
MEGÚJHODÁS 
A MAGYAR PARASZT ÁLTAL 

Döntő feltétele a nagybirtok paraszti birtokokká 
mozgósításának, hogy ezt a feladatot a magyar 
parasztság egyetemes problémájaként intézzük el, 
vagyis: szerves kapcsolatban minden egyéb problé-
mával. Tehát: 

1. Nem elég odadobni egy bizonyos mennyiségű 
földet a parasztnak, hanem gondoskodni kell, hogy 
ezzel együtt megfelelő gazdasági beruházáshoz, lakó-
házhoz, bútorhoz stb. juthasson egészséges, fejlődést 
nem gátló hitelfeltételek mellett. 

2. Ugyanakkor minden falunak intézményesen kell 
lehetővé tenni a magasabb gazdasági kultúra el-
nyerését. 

3. Meg kell szervezni a falu adottságai szerint a 
háziipar, kéziipar, téli munka lehetőségeit. 

4. Meg kell szervezni a falu egészségügyi és köz-
lekedési viszonyait. 

5. Intézményesen kell biztosítani: hogy a magyar 
földmivelő nép arravaló gyermekei középosztállyá 
fejlődhessenek. 

Mint minden felbukkanó földreform-kísérletnél, 
most is csoda-mellékénekek próbálják eldalolni a 
magyar rögöket a magyar parasztságtól. Újabban 
igen sok hangnemben szavalják: mennyire érdeke az 
országnak, hogy egy erős, művelt, intelligens, ma-
gyar érzésű középbirtokosságunk legyen. 

Ez igaz. De van középbirtokosságunk máris és volt 
mindig. És csak raj tuk áll, hogy erősek, műveltek, 
intelligensek és magyar érzésűek legyenek. Aztán 
nagyszámú középbirtok lesz a szétmozgósított nagy-
birtok meghagyott részéből. Most a magyar meg-
maradás döntő parancsa az: hogy minél több paraszt-
család jusson földhöz. És ha mégis állíttatnak föl ú j 
középbirtokok: egy részét nem volna jó azoknak az 
erős, intelligens, feltörő magyar paraszti családok-
nak juttatni, amelyek még a mult nehéz viszonyai 
közt jelentős eredményeket tudtak felmutatni a föld-
szerzés és a termelés terén? Egy pillanatra sem sza-
bad elfelejteni: a magyar megmaradás elengedhetet-
len feltétele: a magyar középosztály megújhodása a 
magyar paraszt által. 

(Szabó Dezső: Az egész látóhatár. II. köt. 424. l.) 
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E S Z Á M M U N K A T Á R S A I 

Gagybátori E. László, tanár, az Eötvös-Collégium tagja * Gáldi László dr., 
a kolozsvári Ferenc József-tudományegyetem rk. tanára * Heszke Béla, 
a kolozsvári Mikes-gimnázium tanára * László Gyula dr., az Erdélyi 
Tudományos Intézet tanára * Ottlik György dr., a Pester Lloyd főszer-
kesztője * Salamon Sándor tanárjelölt, Kolozsvár * Tamási Áron, író * 
Tonk Emil dr., orvos, a kolozsvári Ferenc József-tudományegyetem 

gyermekklinikájának gyakornoka * Wass Albert gróf, író. 

Értesítjük igen tisztelt Előfizetőinket, hogy az 1943. évben folyóira-
tunk 12 számot kitevő, teljes évfolyamának előfizetési díja 12 P. lesz. 
Az előfizetések szíves megújítására csekklapot mellékelünk. 

Szemlénk megelőző számaiban felhívást tettünk közzé, hogy a HITEL 
1936. évi 1., 2. és 4., valamint az 1937. évi 1. számát kiadóhivatalunk szí-
vesen visszaváltja s e négy régi számért csereképpen készségesen fel-
ajánlja most megjelenő évfolyamunkat, illetve egyes számokért darabon-
ként 2 P-t fizet. Amikor ezt a felhívásunkat ez alkalommal is megismé-
teljük, közöljük az érdeklődőkkel, hogy az 1938., 1939. és 1940–41. év-
folyamainkból még van nehány teljes és több hiányos sorozat, s azoknak 
ára: teljes évfolyamonként 8 P., illetve egyes számonként 2 P. 

T E R M É S 
Az új erdélyi irodalom hangja. 

Szerkeszti: 
ASZTALOS ISTVÁN, BÖZÖDI GYÖRGY, JÉKELY ZOLTÁN, 

KISS JENŐ, SZABÉDI LÁSZLÓ. 
Megjelenik évente négy vaskos kötetben. 

Egy kötet ára 4.50 P, az évi négy kötet előfizetési ára 15.– P. 
Pártoló előfizetési díj évi 30.– P. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
KOLOZSVÁR, MÁTYÁS KIR.-TÉR 7. SZÁM. 

Szentgericei Jakab Jenő könyvesboltja. 

A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYE 
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