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A Soproni Evangélikus Líceum diákságának lapja
a „Nyugati Őrszem" (1938-1943)

Bevezetés

Asoproni evangélikus diákság 1938 és 1943 között, egy nagyon kriti-
kus történelmi helyzetben, önálló ifjúsági folyóirattal képviselte
magát a helyi közéletben. Sopron országos mércével mérve is igen

jelentős társadalmi mozgalmak, események színtere volt ebben az időszak-
ban. A sok évszázados múlttal rendelkező híres evangélikus líceum,
»ahonnan századokon át messze világított az evangéliumtól megtermékenyült 
humanizmus^ volt az otthona a Soproni Márciusi Fiatalok egyesületének, és
műhelye orgánumuknak, a Nyugati Őrszemnek.

A Nyugati Őrszem diáklapként indult 1938. január végén.2 Huszon-
három száma látott napvilágot, lapjain az egyházi iskola diáksága rezonált a 
kor társadalmi és politikai történéseire, megrázkódtatásaira, és az új, nemzeti,
népi gondolatok elkötelezettjeként történelmi cselekvésre hívta, készítette fel
olvasótáborát. A lap fennmaradt példányai jelentős helytörténeti, művelődés-
történeti forrásértéket képviselnek. A nagy múltú soproni líceum, az ,^4lma 
Mater" nevelő, lélekformáló szolgálatának eleven bizonyítékai. Hű lenyoma-
tai a magyarságot drámai módon érintő társadalmi, politikai eseményeknek.

Sopron hivatalos újságírásának és a korszak diáklapjainak sorából az
a szellemi irányzat emelte ki, melynek legkiválóbb képviselőit sikerült szer-
kesztőjének és a lap köré szerveződött Soproni Fiatalok kulturális-közéleti
egyesületnek megnyernie, Sopronba hívnia, gondolataikat közvetítenie. A 
Nyugati Őrszem indulásának megvoltak az előzményei, történelmi feltételei.
ADY, MÓRICZ, BARTÓK, KODÁLY munkásságával útjára induló, a századunk
harmincas éveiben kibontakozó irodalmi-társadalmi-politikai irányzat, a népi
írók: ASZTALOS István, DARVAS József, ERDEI Ferenc, ERDÉLYI József, FÉJA

Géza, GULYÁS Pál, ILLYÉS Gyula, JUHÁSZ Géza, KODOLÁNYI János,
KOVÁCS Imre, NAGY Imre, NÉMETH László, SINKA István, SZABÓ Dezső,
SZABÓ Pál, TAMÁSI Áron, VERES Péter gondolatvilága, az ország társadalmi
és szociális elmaradottsága sürgették az értelmiség, a tanulóifjúság ébredését.

CSABA József: Emlékek és gondolatok a Deákkútnál. (A soproni líceum fennállásának 425
éves jubileuma alkalmával - 1982. október 2-án - elhangzott ünnepi beszéd szövege.) = A 
soproni líceum. Szerk.: Győrffy Sándor - Hunyadi Zoltán, (a továbbiakban: SL) Bp., 1986.
259. p.
2 SüMEGHY József: A „Nyugati Őrszem" (1938-1943). = SL 248. p.
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A soproni diákság a kezdetektől rokonszenvvel fogadta népi íróink
irodalmi tevékenységét, melynek középpontjában a magyar parasztkérdés,
mint minden mást ennek alárendelő nemzeti probléma állt. Az iskola nagy
múltú, országos hírű önképzőköre, az 1790-ben alapított Soproni Magyar
Társaság3 tagjai előtt a lap indulásakor már ismeretes volt a Márciusi Front
(1937. március 15.) programja, az ország demokratikus átalakítására tett
javaslatai. Az önképzőkör szervezésében 1936. március 6-án találkozott első
alkalommal a líceum ifjúsága az erdélyi írókkal: REMÉNYIK Sándor és
NYÍRŐ József előadását hallgatták meg a licisták az iskola tornatermében.4

A Nyugati Őrszem felelős szerkesztője CSABA József, angol-
történelem-földrajz szakos tanár 1935-ben került oktatóként a soproni líce-
umba.5 A fiatal tanár az evangélikus egyházi munkában és az ifjúsági moz-
galmak szervezése terén is nagy tapasztalatokkal rendelkezett.6 Kimagasló
tehetségű, rendkívüli szervezőkészségű egyéniség volt, „aki nem kis gyújtó-
szikra, de forradalmi, lobogó láng volt akkor" és csakhamar lelkes összekö-
tő kapocs lett a népi írók és az ifjúság között. Személyes kapcsolatokat épí-
tett kijelentés író-gondolkodókkal: RADNÓTI Miklós, BALOGH Edgár, SZABÓ
Lőrinc, MÓRICZ Zsigmond, Cs. SZABÓ László, SZALATNAI Rezső, TAMÁSI
Áron, KOVÁCS Imre, KODOLÁNYI János, JÉKELY Zoltán, VÁRKONYI Nándor,
SlNKA István, MÁRAI Sándor, NÉMETH László, VERES Péter, SZABÓ Dezső,
FÉJA Géza, CSUKA Zoltán, KARÁCSONY Sándor.8

3 BENKŐ László: A Magyar Társaság. = SL 184. p. és a következő oldalak.
4 KOZÁK Lajos: A reálgimnázium-líceum tíz éve (1936-1945). = SL 130. p. - A Dunántúli ág.
hitv. ev. Egyházkerület Soproni Líceumának (Reálgimnáziumának) Értesítője (A továbbiak-
ban: SLÉ) az 1935-36. iskolai évről. Sopron, 1936. (Székely és Társa Könyvnyomdája) 24. p.
5 SÜMEGHY József: A „Nyugati Őrszem" (1938-1943). = SL 248. p. - CSABA József 1935.
július 3-án a soproni Evangélikus Egyházkerületi Nagybizottsághoz benyújtott pályázata a 
líceumi tanári állás tárgyában. Kézirat Csaba József hagyatékából. - (Csaba József fia: Csaba
László egy gyűjteményt állított össze édesapja hagyatékából, melyet tudományos feldolgozás
céljából Kovács József László irodalomtörténész rendelkezésére bocsátott. Ezt a dokumen-
tumgyűjteményt Kovács József László szíves jóvoltából használhattam. A gyűjteményben
található levelezés, összegyűjtött újságcikkek, előadások anyagai, munkatervek, a Soproni
Fiatalok egyesületének dokumentumai mellett található „ Csaba József cikkeinek válogatott 
gyűjteménye" címmel egy hét oldal terjedelmű cikkbibliográfia, melyet szintén Csaba László
készített. A gyűjteményben található kéziratos dokumentumokra a továbbiakban „Kéziratok
Csaba József hagyatékából" címmel hivatkozom.)
6 V.o.: CSABA József 1935. július 3-án kelt pályázata szövegével és az Amerikai Magyar Nép-
szava főszerkesztőjének 1931. október 1-én kelt levelével. (A levél címzése: International
Y.M.C.A. College Springfield, Mass.) Kéziratok Csaba József hagyatékából. - SLÉ az 1935—
36. iskolai évről. Sopron, 1936. 22. p.
7 SÜMEGHY József: A „Nyugati Őrszem " (1938-1943). = SL 248. p.
8 CSABA József hagyatékban fennmaradt levelezése a felsorolt írókkal:
Radnóti Miklós levele: 1931. május 5. Szeged.
Balogh Edgár levele: 1929. december 6. Pozsony.
Szabó Lőrinc levele: 1937. szeptember 21. Budapest.
Móricz Zsigmond levele: 1940. november 3. Győr.
Cs. Szabó László levele: 1940. április 1. Budapest.
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CSABA József irányításával felsős diákok szerkesztették és adták ki a 
Nyugati Őrszemet. A szerkesztőség munkájában a három evangélikus társin-
tézet: a líceum, a tanítóképző és a teológia tanárai és nagyobbrészt diákjai
vettek részt. A lap munkájába fokozatosan kapcsolódtak be a kis- és nagydi-
ákok mellé a líceum volt tanulói, a már végzettek: az öregdiákok, és egyre
nagyobb számban csatlakoztak tanárok is, segítőkészséggel, komoly írások-
kal. Az iskola szellemi életét megpezsdítö rendezvényeik, nemes értékeket
közvetítő írásaik minden diákhoz eljutottak. A Soproni Márciusi Fiatalok
tevékenysége a ,Jíűség Városának" közéletére is hatott, ezt tükrözik a város
hivatalos orgánumai.

A lapban megszólaló fiatalok bátor, következetes politikai irányvona-
lat képviseltek, haladó gondolatokat közvetítettek. A nemzeti függetlenséget
és az összefogás szükségességét hangsúlyozták idegen ideológiákkal szem-
ben. A német megszállásig az iskolai lap beszámolt minden eseményről.
Szerkesztői és munkatársai bátran szolgálták ebben a nehéz, háborús idő-
szakban a magyar ügyet az egyre erősödő Volksbund-törekvések bírálatával
is. A nemzeti ellenállás egyre tudatosabb vállalása jellemzi a lap szerkesztő-
gárdáját.

Nem von le semmit ezeknek az írásoknak az értékéből és bátorságá-
ból, hogy nem egyszer ez a nemzetmentő szolgálat túlfűtött formában is je-
lentkezett. A cikkezők sorában néha túlzó hang is akad.

A Nyugati Őrszem figyelme és megbecsülése a népi irodalom felé
fordult. A diákújság lehetőséget adott a népi irodalom terjesztésére, megsze-

Cs. Szabó László levele: 1941. április 16. Budapest.
Cs. Szabó László levele: 1942. február 6. Budapest.
Szalatnai Rezső levele: 1940. november 23. Pozsony.
Tamási Áron levele: 1940. december 20. Kolozsvár.
Tamási Áron levele: 1941. február 27. Kolozsvár.
Tamási Áron levele: 1943. március 10. Kolozsvár.
Tamási Áron levele: 1943. április 20. Kolozsvár.
Kovács Imre levele: 1940. november 30. Budapest.
Kodolányi János levele: 1943. május 6. Balatonakarattya.
Kodolányi János levele: 1943. november 25. Balatonakarattya.
Kodolányi János levele: 1944. április 2. Balatonakarattya.
Jékely Zoltán levele: 1943. május 10. Kolozsvár.
Jékely Zoltán levele: 1943. november 20. Kolozsvár.
Jékely Zoltán levele: 1944. február 8.
Várkonyi Nándor levele: 1943. január 13. Pécs.
Sinka István levele: 1943. május 6. Budapest.
Karácsony Sándor levele: 1941. november 18. Budapest.
Márai Sándor levele: 1938. október 17.
Németh László levele: 1943. március 21.
Szabó Dezső levele: dátum nélkül
Féja Géza levele: 1944. január 21. Budapest.
Csuka Zoltán levele: dátum nélkül
Veres Péter levele: olvashatatlan dátum, Budapest.
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rettetésére. Kapcsolatot keresett és talált népi íróinkkal. Személyesen látta
vendégül az Őrszem irodalmunk legjobbjait, ifjúsági sajtóestjein előadásokat
tartottak: MÓRICZ Zsigmond, NÉMETH László, VERES Péter, ZlLAHY Lajos,
FÉJA Géza, TAMÁSI Áron, ERDÉLYI József, DARVAS József, KOVÁCS Imre,
REMÉNYIK Sándor, KARÁCSONY Sándor és sokan mások.

A népi irodalom megismertetése mellett fontosnak tartották a faluku-
tatás, a néprajz, a szociográfiai irodalom eredményeinek figyelemmel kíséré-
sét és ebben a munkában az Őrszem munkatársai is szerepet vállaltak. Szere-
tettel fordultak a magyar falu, a népi kultúra értékei felé, lapjuk hasábjain
gyakran találkozhatunk olyan cikkekkel, amelyek a parasztság életét, súlyos
szociális helyzetét tárják nyilvánosság elé, megoldást és orvoslást keresve, a 
társadalmi igazságosság jegyében gondolkodva. A kisdiákos fogalmazások
mellett egyre gyakrabban tűnnek fel értékes, jól megformált, komoly gondo-
latokat hordozó szép írások. A licisták figyelemre méltó szépirodalmi pró-
bálkozásait is megörökítette a Nyugati Őrszem lapjain a „magasabb mérték-
kel" mérő, ezen a téren is igényes szerkesztő.

Nemzeti kiállás, felelősségtudat sugárzik a cikkírók soraiból. Évszá-
zadok értékes hagyományai ébresztettek visszhangot a líceum növendékei-
ben, a magyar történelem nagy alakjai, és sorsdöntő pillanatai lebegtek sze-
mük előtt. A Soproni Márciusi Fiatalok néven ismertté vált egyesület köré
tömörült tanulóifjúság és értelmiség ebben a háborús időszakban a nyugati
országrész szellemi bástyájának tudta magát, és ebben igen nagy szerepe volt
a Nyugati Őrszemnek és személy szerint felelős szerkesztőjének, CSABA
József líceumi tanárnak, aki a lap és az egyesület lelke volt. Fáradhatatlanul
írt, dolgozott, szervezett. Alapos tudását, széles körű ismereteit adta tovább.
Nemes eszméket, reformgondolatokat, önzetlen hazaszeretetet és hívő em-
berséget igyekezett gyermek és ifjú szívekbe plántálni.

A lap általános ismertetése

A Nyugati Őrszem alcíme szerint ifjúsági folyóirat volt.9 Megjelené-
sét a szerkesztő bizottság a tanévhez igazította. Körlevélként, időszaki lap-
ként jelent meg. A számok azokat az eseményeket tükrözik, amelyekre a 
soproni evangélikus diákifjúság érzékenyen reagált.

A lap állandó fő- és felelős szerkesztője CSABA József, a Soproni
Márciusi Fiatalok vezetője, az ő szellemi irányításával dolgozott a diákokból
álló szerkesztő bizottság. A lapnak megjelenési engedélye nem volt, kiadását
hivatalos részről hallgatólagos beleegyezéssel fogadták. „A megjelenés biz-
tosítéka a háttérben álló evangélikus líceum erkölcsi tekintélye, történelmi 

9 Az egyes számok teljes tartalmáról a tárgyalt időszak téma- és műfaj-bibliográfiája: SALAMON
Melitta: A «Nyugati Őrszem» című soproni diákújság bibliográfiája. (Zsámbék, 1980.) cím-
mel írt szakdolgozatában található.
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múltja és közéleti, társadalmi szolgálata voltr Szerkesztőségének összeté-
tele folyamatosan változott, ezt az egyes lapszámok bemutatása során részle-
tezzük. Minden számát a soproni Király-nyomda nyomtatta. Igen sokszor a 
diákok és nyomdászok saját költségen, ingyen munka vállalásával járultak
hozzá egyes számainak megjelenéséhez. Első száma 1938. január végén
hagyta el a nyomdát12, az utolsó pedig 1943 áprilisában.

A következő felsorolás szerint jelentek meg az egyes számok:

Az 1937- 38-as iskolaévben: 4 szám (ebből a 3-4. szám összevont):

I. évfolyam : 

1938. l.szám 16 számozott oldal

1938. 2. szám 20 számozott oldal

1938. 3-4. szám 32 számozott oldal

Az 1938 - 39-es iskolaévben: 6 szám (a 4. szám nem jelent meg(!), az 5-6. szám
összevont, és megjelent egy röplap „Rendkívüli kiadás"-ként): 

II. évfolyam : 

1938. október Rendkívüli kiadás" 5 számozatlan oldal

1938. 1. szám 24 számozott oldal

1939. 2. szám 24 számozott oldal

1939. 3. szám 16 számozott oldal

(Az 1939/4. szám nem jelent meg!)13

1939. 5-6. szám 16 számozott oldal

Az 1939 - 40-es iskolaévben: 3 szám, és az „Emlékfüzet..": 

III. évfolyam:

1939. 1. szám 16 számozott oldal
1939. 2. szám 16 számozott oldal
1940. 3. szám 16 számozott oldal
1940. „Emlékfüzet a Magyar Társaság 

150 éves évfordulója alkalmával 1790-1940" 
32 számozott oldal

10SÜMEGHY József: A „Nyugati Őrszem" (1938-1943). = SL 249. p.
11 CSABA Józseffel készült hangfelvételek. 1984. március, április; 1985. február, Budapest. (A
hangfelvételeket készítették: Halmos Judit, László Ágnes, Bakos József és Fekete Imre.)
12 SÜMEGHY József: im. = SL 250. p.
13 CSABA Józseffel készült hangfelvétel. 1984. április. Budapest. - SALAMON Melitta: A 
„Nyugati Őrszem" című soproni diákújság bibliográfiája. Zsámbék, 1980. 2. p. A szerző
munkája bevezetőjében, az egyes lapszámok felsorolásakor nem vette figyelembe, hogy a II.
évfolyam 1939/4. száma nem jelent meg. A továbbiakban a részletes cikkbibliográfiai leírásnál
sem tér ki erre a tényre: az 1939. II. évfolyam. 3. szám leírása után (21-23. p.) az 1939. II.
évfolyam 5-6. szám leírását adja (24-25. p.).
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Ez után számozatlan 4 szám:

1941.
Dátum és lapszámozás nélkül jelent meg.
(1941. január 12. után)
„Üzenet az erdélyi magyar ifjúságnak" с vezércikkel.

1941.
Dátum és lapszámozás nélkül jelent meg.
(1941. március 15. körül)
,J\fit kíván a magyar ifjúság?" с vezércikkel.

1941.
Dátum és lapszámozás nélkül jelent meg.
(1941. június 8. után)
„Líceumunk: végvári bástya!" с vezércikkel.

1941.
Dátum és lapszámozás nélkül jelent meg.
(1941. október 31. után)
,y4 reformáció és a Líceum" с vezércikkel.

Ez után dátummal ellátott 7 szám:

14 számozott oldal

12 számozott oldal

12 számozott oldal

12 számozott oldal

1941. december 1 szám 12 számozott oldal
1942. február 1 szám 12 számozott oldal
1942. március 1 szám 12 számozott oldal
1942. június 1 szám 12 számozott oldal
1942. november 1 szám 12 számozott oldal
1943. február 1 szám 14 számozott oldal
1943. április 1 szám 24 számozott oldal14

23 szám jelent meg (a 2 db összevont szám és a II. évfolyam 4. meg
nem jelent szám miatt a 23 szám = 21 db lapban) és egy röplap Rendkívüli 
kiadása-ként (a Felvidék visszacsatolása alkalmából), valamint az
,JEmlékfüzet a Magyar Társaság 150 éves évfordulója alkalmával 1790-
1940". Összesen: 23 db önálló kiadvány.

Mivel a Nyugati Őrszem kezdetben a tanévhez igazította megjelenési
időszakát, ezért fordul elő több alkalommal is, hogy az adott éven belül
ugyanazzal a lapszámozással jelentek meg az újság soron következő példá-

14 Az 1941-ben dátum nélkül megjelent 4 számot és a dátummal ellátott 1941. decemberi
számot az egyszerűbb áttekinthetőség végett a hivatkozásokban egy évfolyamnak vettem: IV.
évfolyam. így a IV. évfolyam öt száma az 1940-41. és az 1941-42. iskolaévekben jelent meg.
Az 1942. február és 1943. április között megjelent 6 számot soroltam az V. évfolyam körébe.
Az V. évfolyam hat száma az 1941-42. és az 1942^13. iskolaévekben jelent meg.
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nyai. Először az 1938-as év 1. szám ismétlődik, de itt ezt a nem éppen prakti-
kus számozási technikát egyértelművé teszi az évfolyam feltüntetése (L. II.
évf. 1938. 1. sz., ill. korábban I. évf. 1938. 1. sz.), amely egészen a III. évfo-
lyam 1940. 3. számáig megtalálható a címlapon.

A Nyugati Őrszem kiadójának lapengedélye nem volt, ezért a kora-
beli sajtórendelet értelmében időszaki lapként, ill. a későbbiekben (a háborús
viszonyok közepette bevezetett sajtótilalom miatt) körlevélként jelentették
meg. A körlevélként megjelentetett lapszámokon évfolyam számozást már
nem találunk.

Az 1939 - 40-es iskolaév negyedik száma helyett jelent meg az
,JLmlékfüzet a Magyar Társaság 150 éves évfordulója alkalmával 1790 -
1940" című kiadvány. A belső címoldalon az alábbi szerkesztőségi üzenet
található:

,Közöljük kedves olvasóinkkal, hogy a Nyugati Őrszemnek 1939-40. 
évre tervbe vett hátralevő három számát nem tudtuk megjelentetni, mert a 
nem időszaki lapok további megjelenését egyenlőre nem engedélyezi a mi-
niszterelnökség. Az elmaradt számok helyett megküldjük kedves olvasóinknak 
a 150 éves Magyar Társaság évfordulójára kiadott emlékfüzetünket." 

A Nyugati Őrszem minden számát a soproni Király-nyomda állította
elő, ide értve az 1938. októberi Rendkívüli kiadás" alcímmel megjelentetett
röplapot is. Az ,JEmlékfozet..." címlapjának verzóján viszont az alábbi szöveg
áll a kolofonban: Nyomta a Rábaközi Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Sop-
ron, a könyvnyomtatás feltalálásának 500. esztendejében." 

Az ,JEmlékfüzet..." megjelenéséig 10 újság látott napvilágot és a 
Rendkívüli kiadás" a Felvidék visszacsatolása alkalmából. A II. évfolyam
1939. 4. száma nem jelent meg. Az első hét lapszám (I. évf. 1938. 1. sz. - II.
évf. 1939. 5-6. sz.-ig), az első két évfolyam számainak mérete megegyezik:
265 x 295 mm.

Számonként különböző színezett alappal nyomtatott borítóján, feke-
tével nyomtatott grafika látható, MAJOR Jenő alkotása: Sopron város jelleg-
zetes tornyainak nyomata, felettük kardjára támaszkodó, egyszerű öltözetű
kuruc vitéz tekint le a Károly-magaslat felől a ,Jíűség Városára". A címraj-
zon a négy torony: a várostornyot, az evangélikus templom, továbbá a bencé-
sek temploma és az orsolyák templomának tornyát jelképezi. A kardos kuruc
őrszem óriásként magasodik a város és a hegy fölé, vártát áll a soproni he-
gyeken, a történelmi szerepet és a nagy feladatokat jelképezi.

A kép bal alsó sarkában az alkotó szignója „Major J." látható. A 
borító alján, a kép alatt elhelyezve, keretbe foglalva csupa nagybetűs
„NYUGATI ŐRSZEM" felirat.
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Egy-egy szám terjedelme 16-32 oldal között váltakozik, de sokszor a 
sok mondanivalóból még a belső borítólapokra is jutott.

Az 1939-40-es tanévre a lap új külsővel jelent meg. A III. évf. 1939.
1-2. - III. évf. 1940. 3. számok (Az ,JZmlékfüzet..." nélkül a teljes III. évfo-
lyam = 3 db lapszám) mérete és borítója megváltozott. A méret: 276 x 203
mm. Az új borító PINTÉR Béla alkotása, fekete-fehér grafika. A címlapon a 
kuruc vitéz, az őrszem szikár, bajuszos, harcedzett arca világlik ki az éjsza-
kából, amint góliátszerű alakként néz szembe az olvasóval, előtte lent tábor-
tűznél három földön ülő alak virraszt a parázs fényénél.

A három, tűz körül melegedő alak: a licista, a tanítóképzős és a teo-
lógus jelképezik a három testvérintézményt, amely tanintézetek 1908. óta
gazdaságilag-szervezetileg teljesen különváltan működtek egymás mellet,
és amelyeknek tanuló ifjúságát a Nyugati Őrszem most testvéri együttműkö-
désre, összefogásra invitálja. Az egész borító sötét tónusú, felső részén, a 
kuruc vitéz kucsmás feje felett emelkednek ki a félkörbe írt, fehér színű
Nyugati Őrszem" felirat szénrajzba törölt betűi.

Mindhárom szám terjedelme 16 számozott oldal, a borító verzóján
lett elhelyezve a címoldal és a hátsó borító számozatlan rektóján is mindig
található nyomtatott szöveg.

Az 1940-es évet lezáró ,Ji,mlékf'üzet..." után, amikor már a lapenge-
dély nélküli időszaki lapok megjelenését sem engedélyezték, a Nyugati Őr-
szem iskolai körlevélként jelent meg. Az 1941-től megjelenő lapoknak már
nincs borítójuk, méreteik különbözőek (336 x 242; 307 x 233; 320 x 235
mm). Terjedelmük 12-14 oldal között váltakozik, az utolsó 1943. április havi
szám 24 oldalas. Az 1941-ben megjelent első négy számon csak a cím,
nyomda és felelős kiadó van feltüntetve. Dátum, sorszám, évfolyamszám
nélkül is megállapítható azonban a megjelenés éve és sorrendje, hiszen a 
lapszámok tükrözte eseményekből, adatokból egyértelműen lehet következ-
tetni a megjelenés hónapjára is. (Pl.: ,̂ 4 reformáció és a Líceum" címmel
megjelent vezércikket tartalmazó lapszámra vonatkozó megjelenési adat a 
vezércikk alcíméből: „^Emlékezés a reformációra 1941. október 31-én", egy-
értelműen következtethető. A novemberben megjelenő lap számolt be az
iskolai ünnepélyről, hiszen a következő lapszámon az „1941 december hó" 
megjelölés már szerepel. Az ezt megelőző három dátum nélküli lapszám
megjelenésének ideje is hasonlóképpen azonosítható. (Lásd: az egyes lap-
számok részletes ismertetésénél.) Az 1941. decembertől, 1943 áprilisáig
megjelenő Nyugati Őrszem mind a hét lapszámán fel van tüntetve a cím
mellett a megjelenés éve, hónapja, legtöbbjén a helye (Sopron), illetve vala-
mennyin a nyomda és a felelős szerkesztő neve is.

15 GYŐRFFY Sándor: A líceum a XX. század első harmadában (1900-1935). = SL 109. p.
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A lap állandó rovatai

A lap állandó rovatainak nagy része a népi irodalom ápolását szolgál-
ja. Néprajz című rovata, egy-két számot kivéve, mindenütt szerepel. Egyes
vidékek jellegzetességeivel, népi hagyományaival, szokásaival ismerteti meg
az olvasót dióhéjban. Könyvismertetést is szinte minden számban találunk,
amely kevés kivétellel népi írók műveire hívja fel a figyelmet. Tavaszi rü-
gyek (elbeszélések, versek) című szépirodalmi sorozata ritkábban, és főleg a 
kezdeti számokban található meg. Itt olyan írókkal, költőkkel ismerkedhetünk
meg, akik főleg paraszti származású tehetségek voltak, de híres, kiforrott
írókká nem váltak. Többnyire a diákság köréből kikerülő szerzők, akik iro-
dalmi téren előbb-utóbb elakadtak e kezdeti próbálkozások után, lemorzso-
lódtak, vagy eltűntek a háborúban, de vannak köztük olyanok is, akik később
komolyabb irodalmi pályát futottak be: KÓNYA Lajos, BAKÓ József, KÁLDY
Zoltán stb. Angol nyelvű rovata, (English Section) csak kis számot élt meg.

Az Őrtorony minden számban megtalálható. KÓNYA Lajos fejléc-
rajzán a templomba vonul a falu népe. A dombtetőn álló templom mögül a 
napkorong fénye sugárzik szét a tájra. Az Őrtorony az egyik legérdekesebb
állandó rovata a lapnak. Mindenről hírt ad, ami az „Őrszem" figyelmét fel-
kelti. Általában az akkor aktuális politikai eseményekről, vitákról számol be,
véleményeket közöl, gyakran közvetlenül felszólító jelleggel politizál. Kez-
detben a Felvidék és Erdély visszacsatolását szorgalmazó cikkeket is közöl,
ezekből azonban nem csak a korszak uralkodó politikai ideológiájára oly
jellemző revizionizmus gondolata érződik ki. Az országos propaganda hang-
zatos frázisai mellett felfedezhetjük az igényt az elszakadt magyarsággal való
szellemi közösség ápolása iránt. A magyarság együvé tartozásának hirdetése
a német nagyhatalmi befolyás - mely Sopron helyi politikai színterén külö-
nösen korán és erőteljesen jelentkezett16 - ellensúlyozása érdekében is szük-
séges és pozitív megnyilatkozásként értelmezendő.

A fent felsoroltakon kívül még több állandó rovat is indult, ezek
azonban nem voltak hosszú életűek: Zene, Levél Bácskából..., Sport, A Líce-
um nagyobb családja, Elszakított magyar városok, Az elszakított magyarsá-
gért, Szerkesztői üzenetek, Soproni nyelvőr (Nyelvvédelem), Nézz körül ha-
zánkban!, Cserkészet, Hírek - iskolai, helyi közéleti események, Sport hír-
adó, Film, Kirándulások. 

A lap írói gárdája igen nagy. A cikkek szerzői között gyakran talá-
lunk olyan szerzőket, akik később híressé, elismertté váltak. A Nyugati Őr-
szemben cikkező ismertebb személyiségek: Vargha Domonkos, Káldy Zol-
tán, Major Jenő, Zsirai Miklós, Unger Mátyás, Csatkai Endre, Győrffy Sán-
dor, Iliás Ferenc, Kónya Lajos.

HlLLER István: Sopron és környékének munkásmozgalma a Hitler- és Volksbundellenes 
küzdelmek időszakában (J939-1945). Sopron, 1983. 104-111. p.
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Az újság szerkesztői17 az írásokat színesen válogatták össze. A fent
említett rovatok tették lehetővé, hogy többféle témakörrel, viszonylag nagy
műfaji gazdagsággal jelenhettek meg a lap számai.

Az 1939. III. évfolyam 1. szám nagy változást mutat, amely a három
evangélikus intézmény összefogásának megvalósulását tükrözi. A szerkesztő
törekvéseit jelzi, hogy tág teret nyitott a lap a vidéki lakosság, a magyar falu
problémáival foglalkozó írásoknak. A tények feltárásán túlmenően igyekez-
tek a problémák megoldására egyfajta reformprogramot kidolgozni, az akkori
történelmi helyzetnek megfelelően „a harmadikutas'" politikai elképzelések
jegyében. A „népi Magyarország" gondolata az iskola nevelőit, képzettebb
tanítványait cselekvésre sarkallta.

A soproni evangélikus tanintézetek hallgatói a Rábaköz és
Kemenesalja, döntően a nyugat-dunántúli falvak magyar lakosságának gyer-
mekei közül kerültek az evangélikus iskolák falai közé. Elsősorban a falusi
értelmiség (lelkészek, köztisztviselők, orvosok, tanítók) és a tehetősebb kö-
zépparasztság gyermekei tanultak Sopronban. Innen ered az érzékenység és
elkötelezettség a népi problémák iránt.18

A lap rendszeresen tájékoztatta olvasóit a soproni kulturális rendez-
vényekről, politikai eseményekről, az iskolai és egyházi élet híreiről és a 
háborúról, de a legmaradandóbb értéket azok az írások képviselik, amelyek a 
népi irodalom alakjait és műveit mutatják be. A Nyugati Őrszem megörökí-
tette irodalmunk kiválóságainak soproni látogatásait, beszámolt előadásaik-
ról, írásaik és gondolataik fogadtatásáról, a találkozások hangulatáról, a diák-
ság irodalmi élményeiről, politikai álláspontjukról, társadalmi elképzeléseik-
ről.

17 A Nyugati Őrszem szerkesztősége az alábbiak szerint változott:
1938.(1. évfolyam) 1. szám: Szerkesztő: Bácskay István; Társszerkesztők: Sümeghy József,
Kiss Béla; A kiadóhivatal vezetője: Böröndy Lajos, helyettese: Rauwarter Ervin; Felelős szer-
kesztő: Csaba József
1938.(11. évfolyam) 1. szám: Szerkesztő: Benedek Attila; Társszerkesztők: Sümeghy József,
Kiss Béla; A kiadóhivatal vezetője: Breuer Ernő, helyettese: Huszti Pál; Felelős szerkesztő:
Csaba József
1939.(11. évfolyam) 3. szám: Szerkesztők: Benedek Attila, Sümeghy József, Kiss Béla; A 
kiadóhivatal vezetője: Buda Ernő, helyettese: Huszti Pál; Felelős szerkesztő: Csaba József
1939. (111. évfolyam) 1. szám: Felelős szerkesztő: Csaba József; Szerkesztő bizottság: Nagy
Gyula, Görög Tibor, Káldy Zoltán, Virágh Gyula, Sümeghy József /Evangélikus Hittudományi 
Kar (Teológia) Ifjúsági Körei; Bottá Zoltán (falu-szeminárium), Unger Mátyás, Kovács József,
Veperdi Ernő, Hunyadi Zoltán, Antal Aladár, Werstroh János /Evangélikus Tanítóképző/; 
Major Jenő, Huszti Pál, Horváth Iván, Horváth Andor, Hanzlik Pál, Szabó Gyula, Benedek
Zoltán, Fodor Endre, Győrffy Sándor, Loós Tibor /Evangélikus Líceum/; Kiadóhivatal vezetői:
Káldy Zoltán (Ev. Teológia), Benkő Pál (Ev. Líceum), Hunyadi Zoltán (Ev. Tanítóképző). 
Az 1940. (III. évfolyam) 3. szám után megjelent lapszámok már csak a felelős szerkesztő:
Csaba József nevét közlik.
18 KOZÁK Lajos: A reálgimnázium-líceum tíz éve (1936-1945). = SL 126-127. p. - GYŐRFFY
Sándor: A líceum a XX. század első harmadában (1900-1935). = SL 109-110. p.
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Az újságban közel 300 cikk és sok szépírás, vers jelent meg, ezek jó
része a népi irodalom körébe sorolható, ill. szorosan kapcsolódik a népi iro-
dalom terjesztésének ügyéhez. Jelentős a népi élet gondjaival, a parasztság
helyzetével foglalkozó írások száma is. A Nyugati Őrszem tartalmával, szel-
lemiségével a népi irodalom következetes vállalásával arra törekedett, hogy
nemzeti kultúránk iránti erős kötődést alakítson ki olvasóiban.

A Nyugati Őrszem helye és szerepe a Soproni Líceum életében

A négy évszázados gazdag történelmi múlttal rendelkező Soproni
Líceum a reformáció korától kezdve a tudományos műveltség, a keresztény
erkölcsiség, a humánum és a tolerancia igényeit szem előtt tartva készítette
fel diákjait életük nagy feladataira. Az iskola falai között folytatott sok év-
százados, következetes munka nagy egyéniségeket adott a nemzetnek, akikre
az utódok mindig büszkén emlékeztek. Gazdag hagyományokból táplálkozó,
előítéletektől mentes szellemiség jellemezte az iskola életét, és ez a szellemi-
ség nyilvánult meg diákjai cselekvő, jobbító szándékaiban. Szervezett és
öntevékeny volt ez a diákság, amit jól bizonyít az intézetben működő ifjú-
sági egyesületek munkája is'9 : Ifjúsági Magyar Társaság (Önképző Kör), 
Líceumi Ifjúsági Diákszövetség („Segítő Egyesület"), Gyorsíró Kör, 67. sz. 
Deákkúti Cserkészcsapat, Ifjúsági Sportkör, Ifjúsági Ertek- és Zenekör, Ber-
zsenyi Kör („Kegyeleti Kör"), 918. sz. Diákkaptár, Nyugati Őrszem (Ifjúsági 
folyóirat).

Elénk társasági élet folyt a líceum ifjúsági egyesületeiben. A Líceumi
Diákszövetség - a líceumi „öregdiákotf\ a már végzett egykori hallgatók
egyesülete - szervezésében minden tanév végén érettségi találkozókat tartot-
tak, és ezzel egybekapcsolt közgyűléseik alkalmával tanulmányi segélyeket
ítéltek oda, a szegény sorsú szorgalmas tanulóknak. Pénzt gyűjtöttek a Diák-
kaptár segítségével, ill. magánalapítványokból, ösztöndíjakból, adományok-
ból, pályadíjakból biztosították a segélyezésre szánt Összeget. Versenyek,
ünnepi megemlékezések, közös kirándulások, melyek később országjárássá
szélesedtek, hangversenyek gazdag programja színesítette az ifjúság életét.
Minden évben megemlékeztek az 1921. december 14-én megtartott soproni
népszavazásról, amellyel a város elnyerte a nemzettől a „Civitas Fidelissima" 
címet. Szép ünnepi hagyományt ápoltak azzal a zárándokúttal, amelyet min-
den tanév végén megismételtek. Ekkor a líceum diákjai és tanárai elbúcsúz-
tak az érettségiző tanulóktól a Deákkútnál. Ebből az alkalomból a végzősök
hűségfogadalmat tettek, és az összetartozást kifejezendő: sorban mindannyi-
an ittak a Deákkút forrásvízéből, az erre a célra alapított HAUBNER Máté-
kehelyből.20

19 Ld.: a SLÉ 1935/36 - 1943/44. évfolyamait, amelyek rendszeresen és részletesen beszámol-
tak a líceumi ifjúsági egyesületek munkájáról.
20 GYŐRFFY Sándor im. = SL 118-119. p. -KOZÁK Lajos im. = SL 128-129. p.
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A Líceum fenntartó hatósága a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület
gyakorolta a felügyeletet az evangélikus oktatási intézmények felett. Ebből
eredően nagy súlyt fektettek az ifjúság valláserkölcsi nevelésére, amelyben
kiemelt szerepet játszott a Soproni Evangélikus Líceumi Ifjúsági Diákszövet-
ség. Műsoros vallásos esteken, felolvasásokon, ének- és hangversenyeken,
házi istentiszteleteken erősítették egymást a keresztény hitben.

Áthatotta az iskola életét a hazafias nevelés is, melynek leglátványo-
sabb megnyilvánulása az évenként visszatérő ünnepélyek megtartása volt.
Évente megemlékeztek az iskola egykori diákja, BERZSENYI Dániel évfordu-
lóiról és a nemzeti ünnepekről, 1686-ról, SZÉCHENYI, KOSSUTH, ZRÍNYI Ilo-
na, TESSEDIK Sámuel, HUNYADI Mátyás évfordulóiról, emlékünnepélyeket
tartottak BÁTHORI István és LISZT Ferenc tiszteletére. Rendszeresen tiszteleg-
tek őseink emléke előtt, a múlt nagy magyarjaira és nevezetes nemzeti ese-
ményeire emlékezve.

Ez az igen gazdag, eseménydús iskolai élet kívánt egy orgánumot,
amely megörökíti az eseményeket, amely tájékoztatja az ifjúságot, a várost a 
diákság életéről. Kívánt egy műhelyt, ahol a jövő értelmisége kipróbálhatja
szárnyait, ahol számot adhat tudásáról, hitéről, magyarságáról. Ahol az ér-
telmiségi pályára készülő diákság megformálhatja, szavakba öntheti, versek-
be, elbeszélésekbe tömörítheti érzéseit, gondolatait, ahol a bontakozó, felnőt-
té váló fiatalok megmutathatják magukat iskolájuk, városuk és a nagyvilág
előtt.

A Soproni Márciusi Fiatalok

A Soproni Márciusi Fiatalok egyesület törekvése elsősorban az volt,
hogy megnyerje a népi mozgalom céljainak a soproni ifjúság minden rétegét
és bevonja őket munkájába. Ennek fontos eszköze, fóruma volt a Nyugati
Őrszem. A Soproni Fiatalok komoly feladatuknak tekintették a népi tehetsé-
gek felkutatását, támogatását.

HlLLER István a Soproni Fiatalok irodalmi-politikai mozgalmát, -
méreteit politikai töltését tekintve - a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiu-
mához hasonlítja.21 A csoportosulás 1939-ben vált igazán szervezetté. Alap-
szabályok, jegyzőkönyvezés és más szokványos külsőségek nélkül működött.
Kapcsolatot tartottak Erdély, a Felvidék, a Bácska és Magyarország nagyon
sok hasonló célokért indított ifjúsági szervezetével, diáklapok szerkesztőivel,
főiskolai, egyetemi körökkel. CSABA József igazolja visszaemlékezéseiben,
hogy mozgalmuk nem volt elszigetelt jelenség: „... része volt annak az orszá-
gos megújulási vágynak, amelynek hatalmas erejű megszólaltatója már a 
század kezdetétől fogva Ady, Móricz Zsigmond, Bartók, Kodály, később Jó-
zsef Attila, és a népi írók, és amelyek hatása alatt... szellemi szigetek kelet-
keztek, mindenütt az országban, vidéki központokban, mint Szegeden, Debre-

21 HlLLER István im. 88. p.
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cenben, Pécsett, még korábban a felvidéki Sarlós Mozgalomban és Erdély-
ben:'12

A húszas években megrendezett országos Ady-ünnepségek jelentet-
ték a megújult ifjúsági mozgalmak egyik legelső állomását. Ebbe az országos
áramlatba kapcsolódott CSABA József, fiatal történelem-földrajz szakos bu-
dapesti bölcsészhallgatóként. Hírét vették, hogy ^Móricz Zsigmond ifjúsági 
csoportokat látogat Csehszlovákiában és arról nyilatkozik, hogy ott az ifjú-
ság társadalomtudománnyal foglalkozik, keresi a nép nyomorúságának oka-
it, hirdeti a dunai népek összefogásáC11 Ezen a híren fellelkesülve CSABA
József társaival megszervezte a budapesti Britannia Szállóban, a '20-as évek
egyik legnagyobb diáktalálkozóját, ahol MÓRICZ Zsigmond tartott előadást
csehszlovákiai útjáról és a magyar értelmiség feladatairól.24

CSABA József 1906-ban született Makón, ZEITLER József néven és
néhány korai cikkét (1927-28) így írta alá. 1929-1933-ig CSANÁDI József-
ként publikálta írásait, 1934-től használta a véglegesített CSABA József ne-
vet.25 VARGA Rózsa és PATYI Sándor a magyar népi irodalomról összeállított
bibliográfiája is számon tartja a Nyugati Őrszem szerkesztőjét,26 aki 1931-
ben szerzett oklevelet a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán angol-történelem-földrajz szakon. Egyetemi évei
alatt nyolc féléven át hallgatott magyar irodalmat és nyelvészetet. Aktívan
tevékenykedett az evangélikus egyházi munkában és az ifjúsági mozgalmak-
ban. Egy évig elnöke volt az Egyetemi Luther Szövetségnek. Megszervezte
és egy évig vezette a budai evangélikus egyházban az ifjúsági egyesületet.
Vizsgázott cserkésztisztként csapatot és tíz tábort szervezett önállóan. Meg-
szervezte az első magyarországi „regős utat" (falujárást) a Tisza mentén. A 
budapesti nemzetközi cserkésztalálkozó alkalmával a soproni dzsembori-
vonat vezetője volt.

1931-32-ben, mint ösztöndíjas amerikai főiskolán tanult Springfield-
ben (Massachusetts), az International Young Men's Christian Association
College-ban.27 Amerikai tanulmányútjára a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Evangélikus Szervezete delegálta. Előadásokat tartott angol nyelven amerikai
egyetemeken a magyar kérdésről, és tanulmányozta az amerikai oktatás-

CSABA József: A Soproni Fiatalok mozgalma. = Soproni Szemle, 1967. 1. sz. 64—66. p.
23 Uo.
24 Uo.
25 GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái. IV. kötet. Bp., 1942. 539-540. p. - CSABA
László: Csaba József cikkeinek válogatott gyűjteménye. (Csaba László által összeállított cikk-
bibliográfia bevezetője-rövid életrajz.) Kézirat Csaba József hagyatékából.
26 VARGA Rózsa - PATYI Sándor: A népi írók bibliográfiája (1920-1960). Bp., 1972. Csaba 
József név alatt a 275., 377., 393., 442., 486., 524., 531., 539. és 543. oldalakon közöl adato-
kat. Csanádi József név alatt a 493., 795-796., 850. és 863. oldalakon.
27 Ld.: Levél Csaba Józsefnek az Amerikai Magyar Népszava szerkesztőségétől, New York,
1931. október 1. Kézirat Csaba József hagyatékából.
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nevelés legújabb módszereit. Amerikai útjáról hazatérve két évig szolgált,
mint helyettes tanár a szeghalmi és nagykörösi gimnáziumban. 1934 nyarán
Londonban tanult és tanulmányúton járt Cambridge-ben is.

1935. július 3-án pályázatot nyújtott be a soproni evangélikus líceum
meghirdetett tanári állására, és az 1935-36-os iskolaévtől 1945-ig a líceum
tanáraként dolgozott.28

CSABA József 1928-tól rendszeresen írt cikkeket különféle ifjúsági
lapokba, mint a Református Diákmozgalom, Őrálló, Diákvilág, Ifjúság és
Élet, Ifjú évek, A Mi Lapunk. Első írásait, még bölcsész hallgatóként jelen-
tette meg 1928-ban a Református Diákmozgalom hasábjain. Néhány jellemző
cím 1928 és 1934 közötti írásaiból: Ideálok útján; Az egyetemi tüntetésekhez; 
Az Erdélyi Helikon írói Budapesten; Aprily Lajos Erdélyről... (riport); Az új 
diáknemzedék munkaprogramja; A jövő felé - Szabó Dezső és a magyarság; 
Az új magyar nemzedék szava; Régi honfoglalás útján - új honfoglalás felé; 
Világváros - „ világtalan" falu; Tábortüzek a tiszai zugokban - A Károli 
Gáspár cserkészcsapat regős útja az Alföldön; Erdélyi Fiatalok 
(lapismertetés); Találkozásom Béccsel; Látogatás Móricz Zsigmondnál; Új 
magyarság az irodalom frontján; Képes Géza: Márványba véslek 
(könyvismertetés); Az Értől az Óceánig; Szeghalom jövendője elé; Új társa-
dalom; Magyar középosztály?; A nagykőrösi ifjúság új korszaka elé ... Ro-
mantikus hittel vetette bele magát az ekkor bontakozó diákmozgalmak mun-
kájába. Baráti kapcsolatban állt a szlovenszkói Sarló-mozgalom vezetőjével
BALOGH Edgárral. A pozsonyi fiatalok mintájára, GÁL Istvánnal megszervez-
te a húszas évek végén az első hazai regősutat, amelyről a Diákvilág hasábja-
in számolt be, 1929 szeptemberében: ,Jiegős úton voltunk a nyáron: falujáró 
öreg cserkészek. Jártuk a Tiszamentét, a zugokat, a rónát, a falvakat, 
messzeintő tanyák és arató parasztok dalos, egyszerű magyar világában." 
Hódítani, birtokba venni indultak, „kibontani a magyar néplélek színes és 
gazdag világát és felszívni kultúránkba, művészetünkbe, közéletünkbe... 
Meghódítani a várost és győzelemre vinni a falut. Feltárni a magyar múlt ősi 
rétegeit és kincseit a nemzet, a nép közös kincseivé tenni.'''' 

CSABA Józsefek tevékenysége sok szállal kapcsolódott a csehszlo-
vákiai magyar főiskolás cserkészek regős mozgalmához. A legfontosabb
összekötő kapocs, ennek vezéregyénisége: BALOGH Edgár és CSABA József
barátsága volt. Együtt jelentették meg írásaikat a Magyar Evangéliumi Ke-
resztény Diákszövetség által kiadott Diákvilágban. E lap hasábjain láttak
napvilágot láthatár-tágító, etnográfiai-szociográfiai tárgyú írásaik: „Sarlós 
mozgalom - A szlovenszkói magyar ifjúság élete'"; yyA magyar cserkészet 

28 Az életrajzi adatok Csaba József 1935. július 3-án kelt pályázatában szerepelnek. L. a 20. sz.
jegyzetet!
29 CSANÁDI [CSABA] József: Régi honfoglalás útján - új honfoglalás Jelé. = Diákvilág, 20. évf.
1. sz. (1929. szeptember) 8-9. p.

204



megújhodása"; „Az Új Magyar Föld" stb.30 „Világváros - «világtalan» falu" 
című írásával CSABA József igyekezett felhívni a figyelmet a vidék, a falu
társadalmi problémáira. A nagyvárosok „kirakat-kultúrájával" szembe állítja
a magyarság többségének lakóhelyét, a falut, mint az ősi magyar népélet
értékeinek egyedüli hordozóját. Menekül a faluból mindenki, aki csak teheti,
a „rossz közigazgatás, elhanyagolt közegészségügy, gyarló népművelés, szer-
vezetlenség, maradiság, kisszerű életkörülmények, céltudatlanság, a tengődő 
élet fülledtsége" elől a nagyvárosokba. Nem szabad veszni hagyni a falu által
képviselt ősi népi értékeket, meg kell őrizni a hagyományok teremtő erejét,
lehetőséget kell adni a paraszti életforma megújulásának. „Ma már sokan 
világosan látják..., hogy csakis ez az új szellemű és új célú diákság jelenthet 
a holnap demokratikus Magyarországának életet, jogot, kenyeret és jövőt", 
és ez az ifjúság már „készíti az új Magyarország alapjait és megindul, hogy a 
város és a falu között tátongó mélység fölé hidat építsen"31

Ebből az időből fennmaradt BALOGH Edgárnak CSABA Józsefhez írt
levele (1929. december), amelyben említést tesz a Református Diákmozga-
lom munkájáról és kapcsolataikról. Kapcsolatban álltak a Baráti Szó szer-
kesztőjével, TÁRNOK Gyulával, akinek BALOGH Edgár megküldte írásait. A 
közvetítő VASS László volt, a Diákvilág munkatársa. A pozsonyi Sarló-
mozgalom vezetője így vall budapesti vendéglátójának, az itthoni élmények-
ről, az új ismeretségekről: „Úgy voltam Budapesten, mint mikor a baka ha-
zament a frontról. Sok jót láttam és sok rosszat, s nehéz volt visszajönni, s 
mégis örülök, hogy megint az itteni küzdelmes életben, a magyar élet front-
ján vagyok. Hiszem, hogy éppen nekünk kisebbségeknek - frontharcosoknak 
világosabb látásunk van, s ezzel a Hinterland ügyeibe is be kell szólnunk! 
Ránk igazán nem mondhatja senki, hogy nemzetáruló, destruktívak vagyunk. 
Engem is felszentelt a harcra, az igaz szó hirdetésére az ifjúságban 
nyugdíjtalan apám kilenc esztendős vergődése, halála, s az én tehetetlen, 
pénztelen, nehéz jövőjű sorsom, az állampolgárság, a kenyér szerzési lehető-
ség hiánya. (...) Budapesten beszéltem azokkal, akiktől tanulni akartam: 
Kassák Lajossal, Kodolányi Jánossal, Varró Istvánnal, Haraszti Sándorral, 
Bátky Zsigmonddal, beszéltem Szabó Dezsővel és Móricz Zsigmonddal, s 
amit a legjobban nem tudok elfelejteni, Sík Sándor szemei, barátságosak, 
bizalmasok voltak. Pedig tudom, hogy ha vitatkoznánk előbb-utóbb szomorú 
ellentétekre bukkannánk, amikkel másnál kevésbé találkoznék az előbb emlí-
tettek közül. Ha köztünk, kedves Jóska, van elintézetlen kérdés, a módja a 
további vitának induljon ki a barátságunkból és az őszinteségből. (Az «Új 
Szó»-ban megjelent, kissé pesszimisztikus cikkemet kérd el Vass Lacitól) 

L. a Diákvilág 1929. szeptember; október-novemberi számait!
31 CSANÁDI [CSABA] József: Világváros - „világtalan" falu. = Diákvilág, 20. évf. 2-3. sz.
(1929. október-november) 36-37. p.
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Arady Zsoltot ölelem, s kérem címemre a regőscikket és klisét! Ölel, jó тип-
kát kíván Edgár" ' 

1930-ban a Református Diákmozgalom hasábjain így köszöntötte
Csaba József a LÁSZLÓ Dezső által szerkesztett Erdélyi Fiatalok első számát:
iJCözös múltban ágaznak szét lelki gyökereink, közös a küldetésünk a magyar 
faj új, európai jövőjének kialakításában, közös az eszményünk egy emberibb 
és termőbb szolidaritás felé". Ugyanitt nyújt kezet a debreceni Seregszemle
fiataljainak, méltatva a lapszerkesztő KERTÉSZ Dániel törekvéseit.33

1931-ben a Protestáns Szemlében jelent meg CSABA József
(CSANÁDI néven) tollából egy rövid, alig egy oldalas ismertetés RADNÓTI
Miklós; Pogány köszöntő című első kötetéről. Az egyáltalán nem elfogult
hangú kritika így fejeződik be: „Bujdosik a lélek ebben a fürcsahangú lírá-
ban és itt-ott eltűnik. Nem látni ebből a kötetből világos és éles vonalú költői 
arcélt. Legfőbb sajátossága talán az alaktalanul gomolygó lírai feszültség, 
amelyből vagy megindul egy tisztultabb teljesség felé vagy Önmagát emészti 
meg kilátástalan küzdelemben."^ 

Röviddel a kritika megjelenése után levele érkezik Nagyságos Csa-
ba József Úrnak ", aki Budapesten veszi kézhez a Szegeden, az Egyetem
Bölcsészeti Karán tanuló fiatal költő sorait:

„Kedves, jó uram, ne haragudjék, hogy soraimmal zavarom, de ol-
vastam Pogány köszöntő с kötetemről írt kritikáját a Protestáns Szemle 
májusi számában és ezt szeretném megköszönni. Címét Buday György bará-
tomtól tudom. - Megjegyzéseit nagy érdeklődéssel olvastam, s a cikk befeje-
ző mondata s kíváncsiságom bátorít föl arra, hogy most megjelent második 
könyvemet az Újmódi pásztorok énekét Önnek küldjem el a Protestáns 
Szemle helyett, azzal a kéréssel, hogy írjon róla oda kritikát. 

Kérem, bocsásson meg zavarásomért és szolgáljon mentségemre az, 
hogy nagyon érdekel véleménye új kötetemről. 

Fáradozását előre is hálásan köszöni és üdvözli szeretettel 

Radnóti Miklós. 

Szeged, 1931. május 5 "25

32 BALOGH Edgár levele Zeitler-Csanádi Józsefhez [Csaba József]. Pozsony, dátum nélkül.
(Postabélyegző: Budapest, 1929. december 6.) Kézirat Csaba József hagyatékából.
33 CSANÁDY [CSABA] József: Erdélyi fiatalok. = Református Diákmozgalom, 6. évf. 7. sz.
(1930) 110. p. - Cs. J. [CSABA József]: Seregszemle. Fiatalok lapja. Uo. 110. p.
34 CSANÁDI [CSABA] József: Radnóti Miklós: Pogány köszöntő. = Protestáns Szemle, 40.
(1931)411.p.
35 RADNÓTI Miklós levele Csanádi [Csaba] Józsefhez. Szeged, 1931. május 5. Kézirat Csaba
József hagyatékából.
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A 25 esztendős „kritikus" észrevette »a jóság mélyre szántott baráz-
dáit" a „szeszélyes hangszerelésű poéta Radnóti '" sorai között. Később
személyesen is találkoztak.37

1931 nyarán CSABA József a hazai keresztény ifjúsági szervezetek
delegátusaként részt vett a Y.M.C.A. (Young Men's Christian Association)
világkongresszusán, és ez alkalommal körutazást tett Kanada és az Egyesült
Államok magyarlakta városaiban. Eljutott az Ohio állambeli Youngstown-ba
is, ahol 1931. augusztus 20-án az Amerikai Magyar Hírlapban jelent meg egy
terjedelmes írása „Magyar diákszemmel amerikai magyarok között'' címmel.
A cikkből megtudhatjuk, hogy az angolszász protestáns egyházi világszövet-
ség nagyszabású világtalálkozója 47 nemzet fiataljainak részvételével véget
ért. Az Y.M.C.A. rendezvényein „exotikus messzeségek ifrúsága között mély 
és értékes barátságok szövődtek". Hazafias lelkesedéssel szól a magyar kül-
döttség szerepéről. A magyar diákok leghőbb vágya az volt, hogy megismer-
jék az amerikai magyarság életét.

A 16. század külföldet járt magyar diákjainak utódaiként jöttek, hogy
„megismerve, Nyugat friss és haladó szellemét ..., szolgálói és munkásai 
legyenek egy árva népnek, amely Kelet és Nyugat határán, rokontalanul és 
magára hagyva, tragikus küzdelmeket vív a felette összecsapó, ismeretlen 
történelmi erőkkel."

Hansúlyozza, hogy ahhoz a generációhoz tartozik, amely „már fiatal 
korában megtanulta viselni nehéz felelősségek terhét", és ez a generáció
tisztában van Magyarország felelős vezetőinek nagy bűnével, „hogy zsíros 
kényelemmel, puha felelőtlenség pamlagáról intézték egy értékes nép sorsát 
és hagyták butának, küzködőnek, elhagyottnak, amíg nem bírta tovább és ott 
hagyta az ősi falut és világgá széledt."' 

1931. szeptember 27-én az Amerikai Magyar Népszava hasábjain
jelenik meg egy újabb cikke. A világgazdasági válság, sztrájkok, prohibíciós
botrányok, pletykák, álszenzációk és a nagyhatalmi politika hírei között a 
címoldalon közölték „Kétféle magyarság" címmel komor hangú, elemző
igényű írását, melynek mottójául ADY sorait választotta:

„Föl-földobott kő, bús akaratlan 
Kicsi országom, példás alakban 

a Te orcádra ütök."

Aki eddig csak a Duna-medencében figyelte a „népek birkózását", 
most, hogy megismerkedett útja során Kanada és az Egyesült Államok

36 L. 34. sz. jegyzetet!
37 CSABA Józseffel készült hangfelvételek. 1984. március; 1985. február. Budapest. L. a 10. sz.
jegyzetet!
38 CSANÁDI [CSABA] József: Magyar diákszemmel amerikai magyarok között. = Amerikai
Magyar Hírlap, 20. évf. 34. sz. (1931. augusztus 20.) 1. p.
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magyarlakta városaiban az óhazától elszakadt honfitársak életével, már nem
tud ugyanolyan szemmel tekinteni Amerikára, mint annak előtte. Vádat olvas
ki az amerikai magyarság szeméből, azt a vádat, kritikát, amely a „régi Ma-
gyarország" ellen szól, amely elüldözte a magyarság soraiból, Somogyból,
Abaújból, Zalából a magyar földműveseket, munkásokat, tanítókat, lelkésze-
ket, fiatalt, öreget, gyermeket. ,JEz a vád egy nagy szociális probléma megol-
dását sürgeti, ez a kritika szükségszerű igazságlátás, amely az óhazában élő 
magyarság vezetőit, a roppant társadalmi és gazdasági anakronizmusok 
közepette egy emberibb jövő meglátására képesíthetné." SZABÓ Dezső kese-
rű szavait idézi: „Мя egy ezerév minden szennye és igazságtalansága csurog 
ki a magyar életben. A magyar lassan már csak szolga lehet saját hazájában. 
Sokszor elgondolom magamban, hogyan lehetett ezzel az értékes néppel ilyen 
történelmet csinálni." És hozzáfűzi: „Egy még most sem elkésett jóvátételnek 
sürgős követelései vannak ezekben a szavakban." „Mz hát a jövő útja?" -
teszi fel a kérdést. „Mi lesz a magyarsággal...?" Az új generáció szavával
felel, amely már véglegesen megszabadult a hazug illúzióktól és a régi előíté-
letektől, „és Ady Endre európai magyarságán át eljutott a kritikai hazaszere-
tet magaslatára, ahonnan láthatóvá lettek a régi, nehéz bűnök, amelyekre 
kevesen mertek rámutatni..." Az új magyar generáció történelmi igazságér-
zetében bízik, APÁCZAI CSERE János kései utódaiban, azokban, akik
„önmagához akarják eszméltetni ezt a rejtett kincsű, csodálatos népet". A 
jövő „a modern Európa szellemi és gazdasági válsága közepette magára 
hagyott és normális életlehetőségeitől megfosztott Csonkaország új ifjúságá-
nak" útkereső, nemzetmentő törekvéseiben rejlik. Ez az új értelmiség fel kell
hogy nevelje a kisemmizettek gyermekeit, és a műveltség, a jog, a szellem és
a hit erejével fel kell emelje a lenézett, rabszolgasorban tartott, megalázott
néprétegeket, az őket megillető társadalmi szintre. ,^4nnyi magyar érték, 
pusztuló szépség és hősiesség évezredes földjén a képzett, világos agyú, ma-
gyar munkásokból földmí-vesekből felszívódó új, hívőbb és emberibb társa-
dalom eljövetelében higyjen az amerikai magyarság is." 

Elítéli az üresszívü magyarkodókat és avult jelszavaikat, azokat akik
„nagyszerű magyarok és hatalmas szónokok akkor, amikor nagyon magyar-
nak kell lenni valami dúsan terített asztal mellett, fehér ingmelles tószterege-
tések közepette, de siketen és szolgalélekkel állnak meg a magyarság nagy 
próbái előtt." 

Ezekre a sorokra rímel youngstowni üzenete is: eljöttünk megmon-
dani az itt élő és küzködő magyar testvéreknek, hogy bízzanak. Magyaror-
szágon egy új világ van megszületőben. Ma csak azoknak van jussuk az élet-
hez, akik felálltak a lakomák és tósztok asztalától, kiszellőztették magukból 
az uri murik mámorát és felgyürkőztek a harcra. Majd, ha ez a megbomlott 

39 CSANÁDI [CSABA] József: Kétféle magyarság. = Amerikai Magyar Népszava, 32. évf. 270.
sz. (1931. szeptember 27.) 1. és 4. p.
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világ ismét lakodalmas ház lesz, ismét leülhetünk az asztalok mellé. De ad-
dig... várunk és álljuk a vártát..."40 MÓRICZ Zsigmond és ADY szavait idézi,
amikor hitet tesz egy új Magyarország felépítésének lehetősége mellett.

CSABA József Amerikából hazatérve befejezi tanulmányait, és hama-
rosan vártát is talál magának a szeghalmi Péter András Reálgimnázium ka-
tedráján.41 1933-ban a Szeghalomvidéki Hírlapban megjelentetett cikksoroza-
ta42 váltott ki komoly visszhangot, amelyben kritikával illette társadalmi vi-
szonyainkat, pellengérre állítva a magyar középosztály műveletlenségét és a 
társadalmi kérdések iránti közönyét. »Szeghalom jövendője elé''' című írása
szokatlanul nagy vihart kavart a heiyi sajtóban : »Mindenfelől a méltatlanko-
dás és erős ellenvetés hangjai hallatszottak."A1>

„Új társadalom" és „Magyar középosztály?" címmel megjelent írása-
iban részleteiben is kifejti álláspontját: „^Arról van tehát szó, hogy nincs a 
parasztságunknak történeti tudata, kulturális látóköre, politikai iskolázottsá-
ga, kritikai felkészültsége stb., és így nagy változások idején, nagy érdekei-
nek védelmeinél nincsen szellemileg felfegyverkezve. A sors kemény ütései 
alatt pedig saját népi értékei is lassan feledésbe mennek (meséi, dalai, nép-
művészete stb.). Magára van hagyva a nyomorban és szegénységben..." 

„Hol van itt a minden szellemi fegyverekkel rendelkező, komoly látá-
sokat látó középosztály, amely példakép gyanánt ragyog az úgynevezett 
«műveletlen réteg» előtt, amely kész megépítem a hidat lefelé, hogy majdan 
eljöjjön az az idő, amikor ezer év rejtett szenvedéseinek és kincseinek örökö-
se: a magyar paraszt is világos, derűs, egészséges lakásban fog lakni, fürdő 
szobája, könyvtára lesz és világosan kiművelt elmével fogja látni és megítélni 
a magyar élet jelenségeit." Belső, kulturális „revízióra" van szükség, »mély, 
tiszta, népi forrásokból táplálkozó kultúra" kell, amely „közös kincse egy 
egész népnetf\ »Ha nem jön el ennek a nagy belső revíziónak az ideje, akkor 
nem bízhatunk a külső revízió diadalában. Váratlanul fog érni bennünket a 
változás és a döntő pillanatok idején újabb magyar erők fognak a semmibe 
sikkadni. Volt idő, amikor a függetlenség után áhítoztunk. Most - bár rette-
netes áron - elnyertük a függetlenséget, nem tudunk vele mit csinálni, nem 

CSANÁDI [CSABA] József: Magyar diákszemmel amerikai magyarok között. = Amerikai
Magyar Hírlap, 20. évfolyam, 34. sz. (1931. augusztus 20.) 1. p.
41 KOVÁCS József László: Nyugati Őrszem (1938-1944). Vázlat a Soproni Fiatalok mozgal-
mának történetéről. = Soproni Füzetek. Sopron, 1980. 184. p. - CSABA József 1935. július 3-
án kelt, a soproni Evangélikus Egyházkerületi Nagybizottsághoz címzett állás iránti kérelme-
önéletrajza. Kézirat Csaba József hagyatékában.
42 CSABA József: Szeghalom jövendője elé. Új társadalom. = Szeghalomvidéki Hírlap, 25. évf.
5. sz. (1934. január 28.) 1. p. - CSABA József: Új társadalom. = Szeghalomvidéki Hírlap, 25.
évf. 7. sz. (1934. február 11.) 2. p. - CSABA József: Magyar középosztály? = Szeghalomvidéki
Hírlap, 25. évf. 8. sz. (1934. február 18.) 1-2. p.
43 CSABA József: Új társadalom. = Szeghalomvidéki Hírlap, 25. évf. 7. sz. (1934. február 11.)
2.p.
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tudjuk milyen értéket jelent. Most is mint régen hamis illúziókban élünk."-
figyelmeztet 1933-ban.45

CSABA József útja szeghalmi, majd rövid nagykőrösi tanársága után
1935-ben Sopronba vezetett. Az Alföldről, a Viharsarokból hozta magával
Sopronba ifjúsága döntő és ihlető élményeit, amikor 1935-ben az ősi líceum
(ma Berzsenyi Dániel Ev. Gimnázium) tanára lett. Csakhamar bekapcsoló-
dott „a nyugatias polgáriasodás finom, csendes városának" szellemi életé-
be.46

BERZSENYI Dániel halálának centenáriumi ünnepségét tartotta a líce-
um ifjúsága 1936. június 7-én, amelyre CSABA József alkalmi ódát írt
„Berzsenyi él..." címmel:

,JRomlásnak indult néped: Berzsenyi Dániel, 
a Te néped... 

Osztályos-felek itt állunk s emlékednek gyújtunk 
halvány mécsvilágot. A Te néped vagyunk, 

az a megalázott, megrontott nép... 
van-e szavad hozzánk? 

Szétomlott a kéve, szétestek a tagok... 
Világgá bujdostak szomorú magyarok... 
Aki itthon maradt, az sem tudja, hol jár, 

hazáját keresi itthon a hazában, 
s riadva lát maga körül: halált." 

1936-ban egy módszertani szakcikkében így fogalmaz:

,ßz a mostani ...öntudatosabb nemzedék szimbolikus értelemben a katakom-
bák kereszténységét kell, hogy képviselje ebben a világváltozásban, amikor 
barbár erők újra balkanizálták Európa nagy részét. 

Az új európai helyzetben...új orientációt adjunk a magyarságnak. 
Nyugaton most már kevesebb keresnivalónk van, mint Keleten. Kelet a titkok, 
az új lehetőségek, megoldatlan, nyers erők földje. Ebben az új történelmi 
hajnalhasadásban a fiatal magyar nemzedék érkezzen meg legelőször a 
messzelátó csúcsokra. Mi keresnivalónk is lenne immár az elhasznált és ki-
csinyes sovinizmus ünnepi lakomára megterített asztalai körül. Széchenyi 
István és Bethlen Gábor széles, európai magyarságára van most a legna-
gyobb szükség. A magyar életösztön korszerű megnyilatkozása ez, és ismét 
bizonyítja, hogy a germán orientációjú, magyarságtól idegen hatalmi illúzi-
ókkal szemben itt a magyarság új jövendőjéről van szó. A formaruha-

45 CSABA József: Szeghalom jövendője elé. Új társadalom. — Szeghalomvidéki Hírlap, 25. évf.
5. sz. (1934. január 28.) l .p.
46 CSABA József: A Soproni Fiatalok mozgalma. = Soproni Szemle, 1967. 1. sz. 64-66. p.
47 CSABA József: Berzsenyi él... („alkalmi óda", 1936.) = SLÉ az 1935/36. iskolai évről. Sop-
ron, 1936. 19-21. p.
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hazafiság ünnepi megfogalmazásának kora lejárt, és elközelgett a kulturális 
megértés és közeledés korszaka Kelet felé. Ebben van a magyarság további 
ezer esztendejének egyetlen biztosítéka. Ez a program kapcsolódik szervesen 
a reformációs hősi nemzedék magyar történelmi szerepéhez, ez a márciusi 
ifjúság politikájának korszerű folytatásai 

A politikai frázisoktól megcsömörlött ifjúság az írók, gondolkodók, a 
diáklapok szerkesztőségei, az egyetemi, egyházi értelmiség köré kezdett
szerveződni. Szembefordultak a hivatalos propagandát követő bajtársi egye-
sületi szólamokkal. Kezdték hallatni hangjukat a radikális földreformért, a 
szegényparasztság és munkásság találkozásának előkészítéséért, a Kárpát-
medence népeinek együttműködéséért. Az erkölcsileg is bomladozó Magyar-
ország társadalmával szemben, egy erkölcseiben is megújult társadalom
megteremtésének igényével léptek fel.

CSABA József az evangélikus ifjúság nevében köszöntötte 1935 no-
vemberében a ,Jriss tartalommal és új látásokkal" útjára induló, megújult
Ifjú Évek című diáklapot. írása programadó nyilatkozatkozat is egyben: „Mz
mindenképpen kisebbségben vagyunk. Egy csonka föld maroknyi magyarsá-
gának kicsi hadserege: evangélikus diákok. De lehetünk a kovásza, új ígérete 
, új és jobb sorsának formálója. Erre kötelez bennünket a multunk, evangéli-
kus egyházunk hithősöket nevelő, mártír-termő, eleven ereje, iskoláinknak 
nagy, példaadó nevelői és tanárai: nehéz századok, amelyek most találkozót 
adnak egymásnak az új «Ifjú Evek» hasábjain.'" 

Sopron társadalma, múltjánál és hagyományainál fogva védő falakat
próbált emelni az új kezdeményezések, az alulról szerveződő társadalmi
mozgalmak ellenében. Erről 1935-ben az „új magyar magatartás" vázolása
során, a változás igényét hangoztatva, ezt írta CSABA József:

Sopron, a magyar nép legnyugatibb városa sem hallgathat! Az Al-
pok és a Fertő tó között: kapuváros. Egyik arcával nyugatra, másik arcával 
keletre néz. Fölötte ragyog egy történelmi múlt emléke, a Tűztoronyba be-
épült a magyar, sőt európai történelem majd minden korszaka. Iskolái évszá-
zadok óta szívják magukhoz Kemenesalja és a Rábaköz dolgozó népének 
tehetséges parasztfiait. Levéltáraiban és könyvtáraiban hatalmas magyar 
művelődéstörténeti anyag van felhalmozva és várja fiatal magyar tudósain-

kat. Környéke a történelem és természet harmonikus ölelkezésében vibrál az 

ébredő tavaszban... Néhány éve Sopron ifjúságát is megérintette egy új szél 

a Rába felől: a magyar írók műveiből kiáradó, diadalmas forradalom. Talán 

sehol sem volt az ifjúságnak olyan nehéz helyzete ebben a harcban, mint 

Sopronban. Sopron féltve őrizte kispolgári nyugalmát, társadalmi egyesüle-

48 CSABA József: Modern történetírás - modern történettanítás. = Protestáns Tanügyi Szemle,
10. évf. 1. sz. (1936. január) 11-16. p.
49 CSABA József: Sopron is üzen... = Ifjú Évek, 14. évf. 3. sz. (1935. november) 66-68. p.
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tekben megmerevedett, formalisztikus hagyományait. Még a monarchia ide-
jéből itt maradt romok fúllesztették és bizonyos társadalmi csoportok bástyái 
lettek, ahová csak a hatalom felé való hízelgéssel lehetett bejutni. A város 
sajtója kicsiben és rosszabbul csinálta ugyanazt, amit az országos: mindig 
úgy írt, ahogyan a szél fúj*/."

A hivatalos Sopron mellett létezett egy szellemében megújulni vágyó
Sopron is. Különböző jószándékú törekvések, új kulturális egyesületek je-
lentkeztek a városi közéletben. Ilyen volt a Frankenburg Irodalmi Kör is,
ahol CSABA József 1936 és 1939 között titkári feladatot vállalt.51 Ide hívta
CSABA József a fiatal értelmiségieket a Sopron-vármegye lapjain megjelenő
programadó nyilatkozatával:

,J)unántúl lankás, történelmi tája, csonkaország egész nyugati része 
sóvárogva várja Sopron messzevilágító szellemi fényforrásait, az osztatlan 
magyar kultúra friss szolgálatát, egy új magyar hit művészi revelációit. 

Nincsen párt, nincsen alkalmi csoportokat szolgáló érdek, nincsen 
hiúság és önzés, nincsen konzervatív és haladó, jobb és baloldal: a magyar-
ság élet és halál harcában való egységes kiállás van! 

Jöjjön mindenki ebbe a küzdelembe, aki szörnyű századok után, meg-

értve az idők parancsát, magáévá teszi a magyarság nagy történelmi céljait 

és tud elég önzetlen, önfeláldozó, múló ideológiákon és érdekeken túl-látó 

lenni ebben a szívós és csendes nemzeti munkában... 

Hirdetjük a szétszórt magyarság roppant kulturális egységét, a ma-

gyar falu, a magyar vidéki város hatalmas önmagára ébredését, a magyar 

irodalomban, történelemben, tájban, népietekben gyökerező egységét, bor-

zalmasan szétdarabolt országunk nyugati sarkán Sopron jövőbe világító, 

történeti küldetését.."52

Ilyen körülmények között, szinte spontán módon szerveződött meg a 
Soproni Márciusi Fiatalok csoportja, melynek otthona és fő mozgató ereje a 
líceum szellemi műhelye volt, hiszen erre kötelezte múltja, népi és nemzeti
eszméket sugárzó hagyománya, cselekvésre kész diáksága. Az indító kis cso-
porthoz hamarosan csatlakoztak az evangélikus diákintézmények és a város
tanulóifjúsága. Programjaik, irodalmi estjeik, írásaik nyomán hamarosan
Sopron polgárai előtt is ismertté váltak. A csoport fiataljai bensőséges kap-
csolatot alakítottak ki irodalmunk kiemelkedő egyéniségeivel. A meghívott

1935-ben megfogalmazott gondolatait idézi CSABA József: A Soproni Fiatalok mozgalma с
írásában. = Soproni Szemle, 1967. 1. sz. 64-66. p.
51 KOVÁCS József László im. 185. p. Ld.: a 40. jegyzetet! - SLÉ az 1936/37. iskolai évről.
Sopron, 1937. 37. p. A tanárok társadalmi és irodalmi működését bemutató rovatban a 10.
pont alatt: „ Csaba József- A Frankenburg Irodalmi Kör titkára. " 
52 CSABA József: Sopron küldetése és a magyar irodalom. = Sopron vármegye, 38. évf. 233. sz.
(1936. október 11.) 1-2. p.
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írók egy része a soproni polgárság előtt is megtartotta előadásait a fiatalok
rendezésében. Szívesen jöttek MÓRICZ Zsigmond (1940. február elején),
NÉMETH László (1941 februárjában), FÉJA Géza (1939. december 8-án),
TAMÁSI Áron (1943. március 20-án), VERES Péter, DARVAS József, NAGY

István az erélyi munkásíró, TERSÁNSZKY Józsi Jenő, JUHÁSZ Géza...53

Az előadásokról a Nyugati Őrszem így írt: ,^4z irodalmi és kultúrelő-
adások új formáját teremtették meg a mindenből egy keveset, meggyőződés 
nélküli rendezések formájával szemben, a központban az író műve és szelle-

me áll. Az eszme és a gondolat, amit az író képvisel. Mi nem szórakozni aka-

runk, hanem eszmét hirdetni, nyugtalanítani, lelkeket mozgósítani, nevel-

ni"5* Ezeket az előadásokat lázas hangulatú beszélgetések követték és az
előadások hatását a Nyugati Őrszem hasábjain is megörökítették.

A soproni diákok képviselői eljutottak a szárszói táborba is, ahol
népi íróinkat közelebbről is megismerhették.

1967-ben CSABA József így emlékezett vissza az általa elindított
mozgalomra: „Viták hevében, eszmék súrlódásában alakult ki a Soproni Fia-
talok forradalmi hite, látomása népünk igazibb, szebb jövőjéről. A magot 
mindenfelé elvetették. Sopronban is felnőtt több nemzedék, amely tovább 
ápolta a kinövő fákat és erősítette a magyar nép lelkében a hitet e nyugati 
városban.

A Soproni Fiatalok utolsó kiadványában, 1943-ban, még szétküldtük 
Ady izenetét a városban. 1944-ben, a végső veszély küszöbén Juhász Géza 
(ma egyetemi tanár Debrecenben) tartott előadást, de a napi sajtó agyon-
hallgatta, mert a Magyar Múzsa jobboldali írócsoport estjét kellett beharan-
goznia. Még egyet, hatalmasat lobbant a tűz a fiatalok lelkében: 1944. feb-

ruár 12-re Féja Géza Ady-előadását hirdethette meg ezzel a címmel: Ifjú 

szivekben élek. 

Ady szavainak mély hatása megmaradt a hitleri elnyomás idején is, 

belevésődött a lelkekbe: 

«De tűz és tűz, én ifjú testvéreim, 

jaj, a tüzet ne hagyjátok kihalni.» 

Nem hagytuk1."55

CSABA József: A Soproni Fiatalok mozgalma, im. 64-66. p.
54 [CSABA József]: Mit üzennek a népi írók a soproni {fiúságnak? (A Soproni Fiatalok emlék-
könyvéből.) = Nyugati Őrszem, V. évf. 6. sz. (1943. április) 2. p.
55 CSABA József: A Soproni Fiatalok mozgalma. = Soproni Szemle, 1967. I. sz. 66. p.
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„Nyugati Őrszem" (1938-1943), journal des étudiants
du lycée évangélique de Sopron

Les étudiants évangéliques de Sopron ont présenté un Journal indépendant entre 
1938 et 1943. „Nyugati Őrszem" a débuté comme un Journal d'étudiants, с'est le mouvement 

qui s'organisait autour de lui et en тете temps Vengagement vers les idées nouvelles,

nationales et populaires, qui l'ont fait sortir du rang de Journalisme officiel et d"entre les

journaux de lycéens de Sopron. Les lycéens de Sopron ont recu avec Sympathie l'activité

littéraire et politique de nos écrivains popul is tes. Au centre de cetté activité se situait, comme 

le problcme national qui subordonnait tout autre problcme, la question des paysans hongrois. 

Le rédacteur en chef du journal, József Csaba, professeur de lycée, avait des relations

personnelles avec les écrivains-penseurs les plus importants de son époque. 11 voulait bátir un 

pont entre la jeunesse et les représentants les plus éminents de la littérature populaíre. 

L 'attention et I'appreciation de „Nyugati Őrszem" se sönt tournées vers la littérature 

populaire; eile attribuait une importance particulicre á I 'observation des résultats de 

I 'exploration de la vie rurale, de l'ethnographie et de la littérature de sociographie. Le 

Journal estudiantin a donné une possibiliíé á la distribution de la littérature hongroise et

aussi á la faire apprécier. II a cherché et a réussi á nouer des relations avec les écrivains 

populaires. 11 a recu personnellement les meilleurs de notre littérature, qui ont tenu des

discours d 'expose aux soirées de la presse des jeunes. Les exemplaires restants du journal

nous sönt d 'une valeur documentaire importante et portent aussi une valeur de ressource en 

maticre d'histoire regionale et d'histoire de la civilisation. Се sönt les preuves Vivantes du 

service de formation d'esprit du lycée „Alma Mater", lycée de Sopron de célebre passé. Ils 

sönt en merne temps les empreintes fidcles des évenements politiques et sociologiques qui ont

touché, d 'une manicre dramatique, la population hongroise.
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