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A lap megjelenik minden szerdán és szombaton. 
Előfizetési dijak és hirdetések, valamint a lap szellemi részét Illető 

közlemények a szerkesztőséghez küldendők.

H i r d e t é s e k  á r a i :
A legkisebb hirdetés dlla i ’BO pengő. — A hirdetés egy'60 milliméter 

széles hasábon millimétersoronként 10 fillér. 
Álléstkeresőknek fO százalék kedvezmény.

A hírrovatban elhelyezett reklám-, eljegyzési, családi hír, valamint a 
nyllttér soronként 60 fillérbe kerll I.

A íöldreíormjavaslat
Vitéz gróf Teleki Mihály földmi- 

yelésügyi miniszter kedden a kép
viselőház elé terjesztette a föld
birtokreformjavaslatot, hogy minél 
előbb megoldódjék a magyar nem
zetség erejét jobban szolgáló egész
ségéi földbirtokmegoszlás kérdése.
E javaslatból minden kismagyar, 
nincstelen földmives érezheti a le
hetőséget, hogy szorgalommal, be
csületes munkával, erőfeszítéssel el
érhet az álmok-álmához: a darabka 
saját földhöz, a saját külön „egyéni 
hazához“ is. A földreformjaváslat 
töfekvése és célja, hogy a mező- 
gazdasági lakosság arra érdemes 
és a törvényes feltételeknek meg
felelő, minél több tagja fejthessen 
ki a nemzet magasabb érdekeinek 
megfelelő, önálló termelői tevékeny
séget. A javaslat a törpebirtokok 
kisbirtokká kiegészítése utján lehe
tővé teszi, hogy a földbirtokmeg
oszlás terén helyesebb arányok vál
janak elérhetővé anélkül, hogy a ter
melés folytonossága megszakadna, 
vagy a mezőgazdasági munkásság 
munkaalkalmai csökkennének.

A javaslat legfontosabb intézke
dései a következők:

A birtok politikai célokat biztosító 
átengedésre kötelezés jogát a javas
lat a kereskedelmi társaságokkal, a 
megfelelő indok nélkül külföldön 
lakókkal, viszonosságot feltételezve 
a külföldiekkel, az egyházi testüle
tekkel, a hitbizományi birtokosok
kal, közületekkel és általában jogi 
személyekkel szemben már 300, 
egyéb tulajdonosokkal szemben pe
dig 500 kát. holdnál nagyobb terü
letű birtokok tekintetében állapítja 
meg oly módon, hogy az átenge
désre kötelezés mértéke a birtok 
nagysága szerint emelkedik.

Akinek 1500 kát. holdat meg
haladó mezőgazdasági művelés alatt 
áBÓ1 területű birtoka van, olyan mér
tékben lehet kishaszonbérletbe át
engedésre kötelezni, hogy a 4000 
kál. holdon aluli birtok 500 és 1500 
kát. hold közötli részének a ka
taszteri tiszta jövedelem szerint szá
mított 20 százalékát, 1500 kát. hol
don felüli részének pedig 40 száza
lékát, a 4000 kát. holdnál na
gyobb, de 10.000 kát. holdat meg 
nem haladó birtoknál az előbbi 20 
és 40 százalékon felül a birtok 4000 
kát. holdbn felüli részének 60 szá
zalékát, — a 10.000 kát. holdon 
félüli birtoknak pedig az előbbi 20, 
40 és 60 százalékón felül a 10.000 
kát. holdon felül eső részének 80 
százalékát lehet kishaszonbérletek 
céljaira felhasználni.

Ha az ingatlan az 1500 kát. hol
dat nem haladja meg, a kereske
delmi társaságokkal s álfafában a 
jógi személyekkel a hitbizományi 
birtokossal szemben is az ingatlan 
30, más tulajdonossal szemben pe
dig 20 százaléka erejéig lehet lei5" 
haszonbérietek céljára átengedésre

kötelezést elrendelni, úgy azonban, 
hogy ezekben az esetekben 300, 
illetőleg 500 kát. holdat érintetlenül 
kell hagyni. Ezenkívül gyermeken
ként még a második és a többi élő 
gyermek után 200—200 kát. hold 
is érintetlenül marad.

A különös méltánylást. érdemlő 
indokokra tekintettel, az átengedésre 
kötelezés ismertetett mértéke 50, 
60, sőt 70 százalékkal is csökken, 
ha a tulajdonos a birtokon az át
lagon felülinél több munkáskezet 
foglalkoztat, illetve egy-egy katasz
teri hold szántóra legalább 100,120, 
140 pengőt fizet ki.

A házheíyszerzések előmozdítá
sához fűződő fontos szempontokra 
tekintettel, a törvényjavaslat az át
engedésre kötelezést azonnali kész- 
pénzfizetés ellenében általában min
den házhely céljára alkalmas birtok 
tulajdonosával szemben lehetővé te
szi azzal a megszorítással, hogy ha 
olyan földmives köteleztefnék ingat
lanának házhely céljára való áten
gedésére, akinek az átengedésre 
kötelezés után nem maradna 50 kát. 
hold földje, csereingatlannal kell 
kártalanítani.

Az átengedésre kötelezett tulaj
donos átengedett ingatlanáért való
ságos és fétjés becsértékef, ilíétve 
haszonbért kap. Az 1000 holdon 
aluli birtokosok a javaslat szerint 
a kishaszonbérletbe átengedésre kö

telezés után már 10 esztendő eltel
tével, az 1000 holdon felüli birto
kosok pedig a telepítési törvény
ben megállapított időtartam* eltelté
vel kérhetik, hogy ingatlanaikat az 
állam tulajdonul vegye át. Tulajdoni 
megszerzés esetében az állam az 
átvételkor a vételár fele részét fizeti 
ki készpénzben, másik fele részét 
pedig 25 éven át törleszti egyenlő 
részletekben s a hátralék után 3 és 
félszázalék kamatot fizet.

A kártalanítás módját s különö
sen a kifizetés idejét a fentiektől el
térő módon is megállapíthatja a 
minisztérium, ha a tulajdonos át
engedett ingatlana értékét közgaz
dasági és szociális «szempontból és 
különösen munkaalkalmak biztosí
tása céljából gyár-, bánya-, ipar
vagy fürdővállalatba fekteti be.

A javaslat a kisemberek érdekeit 
abban a vonatkozásban is fokozot
tabb mértékben kívánja szolgálni, 
hogy megkönnyíti az államnak a 
nagyhaszonbérletek utján hasznosí
tott ingatlanoknak kishaszonbérle
tek céljára való átvételét.

A javaslat mintegy másfélmillió 
kataszteri holdat biztosit földbirtok- 
politikai, legnagyobbrészben kisha
szonbérletek céljára s megadja a 
módot arra is, hogy az arra érde
mes kishaszonbérlők a haszonbér
letként bírt földet tulajdonul is meg
szerezhessék.

Nagyszabású ünnep lesz 
a bátai templomszentelés
Éveken keresztül gyakran felhív

tuk a figyelmet arra a sajnálatos 
tényre, hogy a bátai szűk és roz
zant róm. kát. templom nem felel 
meg céljának és hogy eredményes 
hitélet ebben a tekintélyes lélek
számú községben csak úgy képzel
hető el, ha a lelki szükséglet ki
elégítésére megfelelő Istenháza épül.

Fdjth Jenő apát, Báta tudós plé
bánosa, 8 évvel ezelőtt indított a 
templomépités érdekében mozgal
mat és történelmi kutatásai alapján 
felhívta a figyelmet a bátai apát
ságnak az ország határain túl is 
jól ismert múltjára, a törökök által 
elpusztított nagyhírű bátai kegy
templomnak a Hunyadiakkal való 
kapcsolataira. Az építés célját nem- 

I csak abban jelölte meg, hogy a 
hosszúra nyúlt, nagy község lelki 
igényei kielégittessenek, hanem azt 
is kihangsúlyozta, hogy a hajdan 
hires, a Szentvér csodájának révén 
a középkorban nagyon látogatott 
bucsujáró hely felújítása volna hi
vatott a Hunyadiak emlékének őrzé- 
sére. Hiszen őknagy kegyelettel voltak 
Báta apátsága iránt, mert Hunyadi 
János itt verte le Galra Lászlót, 
ezzel megerősítette trónján Ulászlót 

| és innen kezdődik Hunyadi gyors 
j emelkedése.

A templomépités eszméjét nem

csak Virág Ferenc pécsi megyés 
püspök karolta fel, hanem hatható
san pártolták a vármegye katolikus 
előkelőségei: gróf Apponyi Károly 
felsőházi tag, Dory Frigyes és Döry 
Hugó gazdasági főtanácsosok, Kiss 
Lajos kanonok, felsőházi tag, báró 
Kornfeld Móric felsőházi tag, dr 
örffy  Imre kincstári főtanácsos, 
felsőházi tag, dr Perczel Béla al
ispán, Schneider Gábor ny. kúriai 
bíró és dr Szakách Ernő gazdasági 
főtanácsos, akik tőbbezer felhívást 
küldtek szét az országba, segítsé
get kérve a Hunyadi emléktemplom 
megépítéséhez.

Több küldöttség járt ebben az 
ügyben a kormánynál és dr Hó
mon Bálint vallás.- és közoktatás- 
ügyi miniszter még az 1932. évben 
elhatározta, hogy a teniplöhi épí
téséhez a teréziánumi alapítvány 
jövedelméből megfelelő segítséget 
juttat. Az országos gyűjtés ered
ményén kívül Virág Ferenc pécsi 
megyés püspök i& nagyobb, bőkezű 
adománnyal járult hozzá az építés
hez, amelyet Tolna vármegye azzal 
segített elő, hogy tízezer pengős 
költséggel rendeztette a templom 
helyét, á Rlastromhegyet és utat épít
tetett oda. Bála község közönsége 
és- a hivek is tiszteletreméltó nagy
lelkűséggel támogatták az építést.

Egyes szám áré 12 fillér.

Ma már áll is a művészi szép
ségű bátai templom, Lechner Lóránd 
építészmérnök, műegyetemi tanár 
modern román stílusban tervezett, 
mennyezetén sárközi ornamentikám 
remeke, melyet október 1-én maga 
Virág Ferenc pécsi megyéspüspok 
fog felszentelni. Az 1600 ember 
férőhelyü templom hossza 43 mé
ter, szélessége 22 m, tornya 36*5 m 
magas. Az építés költsége körül
belül 200,000 P volt és a kivitelé-* 
zés Sarló László budapesti építész 
munkája. Az országos vonatkozá
sokban is feltűnést keltő templom- 
szentelés ünnepe iránt a környék 
népe is nagyon érdeklődik és úgy 
értesülünk, hogy külön vonatok is 
indulnak majd ez alkalommal Bé
tára, ahová a magaslaton épült, 
messze látszó szép templom méltán 
vonzza a lelkeket.

Az uj bátai templomot a Hunya
diak fényes korszakának ötszázéves 
fordulója hívta életre. Az az Ötlet 
indította el a templomépités gondo
latát, hogy ünnepet ül majd a há
lás magyar haza és a keresztény 
világ. S amikor meghatott lélekkel 
idézzük Hunyadi János emlékét s 
ránk ragyog majd az ünnep fényé
ben világtörténelmi hősünk legen
dás alakja, szomorú szemmel néz
hetünk a déli végek felé, hol Hu
nyadi hitért, házáért harcolt, szen
vedett. Ahol halópora pihen, a sírja 
mellé sem állhat ünneplő lélekkel 
a csonka országba börtönzött ma
gyar . . .

Fel kell tehát kutatnunk, meg kell 
becsülnünk minden hazai emléket, 
mely Hunyadiról beszél, minden 
magyar főidet, hol hazája érdeké
ben fáradva járt s ahol ötszáz esz
tendő messzeségén át is láthatja őt 
a történelem világánál a nemzet 
lelke.

Ilyen emlék helye Báta, ahol Hu
nyadi 1440-ben az ország belső bé
kéje szempontjából döntő győzel
met aratott. — E csatát szekszárdi, 
majd bátaszéki csatának nevezik 
ugyan, de az összes egykorú és 
jólértesült írók egybevetése. után 
nyilvánvaló, hogy az ütközet a bátai 
apátság mellett folyt le. Hogy Hu
nyadi János életében jelentős sze
rep jutott a bátai monostornak, mu
tatja az a tény is, hogy ő maga és 
egész családja feltűnő nagy kegye
lettel viseltetett a bátai apátság iránt, 
melynek temploma a Krisztus vére 
csodájáról országszerte hires bu
csujáró hely volt.

Turóczi krónikája írja, hogy Gara 
János, Zsigmond király hadvezére, 
1415-ben fogságából szabadulván; 
a bátai templomba vitte nehéz rab
láncát a Megváltó drága szent vé
rének tiszteletére. Ez első nyomót 
soron követi 1434-ben IV. Jenő pápa 
levele, melyben búcsút engedélyez 
azoknak, kik Űrnapján gyónnak és 
áldoznak a bátai templomban, hói 
tiszteletre van kitéve Krisztusnak a 
szentostyából kifolyt szent vére;

ANIKOPC
Kiemelés

ANIKOPC
Kiemelés
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Ranzanus, a nápolyi király követe 
Hunyadi Mátyás udvarában, hazánk 
nevezetes helyei közt említi a ki
csiny falut, Bátát, melynek — amint 
Írja — nagy a hire a nyilvánvaló 
csoda miatt, hogy monostora temp
lomában látható a szentostyában a 
Krisztus vére, testének részecskéjé
vel együtt, amint ezt sokan állítják, 
akik látták. A zarándokok közt 
gyógyulást kereső betegek is van
nak. Királyok látogatják a szent
helyet. Mátyás király majd két hetet 
tölt a monostorban. Az ország elő
kelő emberei miseruhákat, drága
köveket visznek a templomnak. 
Perényi Péter minden áron, rab
lással is hatalmába keríti a szent
vért. Anyja, a szépemlékü nagy
asszony, Kanizsay Dorottya azzal 
engeszteli fia vétkét, hogy drága 
takarót készíttet a szentvér tartó
jára. Báthory András, a naszádo
sok kapitánya a törökök ellen in
dulván, betér előbb Bátára búcsút 
járni. II. Lajos kétszer is itt várja 
hiába a seregét. Itt gyónik, áldozik 
utoljára. Körülötte a fekete vőlegé
nyek, a mohácsi csata vértanú csa
pata. Pár héttel a mohácsi vereség 
után Erdélyből hallatszik a hir, 
hogy a vajdahunyadi várnagy azért 
szidja a bátai szentvért, mert nem 
mentette meg Budát és Magyar- 
országot. Ez ugyan nem a tisztelet 
hangja, de bizonyság arra, hogy 
messze földön ismerjék, emlegették 
a csodás szentostyát. 1539-ben 
szomorú újságot ir naplójába a 
bécsi pápai követ. A török 10 000 
embert hányt kardra, prédára 
Bátán és lerombolta a Krisztus 
Urunk csodás véréről hires mo
nostort . . .  Elveszett a pusztulásban 
a szentvér is. A hírét halljuk még 
harminc év múltán is, de aztán el
felejtik ezer más keserűség és pusz
tulás között 150 éven át volt tisz
telet tárgya a bátai szentvér. Hír
neve régi dicsőségünk temetőjében 
hullott a porba . . .

A bátai bucsushely virágzása egy
beesik a Hunyadiak korszakával. 
Legnagyobb jótevői a Hunyadiak 
és hűséges híveik. Hunyadi János 
két dalmatikát, Szilágyi Erzsébet 
„nagy bársony" aranyos, gyöngyös 
miseruhát és még két aranykeresz
tes ruhát adott. — Hunyadi László 
„halála órájában" fekete bársony, 
aranyos miseruhát küldött. Mátyás 
király tizenkét drága ruhát. Korvin 
János négy miseruhát ajándékozott. 
Pedig birtokuk nem volt erre, ország 
dolgában is ritkán fordulnak meg itt. 
Egyszer azonban járt Bátán nagy 
Hunyadi János. Sorsdöntő, nehéz 
csata előtt látta meg a szentvér temp
lomát. Akkor még nem volt világ
híres hadvezér, a kereszténység 
védő pajzsa. De a bátai győztes 
csata után erdélyi vajda lesz s a 
tőrök elleni harcok vezére a déli 
végeken. A Hunyadiak történeirója, 
Teleki gróf elfogadja azt a véle
ményt, hogy Hunyadi János e csa
tájával vetette meg a saját és csa
ládja jövendő nagyságának alap
ját . . .  A Hunyadiakat hűséges hála

fűzte Bátához. Ezért nőtt annyira a 
szivükhöz a szentvér temploma 
iránt való szeretet, melynek meg
ható példáját adja Hunyadi László, 
mikor utolsó perceiben is erre gon
dol s bizonyára azért küld ide fekete 
miseruhát, hogy ebben mondjanak 
érte szentmisét. . .

Ezekhez az emlékekhez való ra
gaszkodás tette lehetővé, hogy a 
bátai klastromhegyen megépült a

Megváltó szent vérének uj temp
loma s abban Hunyadi János em
léke. Báta katolikus népe uj, meg
felelő templomhoz jutott és mikor 
országos jelentőségű nagy ünnep- 
ségü keretében felszentelik a gyö
nyörű szentegyházat, bizonyára 
összedobban vallásos és nemzeti 
érzésünk és mind magasabb lángra 
gyullad az Isten és a Haza iránti 
szeretetünk.

U| közgyűlés fogja tárgyalni a Pince
szövetkezel beolvadásának kérdését

Nagy megütközést váltott ki a 
Szekszárd és környékbeli szőlős
gazdák körében a julius hó 31-én 
megtartott rendkivüli közgyűlés, — 
mert puccsszerűen megrendezve, a 
dolog lényegét nem ismerő sió
agárdi és dunaszentgyőrgyi szőlős
gazdákat felvonultatva, kimondatta 
a szövetkezetnek a MEGA-val tör
ténő egyesülését, illetve beolvadását.

A szekszárdi kir. Törvényszék, 
mint kereskedelmi bíróság azonban 
a beolvadásnak cégbejegyzését meg
tagadta és utasította a pinceszövet
kezet vezetőségét, hogy 60 napon 
belül összehívandó újabb rendkivüli 
közgyűlésen az egybeolvadási szer
ződést mutassa be és ennek elfoga
dása, vagy el item fogadása tár
gyában hozzon újabb határozatot.

Sokak előtt ismeretes, hogy a 
Pinceszövetkezet igazgatósága, egy
két kivételtől eltekintve, egyöntetűen 
a beolvadás ellen foglalt állást, mert 
nem látta azt a szövetkezet érdeké
ben állónak, már csak azért sem, 
mert egy 40.000 pengő üzletrész
tőkével rendelkező uj szövetkezetbe 
nem olvadhat be egy 167.000 pen

gős üzletrésztőkéjü, jól megalapo
zott, vidéki kimérésekkel rendel
kező szövetkezet, amely több mint
100.000 pengő tartalékalappal ren
delkezik és évek óta jelentős nye
reséggel fejezi be üzletévét. Tehát 
már ebből a szempontból is irreális 
a beolvadás. Máskülönben a MEGA 
zárszámadást még eddigi működé
séről nem adott ki és igy a pince- 
szövetkezet igazgatóságának nem is 
volt módja működésébe betekinteni.

A Pinceszövetkezet igazgatósága 
tehát a leglelkiismeretesebben és fele
lősségének teljes tudatában járt el 
akkor, mikor elvetette azon javas
latot, hogy egy olyan szövetkezetbe 
való beolvadást indítványozzon a köz
gyűlésnek, amelynek működését, va
gyonjogi helyzetét és általában a stá
tusát nem ismeri.

A szekszárdi kir. Törvényszék in
tézkedése következtében tehát a Szek
szárd és környékbeli szőlősgazdák 
újabb határozatot fognak hozni és 
egy pillanatig sem kétséges, hogy az 
előző közgyűlési határozattal szem
ben igen nagy többséggel a beolva
dás ellen fognak határozni.

Tolna k o m s é f  lovas aantféríuminal 
és ffiadalkapuval fogadta M k ó c  testvérKözség

Szeptember 17-én Tolna küldött
sége: Csik Jenő tolnai főjegyző, 
Pittesser Antal vikárius, dr Herczog 
Elemér gyógyszerész és Csaba Imre 
levente főoktató a hajnali órákban 
dr Herczog Elemér autóján elmen
tek Kárpátaljára, Kisrákóc községbe, 
hogy a testvérnépet üdvözöljék, át
adják a tolnai leventék ajándékát: 
az országzászlót és négy kisebb 
lobogót, továbbá Tolna község 600 
pengős ajándékát az ottani kántor
lakás felépítésére, majd a gyerme
keknek 600 irkát, 100 irónt, 300 
tollat és 250 cukorcsomagot.

Vasárnap délelőtt 10 órakor Nagy- 
rákóc községben a járás főszolga- 
birája, szolgabirája fogadta szere
tettel a küldöttséget. Majd a járás 
vezető embereivel autóra ültek és 
folytatták útjukat a vadregényes, 
szép vidéken. Kisrákóc határában 
36 tagú nemzeti kokárdás lovas
bandérium fogadta a küldöttséget. 
Mindenfelől sereglett a nép a virá
gos diadalkapu felé, ahol a község 
bírája ruszin nyelven üdvözölte a

tolnaiakat, majd kenyeret és sót 
nyújtott át nekik. Ezután a görög 
kát. plébános kisleánya magyar nem
zeti ruhában magyar nyelven kö
szöntötte a küldöttséget és gyö
nyörű rózsacsokrot nyújtott át a 
tolnai vikáriusnak. Majd a tömeg a 
templomba vonult és nagy áhítattal 
vett részt az ünnepi szentmisén. — 
Szentmise után a plébános az oltár 
lépcsőjétől a tolnai küldöttség elé 
ment és lelkes, megható beszéddel 
köszöntötte. Hangsúlyozta Szt. Ist
ván birodalmának dicső múltját és 
buzdította híveit, hogy maradjanak 
hűek szent István országához, mely 
évszázadokon át biztosította meg
élhetésüket. Isten áldását kérte az 
ország főméltóságu Kormányzójára 
és mindazokra, kik nehéz körűimé-, 
nyeikben segítségükre sietnek. Majd 
ugyanezt elmondta ruszin nyelven 
is. E beszéd után ruszin nyelven 
elénekelték a pápai és az eucha
risztikus himnuszt.

A templomi ünnepség után az 
óriási nagy templomtéren gyűlt ősz-

ISKOLASZEREK
füzetek, iró- és rajzszerek, festékek, ecsetek és mindennemű 
iskolai szükségleti cikkek dűs és jutányos beszerzési forrása

o Hóin ár-féle Rí. Könyu- és popfrkereskedése
T elefon 37. Szekszárd, K aszinóbazár. Telefon 37.

Iskola- és egyéb könyvek k ö t é s é t  jutányos áron készítjük

sze az ünneplő közönség. Ott volt 
a katonai küldöttség, a közigazga
tás vezető emberei, a papság az 
esperessel élükön. Az énekkar a 
magyar Himnuszt énekelte el, majd 
az agilis nagyrákóci körjegyző 
mondta el ünnepi beszédét először 
magyar, majd ruszin nyelven. Me
leg szeretettel köszöntötte a tolnai 
küldöttséget s kérte, hogy az anya
országban élő tolnaiak vegyék párt
fogásukba a 20 évig elnyomatásban 
élő szegény kisrákóci népet és ta
nítsák meg őket az igazi szent- 
istváni gondolkodásra és cselek
vésre, amiért igen hálásák lesznek.

Ezután Pittesser Antal tolnai vi
kárius üdvözölte a testvérnépet és 
különösen a haza, a magyar haza 
szeretetére buzdította őket, mert ez 
a szeretet * termeli a vitézeket, hő
söket és vértanukat és ezzel a tüzes 
hazaszeretettel védhetik meg édes 
Hazánk itteni határait. Tolna nagy
község nevében Ígérte, hogy min
denkor szeretettel veszi pártfogásába 
a testvérnépet és ahol tudja, támo
gatni fogja.

A most megalakult leventeifjuság 
sorfala között az ünneplő közönség 
az iskolába ment, melynek udvarán 
a kisleánykák ruszin néptáncokat 
mutattak be.

A küldöttség és az ottani veze
tőség a két község közötti kapcso
latot és a kisrákóci szegények anyagi 
támogatásának módozatait is megtár* 
gyalta.

Délben a görög katolikus plébá
nos diszebédet adott a megjelent 
előkelőségek tiszteletére.

Csonka Magyarország nem ország,
Egész Magyarország — mennyország f

Kultúra
A szivekben, a lelkekben a kul

túra, a műveltség, az emberi elme 
nemesítése, csiszolása, szellemi kin
csekkel elhalmozása ; a «zivekbe a 
szeretet beoltása, a sziveknek jó, 
nemes és értékes kincsekkel föl»- 
ruházása; a lelkek fölemelése egy 
magas, igen magas erkölcsi magas
latra s ez által finomítása az ízlés
nek, a társadalmi és családi élet
nek, a durvaság) az önzés, a gőg, 
a hiúság, a fennhéjázás kiküszöbö
lése az emberi életből és minden 
emberi érintkezésből, oly nemes, 
oly értékes nemzetmentő és nem- 
zetépitő munka, mely egy boldog, 
gazdag emberi, társadalmi és nem
zeti életet szül.

Ezt a boldog világot előidéző 
munka pedig nem nehéz, csak kissé 
fárasztó, nem unalmas, csak lassú 
eredménnyel járó. De egyszer el 
kell kezdeni s ha elkezdtük, nem 
szabad abbahagyni soha. A kultur- 
embernek pedig még gyönyörűség 
is, lélekemelő is ez a munka, mert 
fokozatosan látja kialakulni az em
beri testben az isteni lelket, amely 
lélek emelkedésével együtt jár a 
társadalmi érintkezés finomodása, 
az emberi durvaságok eltüntetése s 
az ember egész életének uj, nemes 
alapokra fektetése.

Az igazig kulturember nem tud 
durva, bűnöző, hazug, gonosz, mun- 
kátalan, iszákos, léha, könnyelmű, 
csalfa, csábitó, erkölcstelen lenni. 
Az igazi kulturember nemes, haza
fias, istenfélő, vallásos, családias, a 
bűnt kerülő, nem káromkodó, finom» 
előzékeny, udvarias, jó lelkű, min-


