A fenti kérdéselcre kérve a
választ, egyben kérjük
teközlésrr átengrdní azokat a xalattokat is, amik állítólag a „7*.
Hirlap szerkesztői fiókjában már
ott vannak. Mi készséggel haj
landók vagyunk az igazság ér
dekében a mai nehéz'időkben is
foglalkozni ezzel a fontos ma
gyar kulturális
kérdéssel.
A vidéki sajtónak
ugyanis,
amennyiben nem ripars-szerepet
akar betölteni, elemi kötelessége
kulturális kérdésekben is legna
gyobb nemzeti értékeink s ezek
igazságainak
közvetítése az ol
vasóközönség felé.
- Várva a ^TiszaföldvúH
Hir
lap" válaszát és cikkeit, mara
dok mély tisztelettel:
PÖRGE DÁNIEL
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