Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
látogattak egy DEFHE otthon alakult, és itt megtalálták úgyszolván az összes
napi és hetilapokat, folyóiratokat a tagok és rendelkezésükre állott a könyvtár is.
Az új tisztikar megválasztása után Dr. Horger Antal tanárelnök meleg szavakkal
emlékezett meg a távozó Szovják Béla ifjúsági elnökről, és fokozott támogatását
ígérte a jövőre az egyesületnek.
Szegedi Új Nemzedék XXI. (1939) június 19. 7. oldal

472. A munkatáborok jelentősége nemzetnevelési szempontból

A Turul Szövetség és az ősi magyar szellemet ápoló sárospataki kollégium azért
szervezte az első magyar munkatáborokat, hogy a magyar egyetemi és főiskolai
ifjúságot kiemelje eddigi tespedtségéből, és komoly, edzett, kitartó, kemény embereket neveljen a gyönyörű magyar jövendőért emberekkel és elemekkel vívott
harcra, akik a munka szeretetén keresztül az eddigi lenézés és sajnos, sokszor
tapasztalt megvetés helyett, szeretettel és megértéssel néznek magyar munkástestvéreinkre, és hiú osztályharcok miatt nem fogják engedni e kis hazát újabb
vágóhídra, hanem visszaszerzik azt, amit könnyelműen veszni hagytunk.
Ez az eszme, mely a Turul-eszmékben és Rákóczi öreg kollégiumának töretlen
magyar szellemében gyökerezik, ma is változatlanul fennáll a magyar munkatáborok megrendezésénél. Bizonyság erre a munkatáborok főparancsnokának, vitéz Szinay Bélának a munkatábori prospektust bevezető pár sora, melyben ezeket
mondja:
– Hívom a magyar értelmiségi ifjúságot önkéntes munkaszolgálatra, hogy jellemszilárd, edzett, egészséges, bajtársi érzéstől és lángoló hazaszeretettől áthatott
férfiakat és nőket adhassunk a magyar hazának! Hívom őket, mert a fiúk feszülő
karjaik erejével, a lányok jóságos cselekedeteikkel enyhíteni tudják a magyar élet
keserveit! Hívom, mert a munkatáborok ifjúsága a boldogabb magyar jövendő és
magyar nemzet záloga! Hívom, mert a munkaszolgálat országépítés!
A magyar szellemű nevelést s a régi hagyományok ápolásának szükségességét
azzal is kifejezésre igyekeztek juttatni, hogy a férfi munkatáborok a hét vezér,
a női táborok pedig Emese és Sarolta nevét viselték. A dicső múltra való ilyen
emlékeztetés és a munka hatalmas lélekformáló és nemzetnevelő hatásán kívül
a rendező egyesületek, illetőleg most már a kormány, igyekeztek előadásokkal
is megerősíteni a táborok minden egyes résztvevőjének lelkében a magyar haza
iránti szeretet és kötelességérzést. Éppen ezért már kezdettől fogva hetenként
több előadást is tartottak a résztvevő fiatalság számára, melyekből megismerhették a vajúdó magyar világ döbbenetesen gyönyörű és nagyszerű sorskérdéseit, hogy így mielőbb kialakulhasson az egységes nemzeti szellem és ez megerősödve, a magyar társadalom különböző osztályainak egybekapcsolásával és
vállvetett munkájával felépülhessen az új, boldogabb és Golgotát nem ismerő
Nagymagyarország!
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E nemzetnevelő és nemzetvédelmi előadások során az idén pl. a következő kérdések kerülnek megvitatásra: 1. Katonai tárgyú előadások: A korszerű honvédelem, Ipari sztrájk és szabotázs, Kémelhárítás, Lég- és gázvédelem, Bajtársiasság,
Térképismeret, 2. Nemzetpolitikai előadások: Agrárkérdés Magyarországon, Agrármunkásság problémái, Nemzetiségi kérdés a történelmi Magyarország területén, Keresztény ifjúság elhelyezkedése a gazdasági pályákon, Mai államrendszerek Európában, Új magyar lelkiség és végül a Magyar munkaszolgálat kérdése.
Gyönyörűen meglátszik a munkaszolgálat nemzetnevelő célja a női munkatáborok feladatköréből is: a női munkatáborok feladatköréből is: a női munkatáborok
teendői a női lélek sajátosságaihoz igazodnak, s ezért a tulajdonképpeni nemzetvédelem és népnevelés ezek keretében valósítható meg gyakorlati eszközökkel.
A férfiaknál ugyanis ez csakis lelki meggyőződésen és felvilágosításon alapuló
dolog, ellenben a nőknél gyakorlatban is megvalósítható a következő módokon:
a résztvevők beállítása a serdülő nemzedék s az anyák szolgálatára, mégpedig
úgy, hogy a munkaszolgálatosok a magárahagyott szegény népet ránevelik a
népegészségügy, a tisztaság, a csecsemővédelem, a gyermekgondozás és a gyermekvédelem alapvető követelményeire. E cél elérése érdekében az elmúlt évben
például:
Háztartásban segített a munkaszolgálatosok 44 százaléka.
Mezőn, kertben segített a munkaszolgálatosok 27 százaléka.
Bölcsődében, napköziben gyermeket gondozott a résztvevők 23 százaléka.
A munkatáborok fejlesztésével a táborok gyönyörű programja egyre bővül, egyre célirányosabb lesz. A mostani programok szerint a táborok már nemcsak a
rövid nyári hónapok alatt fogják a segítés munkáját végezni, hanem egy egész
éven keresztül, 1939 júniusától 1940 júniusáig. Ez idő alatt az elért eredmények
valószínűleg annyira állandóvá válnak, hogy nem marad meddő a szolgálatosok
ugartörő és lelkileg vett szántó-vető munkája. Nem fognak visszatérni a falu lakói az ősi, de nemzeti szempontból nemcsak helytelen, hanem káros szokásokhoz, amint kifordul a kapujukon a szolgálatot végző magyar főiskolás lány, s nem
fogják azt mondani: „Beszélhet nekem ez a puccos menyecske, de biz én úgy
nevelöm a gyerökömet, ahogy azt az öreganyám is csinyáta!”
A munkatáborok nemzetnevelő intézménnyé fejlesztését maga gróf Teleki Pál
miniszterelnök79 is kifejezte, amikor azt mondotta: „A munkatábor azonkívül,
hogy edző, hogy egészséges és hogy katonai előképzés, a katonai rend, fegyelem
és ügyesség céljait szolgálja s kitűnő előképző a nemzetvédelemhez szükséges
készségek gyakorlására, mert az önfegyelmezés iskolája. A munkatábor kell,
hogy nemzetnevelő intézménnyé fejlődjön.”
Magyar munkaszolgálatos ifjak! Hallgassátok csak szorgalmasan az ásók csattogását, jó az, ha a nagyvárosok egészségtelen levegője után feszülő izmokkal
79

Teleki Pál gróf előbb 1920. július 19. és 1921. április 14. között, majd 1939. február 16. és 1941.
április 3. között volt miniszterelnök.
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a végtelen magyar rónán vagy hegyek közt, mit tudom én hol, de ezen az áldott
magyar földön végzett munka közben az ásónak a röggel folyó harcának zaját
halljátok, sok szépet, sok érdekeset tanulhattok tőle, amit nemcsak könyvből
megtanulni, de amit leírni sem lehet. De jó az is, ha a magyar rónán vagy a hegyek, dombok között esténként elnézitek a csillagos eget, hallgatjátok a tücsök
szavát. Mondanak ám, mutatnak ám ők is sok olyant, amit más senki nem tud, és
amit emberi nyelv nem tud tovább adni, csak a néző, figyelő lélek antennája veszi
fel, és adja át a fejlődő ifjú léleknek, hogy az még magyarabbá, még harcosabbá
s a „Hadak Útjá”-n száguldó Csaba igazabb katonájává váljon!
Szegedi Napló XV. (1939) július 2. 5. oldal

473. Fényképek után mintázza Kiss Albert professzor szobrát
Sóstay-Horváth Etel a kiváló szobrászművésznő

Beszámolt már arról a Szegedi Napló, hogy a Turul Szövetség szegedi kerületének vezérsége elhatározta: a szövetség nemrégiben elhunyt nagynevű Magisterének, dr. Kiss Albert professzornak szobrot állít. A szobor elkészítésével a
szövetség Sóstay-Horváth Etelt, a kiváló hírű magyar szobrászművésznőt bízta
meg. A szobrászművésznő maga is tagja a Turul Szövetségnek, és lelkes örömmel
vállalta a kitüntetésszámba menő megbizatást.
A minap a Szegedi Napló munkatársa felkereste Sostay-Horváth Etelt, a jónevű
szobrászművésznőt zuglói műtermében, ahol már javában dolgozik Kiss Albert
szobrán. Sostay-Horváth Etel nemrégiben készítette el ugyancsak a Turul Szövetség felkérésére Gömbös Gyula szobrát is, amelyet a Turul várban helyeztek
el. A kiváló szobrászművésznő már a Gömbös szobornál is feladatát oly kitűnően
oldotta meg, hogy egészen természetes volt a kívánság, őt kell megbízni Kiss
Albert szobrának elkészítésével is.
Sóstay-Horváth Etel különben számos értékes szoboralkotásairól ismert nemcsak itthon, hanem a külföldön is széles körben. Évek hosszú sora óta kiállító
tagja a Műcsarnoknak, és a legtöbb szobrával a zsűri legteljesebb elismerését
érdemelte ki. Rengeteg szoborpályázat nyertese és vásárlások révén szobrai eljutottak már New York, London, Párizs, Stockholm és több külföldi nagyváros múzeumába. Most is számos külföldi megrendelésen dolgozik a szobrászművésznő,
aki igen nagy szeretettel fogott hozzá a múlt hetekben Kiss Albert professzor
szobrának elkészítéséhez.
Kiss Albert szobra másfélszeres embernagyságban készül el. Mellszobor lesz,
agyagban már készen is van, most gipszből mintázza a szobrászművésznő és azután bronzba öntik.
– Szeptember közepére előreláthatólag készen leszek a szoborral – mondja
Sóstay-Horváth Etel. Őszinte lelkesedéssel fogtam hozzá a munkához. Fényképek után mintáztam Kiss Albert szobrát, és örülök, hogy Szegedre is készíthetek
szobrot, mert Szeged számára eddig még nem dolgozhattam. Úgy tudom, hogy
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