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Megkezdték a nagyvilágban élő 
magyarok hazatelepíiését.

Jugoszlávia összeomlása után - 192.000 hold 
földet vettek át a magyarok a csetnikeklől, dobro- 
voljácoktól. A katonai közigazgatás hazairányította 
ezeket a bevándorolt szerbeket. A gazdátlanul maT 
radt 192.000 hold földből 139.000 holdat elkülö
nítettek a bácskai magyar igényjogosultaknak, a 
fennmaradt 53.000 holdnyi zárt telepítésű területet 
pedig a rajtlévő 24 faluval a bukovinai magyarok 
hazatelepítésére jelölték ki. Május 11.-én írták alá 
Magyarország és Románia a megegyezést a buko
vinai magyarok hazatelepitésére. Naponta egy vo
nat hozta a hazatelepülőket. Istensegíts, Fogadj- 
isten, Józseffalva, Hadikfalva és Andrásfalva 13.000 
magyarját Bácskába vitték.

A sokgyermekes családokkal megtöltött ide
genhangzású falvak neveit átkeresztelték s a 24 
község a következő új neveket kapta: Józsefháza, 
Bácsjózseffalva, Hadikszállás, Hadikliget, Hadik- 
lelke, Hadikhalma, Bácshadikfalva, Hadikháza, 
Hadikvára, Istenhozott, Bácsistensegíts, Istenve- 
lünk, Istenföldje, Istenáldás, Istenkeze, Istenszeme, 
Bácsandrásfalva, Andrásháza, Reformátusandrás- 
háza, Bácsandrásszállás, Andrásvára, Református- 
andrásfalva és Fogadjisten.

A Bácskába települő bukovinai magyarokon 
kívül megkezdték a nagyvilágban szétszórt véreink 
hazatelepitését is. A kormány a külföldi magyarok 
hazatelepítésére kormánybiztosságot állított fel, 
amelynek vezetésével Bonczos Miklós államtitkárt 
bízták meg. Franciaországból, Belgiumból, Hol
landiából, Burgenlandból eddig is már többezres 
csoportok érkeztek haza. A hazavándoroltatási kor

mánybiztos összeíratta a határokon kívül élő ma
gyarokat, vagyoni helyzetüket és foytatódik a kül
földi magyarok hazatelepítése.

A keleti hadjárat ötödik hetének 
eredményei.

Mint a Német Távirati Irodának katonai kö
rökben kijelentették, a Szovjet elleni harc most 
záruló ötödik hete sok tekintetben hasonlít a nyu
gati harcok 1940. június 7-től 14-ig terjedő hetéhez. 
Míg az akkori harcok a La Manche-csatorna és a 
Maas között csak mintegy 400 kilométeres arcvo
nalon zajlottak le, addig a Szovjet ellen folyó 
mostani döntő csaták több mint hatszor olyan 
hosszú arcvonalra terjednek ki. Ezen az arcvona
lon az elmúlt héten a hadianyag-csata formája 
alakult ki s még eddig nem zárult le. Ez az üt
közet óriási méreteiben kétségtelenül felülmúlja 
még a világháború nagy hadianyag-csatáit is, bár 
a lőszerfogyasztás talán kisebb. A döntő külömb- 
ség a mostani hadianyag-csata és a világháború 
ilyen csatái között abban található, hogy akkor az 
ellenfelek egészen a végkimerűlésig küzdöttek és 
gyengítették egymást, most ellenben máris vilá
gosan megállapítható, hogy a német csapatok a 
szovjet hadseregnek, bár súlyos veszteségeket 
okoztak anélkül, hogy saját cselekvési, szabad
ságuk ezáltal a jövőben befolyásolva lenne. Mialatt 
tehát a világháború anyagcsatái tisztán felörlő 
csaták voltak anélkül, hogy bármelyik oldalnak 
döntő eredménye lett volna, addig a jelenlegi 
hadianyag-csatában keleten a mozgó háború folyta
tásának lehetőségéért folyik a harc. Éppen ebben van 
a hasonlatosság az említett csatának az 194U. jú
niusában a La Manche-csatorna és a Maas között.
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A Szovjet ellen folytatott harc ötödik heté
nek eredményét röviden a kővetkezőkben lehet 
összefoglalni.

1. A német légi haderő a már jelentett meg
semmisítő eredményeit a szovjet repülőkkel szem
ben isméltelten jelentékenyen fokozhatta. A légi 
haderő azonkívül a legnagyobb eredménnyel tá
madta a bezárt ellenséges csapatokat, valamint a 
visszavonuló hadoszlopokat és a szovjet hadtáp
vonalakat. Az elmúlt öt nap óta állandó eredmé
nyes támadások folynak Moszkva, a Szovjet fő
parancsnoki, közlekedési és hadfelszerelési köz
pontja ellen. Az első támadások éjjel zajlottak le, 
a július 25-iki támadás első ízben történt nappal.

2. Beszarábia és Észtország felszabadítása 
előbbre jutott és befejezés előtt áll.

3. A szövetségesek harcba vetett csapatai a 
kivívott eredményekben jelentékeny mértékben ré
szesülnek. A magyar-román és szlovák kötelékek 
a déliszárnyon Beszarábiában és Dél-Ukrajnában 
éppen olyan eredményesen törtek előre, mint az 
északi szárnyon a finn kötelékek a Ladoga-tó 
északi partján.

összefoglalóan meg kell állapítani, hogy a 
Szovjet elleni harc ötödik hete olyan mértékben 
segítette elő a keleti hadjárat sikeres továbbfoly
tatásához szükséges előfeltételeket, hogy azt a 
nyilvánosság természetesen csak a későbbi hadmű
veletek lezárása után tudhatja meg.

Az ember küzdelmei a XX-ik 
században.

A XX-ik századbeli ember küzdelmei tele 
vannak jajjal, szomorúsággal, sírással; fájdalmas 
zokogással. — Kezdve az 1914-évtől, mely szám, 
véres betűkkel van beírva minden ember szivébe. 
— E szám, egyszerű szám, de e szám sok ifjú 
élet széjjeltiprása; rózsás jövőt szövögető fiatal 
diákok keserves zokogásával van tele, — 9 millió 
ember porladozó testéről beszél ez a szám! Beszél, 
csonka, béna testekről, félig meghalt emberekről; 
beszél az átkozott Trianonról, mely lassan, — mint 
egy rossz álom, — eltűnik. — A mai fiatalság. — 
mint ócskavas, — felhasználatlanul — pusztul, sor
vad el a szemünk láttára! —

Egy nemzedék, amelynek élete nem tavasszal 
kezdődött', hanem ősszel s midőn — felhalmozott, 
erőkkel — be akarnak lépni az életbe; arra kell 
ébredniük, hogy minden hely foglalt. —

Hiszen a mai éhség — nyomor, nem a leg
nagyobb nyomor a világon! — Hol van azoknak 
a nyomora, akik valaha szebb napokat láttak? 
Gyönyörű, minden kényelemmel berendezett lákás- 
ban laktak; valóságos paradicsomban éltek ... 
és egy szép napon arra kellett ébredniük, hogy 
nincs annyi hely sem számukra többé, ahova fe
jüket nyugodtan lehajthassák, elúszott mindenük!

Hány ember ébred arra manapság, hogy 
szivéből megszólal egy hang; „Felesleges vagy!

— Életed, amit eddig éltél, — hiábavaló volt.“
— Nagyon sok emberarcon olvasható;. „Nekem 
már minden mindegy," — s ugyanakkor szivé
ből felszakad egy panaszos sóhaj; „Hasztalan 
küzdöttem, nem sikerült nekem semmi!"

— Milyen nagy az elkeseredettek száma! 
Nagyon sokan, nehéznek találják az életet. — 
Úgy gondolják és érzik, hogy itt a földön már 
nincs mit keresniök és egy golyóval próbálnak 
könnyíteni az életükön. —

Borzasztó nagy az öngyilkosok száma. — 
Azt hiszem, rájuk nézve a legfájdalmasabb bün
tetés az volna, ha a jó Isten visszaküldené őket 
a földre, hogy végignézzék, miként alakult volna 
az életük, ha önkezükkel nem vetnek annak véget.—

Nem régen olvastam valamelyik könyvben, 
hogy egy nagy lengyel művész nyomorba jutott. — 
Eladta mindenét. — Betevő falatja sem volt már. — 
Egyetlen vigasztaló pajtása a hegedűje volt. — 
De egy szép napon erre is rákerült a sor. — Mi
után mindenétől megfosztva, — nagy elkeseredé
sében — megvált az életétől is. — Ott feküdt a 
szobájában a nagy művész — holtan. — A küz
déstől elfáradt lelke testéből elszállt, Istenhez. 
Egyszerre csak kopogtatás hallatszik a megder
medt, halotti csendben. A halott művészhez az a 
kéz kopogtatott, amely megmenthette volna, De 
már késő volt! Ez az összetört lélek úgy gondolta, 
hogy minden remény cserbenhagyta. — A konok 
halál versenyt futott a mentő kézzel. — Csak fel 
kellett volna tekinteni az égre s ez idő alatt biz
tosan győzött volna a mindent legyőző, Istenbe 
vetett hit és bizodalom. — A mi, saját életünkben 
is lehetünk hősök, de nem úgy, hogy bajainkat 
kisebbítjük, hanem az élet tengerén való há
nyattatásainkban, szivünk legyen mindég á helyén!

Olyan időket élünk, amikor az élet egyszerű, 
csöndes leöléséhez is, egyre hősibb bátorságra van 
szüksége az embernek. — Manapság mindnyá
junknak ezt a mondást kell jeligéül választania 
„Dolgozni! — és nem kétségbeesni!" —

Aki fellobogózva akar befutni az élet ha
jójával az élet kikötőjébe, annak meg kell tanulnia 
az életnek azt a bátorságát, amely hajótörést nem 
ismer és a végső pusztulásban is, egyetlen szál 
roncson, még remélni tud! — Hogy ezt elérhes
sük, nem szerencsére, hanem csapásra van szük
ségünk, mely nemessé és viharállóvá teszi szi
vünket és lelkünket. —

A megpróbáltatás a szívnek épp olyan, mint 
a vasnak, a tűz. — „Babérkoszorú, csak vérző 
homlokon terem." —

Boldogtalanságunknak a legfőbb oka az, 
hogy kevés ember van sorsával megelégedve. — 
Elérhetetlen álmok után futnak mindig s nem 
látják meg a kínálkozó boldogságot, — amiért 
még a kezüket is alig kellene kinyújtani. — Az 
élet apró és finom szépségeit, a szerényebb élve
zeteket lekicsinylik, vagy talán észre sem veszik; 
szétperegnek, mint egy elszakadt lánc gyöngy
szemei. —
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Az örömökkel úgy vagyunk, mint a hűsítő- 
italokkal a szomjas ember; málna-szörpöt, na
rancs-szörpöt rendel magának. — Szomjukat pe
dig egyedül a csillogó, tiszta víz tudja csak 
eloltani.' —

A boldogság nem egyenlő az arannyal, te
hát ne akarj gazdag lenni! — Mindenki gazdag, 
aki örülni tud az életnek, aki gyönyörködni tud 
benne. — Mindenki gazdag, mert minden ember
nek van egy vagyona — a lelke! Maga Ford írja, 
hogy a gazdagok boldogtalanok, mert sok hódo
latban, de kevés nyugalomban van részük. A bar
na kenyér fenséges ízét nem ismerik. — Ösmerek 
egy indus közmondást, amely szerint senki sem 
lehet egyszerre kétfelé gazdag. — Vagy a zsebe 
üres és a szive van tele, vagy földi javakban 
dúskál és a szive koldus. —

Sorstársam! Légy megelégedve sorsoddal, 
akkor boldog leszel! ... Nézz föl az égre! Ott 
van az Isten. — Nézz le a földre! Ott lesz egyszer 
koporsód! ... Nézz körül embertársaid között és 
százezreket fogsz találni akiknek rosszabb sorsuk 
van, mint teneked!!!

Ne mond tehát, hogy te vagy a világon a 
legszerencsétlenebb ember! Ne keseregj, hogy 
egyedül állsz a világban! Van két kezed, amit 
nem adnál, a világon semmi pénzért sem?! Az
után van két szemed, amit szintén nem adnál a 
világ minden kincséért sem cserébe?! Szegény 
vagy-e hát?! Bizony nem! Ilyenkor látja az em
ber, hogy milyen szerencsés. — Ne hidd, hogy 
téged mindenki elhagyott. — Van melletted vala
ki, aki vezet, — ez a csendes társad: a jó Isten!

Isten örökké veled van. Ö teremtette élete
det. Küzdelmes életed minden, verejtéke és az 
alágördülő könnycseppje, az Ő szent kezébe 
hull. — Ha életedben nem is találtál meg min
dent, amire vágyódtál, — lebegjen előtted az örök 
szeretet, amelyet nem a földön osztogatnak, hanem 
a Mennyben, amely nem fog elmúlni soha, ha
nem örökké tart!

A küzdések, a csalódások-, a nehézségek 
nem arra valók, hogy elcsüggesszenek, hanem, 
hogy reményt, erőt öntsenek szivünkbe. — Azt 
mondja egy német író; „a szenvedés és a baj, 
sokszor álruhában öltöztetett áldás." — Gyakran 
láthatjuk az életben, hogy az embereket hama
rább célhoz vezeti egy bukás, mint valami könnyű 
siker. Xantusz, aki boltossegéd, könyvügynök, 
jutagyári munkás, újságkihordó, zongorahangoló, 
görög nyelvtanár volt, míg Amerika mérnöki ve
zérkarának az élére jutott. — Vagy vegyük Was
hingtont, aki nem nyert meg annyi csatát, mint 
amennyit elvesztett, s így lett övé az utolsó dia? 
dal. — Stephenson, — a gőzgép feltalálója, az 
ifjúsághoz intézett beszédéből sohasem felejtette 
ki ezt a bátorító tanácsot: „Boldogulni akartok?
— Csak azt tegyétek, amit én ... legyetek ki
tartók!" — Az erő és kitartás többet ér az élet
ben, mint a lángész! ...

Nagy Sándor — a hatalmas hadvezér, ki 
gyözedelmet, győzelemre aratott, és aki a kitartás

és erély csodálatos mintaképe volt,— egy alkalom
mal, kicsiny seregével elcsüggedten tartózkodott egy 
sziklaszerű várban, ahova az ellensége beszorí
totta őt. — A kitartó és csodálatosan szilárd lé
leknek csüggedésében egy hangya volt a meg- 
mentője. — A hangya, nálánál 70-szerte nagyobb 
terhet cipelt. — Az óriás teher, — már úgy lát
szott, legyőzi a hangya erejét, amikor kitartásával 
sikerült neki 85-ik alkalommal a terhet fészkébe 
cipelni. — Nagy Sándor az oktalan állat kitar
tását látván, lelke mélyén megtelt valami csodá
latos energiával. — Nagy lelkesedéssel kitört a 
sziklavárból és győzött.— így tanította bátorságra, 
önbizalomra, akarata kifejtésére a világ legretten- 
hetetlenebb hősét, a világ egyik legigénytelenebb 
férge — egy hangya!

Életünk minden szakaszában lehetünk ini is 
hősök, ha megvan bennünk a kitartás, önbizalom 
és a szív bátorsága. — Vannak az életben zavar
talan örömök is, a békének és boldogságnak olyan 
túláradó pillanatai, amikor ízelítőt kapunk a menny
ország örömkönnyeiből. Ezt érezzük minden igaz 
jó cselekedetünk után. — Például, amikor a kis 
gyermekünk első lépését tette kitárt karunk felé.— 
Vagy amikor hosszú-hosszú évek múltán viszont
láttuk, szegény öreg édesanyánkat, aki nem tudott 
meghalni, mielőtt még egyszer meg nem ölelte 
volna a bün-útjáról megtért szerencsétlen fiát ... 
minket. —

Sorstársaim! Van itt a földön is édenkert, 
amelynek útjait mi mindnyájan bekalandoztuk 
valamikor: a gyermekévek boldog paradicsoma. — 
Áldottak azok a mezők, a rétek, ahol labdáztunk, 
futkostunk. — A por, amelyben golyóztunk. — 
A víz, amely papírcsónakjainkat vitte. — Általában 
a paradicsomnak varázsát, sajnos csak akkor is
meri fel az ember, amikor már lement fölötte a 
és megnőttek az élet árnyai. — Mi, a múltnak 
paradicsomát, csak romjaiból ismerjük fel. —

Soraimat egy igen szép tünemény elmondá
sával fejezem be. —

Iskoláimat befejezve, tanulmányutamban 
Párisban voltam. — Többek között az Invalidu
sok templomában Napóleon sírjánál jártam. — 
Napóleon sírja fölött egy kupola emelkedik. — 
Az ablak aranyszínű üvegből készült. — Ennek 
az ablaknak az a csodálatos és elragadó tulaj
donsága van, hogy bármennyire felhős, esős is 
odakint az ég, ezen az ablakon át nézve, mindig 
úgy tűnik fel, mintha odakint ragyogna a napsütés.

Ha úgy érezzük, hogy az életünknek szük
sége lenne egy ilyen csodálatos fénytörő ablakra, 
akkor szereljük fel a mi szivünkre is, amelyen 
keresztül mindig ragyogás van. —

Nagyon nehéz az élet! Soha nem volt ilyen 
nehéz! De nehézségekkel szemben, nem a tehe
tetlenség a fegyver, hanem a mindenre kész ru
galmasság, a kemény elhatározás, a csüggedetlen 
akarat, a határtalan szorgalom és igyekezet, mert 
még Isten tenyere sem tarthatja fenn azokat, akik
maguk nem akarják magukat fenntartani.......

D . 1532.
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A magyar tengeri sporthajózás 
krónikája.

(Adatokért a szerkesztő nem felelős, csupán a cikkíró).

Sokan nagyon sokan vannak a mi kis or
szágunkban még nia is, akik a tengerimádók szek
tájához tartoznak, de csak kevésről tudunk, akik 
saját hajójukon bolyongták be a tengert. Egy ré
szük azóta már átkelt a Styxen, aki még életben 
van, régen túladott a jachtján. A magyar tengeri 
sporthajózás ma már a múlté. Történetéből csak 
néhány mozaikdarab maradt meg. De ezen csekély 
megmaradt adatok fényes bizonyítékai annak,'hogy 
a magyar tengerrajongók mennyire híven tartották 
be egy nagy magyar hívó szavát: „Tengerre magyar."

A magyar tengeri sporthajózás terén az ada
tok szerint Zubovics Fedor volt az úttörő, aki „De- 
serteur" nevű 12 méteres kutterével sokáig hajó
zott az Adrián. Hajója a nyolcvanas években Tri
esztben éptilt, s két főnyi legénysége volt. Ö volt 
tulajdonosa Barcelonában a Kreszics nevű félig 
roinbadölt várnak is. Akkoriban dolgozott új talál
mányán egy torpedón, melyet István kir. hercegnek, 
az akkori tengernagynak be is mutatott, de további 
sorsáról nem lehetett semmit megtudni.

A magyar tengeri sporthajózás kiválóságai 
közé tartozik gróf Andrássy Géza, akit a sport
életben „Sportgróf“-nak neveznek, ki szintén a ten
gerén kezdte meg a sportolást. Hajója a „Teormina" 
állítólag Indiában készült, eredeti nevén „Gertrude", 
mely 46 tonnás 23 m. hosszú s 5 m. széles volt. 
Masszív építkezését bizonyítja az a körülmény, 
hogy eladása után a New-Yorki kikötőben pilóta
hajó lett belőle. Nagy utakat tett meg vele gróf 
Andrássy Géza, elhajózott Floridáig, majd Cuba 
partjaihoz s végül New-Yorkban kötött ki.

A tengeri sporthajózás rajongói közé tartozik 
Biedermann Rezső báró, a volt cs. kir. Yachtclub 
alapitó tagja, kinek valóságos sport flottilája volt 
a tengeren. Különösen említésre méltó a 203 ton
nás, 46 m. hosszú s 65  m. széles modern felsze
relésű „Red Eagle" nevű sporthajója.

Biedermann .báró sportvitorlái szintén nagy 
eredményeket értek el egyes versenyeken. A „Bra
vó" nevű vitorlása sokszor szerepelt a nagyobb 
díjak elnyerésében, s Kormányzó Urunk még fiatal 
tiszt korában gyakori vendége volt.

Ha a volt cs. és kir. haditengerészet fakult, szí
nétvesztett évkönyvei között lapozgatunk egyikben 
ott láthatjuk nagybányai Horthy Miklós fregatt
kapitány nevét 1-5 tonnás „Arám" nevű. shoopjá- 
val: majd Károlyi Antal gróf nevét 21 tonnás „Peli
kán" nevű motoros jachtjával, továbbá Majláth 
László grófot 1*2 tonnás „Stephanie" nevű gőz
bárkájával. Egyik nagyon régi évkönyvben olvas
tam Batthyány Endre nevén egy 63 bttó tonnás 
jachtot, melynek Fliyng Cloud volt a neve. Még 
sok-sok nevet lehetne felsorolni, melyeket a régi 
évkönyvek megörökítettek.

A legérdekesebb magyar vitorlázók egyike 
Győrök István volt, aki nemcsak saját hajóin, ha

nem saját maga épített vitorlásain járta be a ten
gert. A szabadságharc idején született, s mintha 
vele született volna az akkori kor szelleme is, mert 
izgalmakra vágyódó, kalandos természettel bírt. 
Győrök nemcsak mint sporthajós, hanem mint festő 
és író is kiváló tehetség volt. Saját hajóján bo
lyongva készítette vázlatait, melyekből otthonában 
Adria legszebb tájai elevenedtek meg a vásznon. 
Szokása volt tengeri útjaira fesfőt, írót vagy más 
tudóst magával vinni, ill. vendégül látni. Képei saj
nos szétszóródtak s így gyűjtemény vagy kiállítás 
rendezése nem volt lehetséges.

Szinnyei Ottmár „Magyar lobogó alatt az 
Adrián" c. könyvében olvashatunk Győrök Leóról, 
aki első útjára meghívta Szinnyei Ottmárt is. Hajó
jának furcsa neve volt, „Kurul", melynek eredeti 
modelljét a közlekedésügyi múzeum őrzi. Mé
rete: cca. 12*5 m. hosszú, 3‘6 m. széles s 2 m. ma
gas volt. Két árbócán összesen száz négyzetméter ár- 
bócba kapaszkodhatott a szél. Saját kabinjai a hajó 
közepén voltak; hátul hajósinasa, elöl matrózai hely
ségei voltak. Hajójának még kapitánya is volt, 
Marinovics nevű szláv személyében.

Győrök első útjára nyolcad magával indult, 
és pedig fia, egy geográfus, egy filozófus, egy szi- 
ninövendék és Szinnyei Ottmár. Többiek nevéről 
semmi feljegyzés nem maradt. Utazásuk célja Itha- 
ka volt, de Szinnyei csak Spalatóig tartott velük.

Mint író nagy hatású müvei közé tartozik: 
„Lázadó hajósnép viszontagságai a csendes ten
geren." Ezen irodalmi termék legkedvesebb olvas
mánya volt a tengeri kalandokra vágyó fiatalság
nak. Csodálatos jellemvonása volt ez a kontinen
tális magyarságnak s talán ebben van a nyitja an
nak is, hogy egykori haditengerészetünkben a ma
gyar ember oly jól bevált.

Győrök jegyzeteiben nagy tudósok neveit 
olvashatjuk, melyekből azt láthatjuk, hogy a tudo
mány egyes ágazatai is igen érdekelték. Thaisz Lajos 
botanikus, Tangi Ferenc, Pékár Mihály, Nagy Sán
dor stb. Ezen utóbbi a róla elnevezett gyorsírás ala
pítója volt. Későbbi években betegeskedni kezdett 
s sajnos Győrök István a nagy sporthajós többé 
jegyzeteket sem készített útjairól.

A tenger magyar szerelmesei közé tartozik 
Pauler Ákos egyetemi tanár, a nagy filozófus, aki 
minden szabad idejét az Adrián vitorlázgatva töl
tötte el. Ő az egyetlen magyar tengeri sporthajós, 
akinek naplója megmaradt. Kutterje a híres lus- 
sinpiccolói hajógyárban készült 19Ó0-ban. Mérete: 
11*10 m. hosszú, 4-8 m. széles volt. Pauler Ákos 
nemcsak gyakorlatiag, hanem elméletleg is értette 
a vitorlázást s az adriai tenger időjárását igen jól 
ismerte. Később készített magának egy modern 
jachtot, melynek „Bolygó" nevet adott s mérete: 
14 m. hosszú 3*5 m, széles volt. Minden évben 
3 -4  hónapot töltött az Adrián.

A legkalandosabb magyar vitorlázók egyike 
gróf Festetich Rudolf, aki 70 tonnás „Tolna" ne
vű jachtján nyolc évig bolyongta a tengert. Sőt 
nászútjait is a tengeren töltötte (két ízben nősült). 
Sok-sok kalandon ment át. Jachtja 42 m. hosz-
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szú és 8'5 m. széles volt. Egyike volt a legnagyobb 
tengenmádóknak s nemcsak az Adrián, hanem az 
Óceánon is hajózott jachtjával.

A „Szelek szárnyán11 c. nagy mű írója, Her- 
czeg Ferenc szintén az Adria nagy sportbarátai 
közé tartozik. Ez a gyönyörű irodalmi mű valóság
gal elragadtatással ír a kék Adriáról. „Hajnal" 
nevű jachtjával, mely Southamptonban készült, 
hónapokig bolyongta a tengert. Mérete a 36 tonnás 
jachtnak: 621 láb hosszú és 11‘4 láb széles volt. 
Egyike volt a legmodernebb felszerelésű jachtok
nak, külön vendégkabinokkal, sülyeszthető modern 
fürdővel, konyhával stb. felszerelve. Teljes vitorlája 
3000 négyszöglábnyi vászon volt s gyorsasága alig 
volt legyőzhető. Hosszú évekig volt a „Hajnal" a 
tulajdonában, sok évekig élvezhette a nagy magyar 
író a tenger csodáit.

Az 1914 — 1918. évi nagy háború s az azt 
követő idők elnyelték a magyar jachtokat is. A ma
gyar tengeri sporthajózás krónikája, ha talán nem 
is örökre, de mindenesetre hosszú időre lezárult.

(D. 1.716. N. C.)

Baromfitenyésztés fellendítése 
a községekben.

A földmivelésügyi miniszter a baromfitenyész
tés fellendítése érdekében szakított azzal az eddigi 
eljárással, hogy csak az egyes baromfifarmokat 
pártfogolja és támogatja. Ennek megfelelően úgy 
intézkedett, hogy egyes községekben, ott, ahol erre 
megfelelő baromfitenyésztők állanak rendelkezésre, 
baromfitenyésztő mintaközségeket létesítenek. így 
azok a baromfitenyésztők is abba a helyzetbe jut
nak, hogy az országnak nemesebb baromfiakkal 
leendő ellátása és a tojáskeltető központok tojás- 
szükségletének- lehető biztosítása érdekében közre
működhetnek, -akiknek gyakorlatuk van a baromfi
tenyésztésben és igy jövedelmüket is jobban tud
ják emelni. Ezáltal a kisgazdaságok is belekapcso
lódhatnak az államilag ellenőrzött baromfitenyész
tésbe, abban az esetben, ha egy-egy községben 
legalább 500 drb. egyfajta magyar kendermagos, 
magyar fehér baromfifajtájuk van. Egy-egy tenyész
tőnek legalább 20—25 drb. tyúk kell legyen. Eb
ben az esetben 20—25 kisember jutna ahhoz, 
hogy ingyen vizsgálnák meg baromfiállományát 
fehérhasmenés, tuberkulózisra. Tenyészkakasokat 
kapnának, aminek az lesz az eredménye, hogy 
tavasszal a tyúkok tojásait dupla áron a keltető
központoknak szálíthatnánk, — igen természetesen 
— az elszállításhoz ládikákat kapnának, a felne
velt kakasaikat és á jércéket megvásárolná az ál
lam, kiosztás és továbbtenyésztés végett.

Az elmondottak olyan előnyök, amelyekkel 
a kistenyésztőknek számolniok kell, mivel így len
nének az ország baromfiállományának nemcsak 
feljavítói, hanem igen tisztességes haszonhoz is 
jutnának.

A cél érdekében nem kell egyebet tenni, 
mint megbeszélni a dolgot és községükben ba

romfitenyésztő egyesületet alkotni, ezt a szándé
kukat bejelentik a földmivelésügyi minisztérium
nak, ahonnan a további teendőkre megkapják az 
utasítást.

Igen valószínűnek tartjuk, hogy az ilyen 
községekben a mintabaromfíól építési segélyét is, 
ha egyszerre nem is, de legalább egyesek meg
kapják.

A baromfiakból az országnak annyi bevétele 
van most is, mint amennyi a búzával bevetett 
terület után van, pedig most a baromfiakat nagyon 
mostohán és szakszerűtlenül neveljük fel, nem 
mondjuk minden helyen, de a legtöbb helyen. Igen 
jól tudjuk azt, hogy tavasszal a kis jószágokat 
elpusztítja a különböző ragályos vagy a meghű
lésből származó betegség, ősszel pedig az udvarok 
állományát megtizedelt, sőt teljesen elpusztítja á 
tyúkpoloska, a baromfivész stb. Mindez igen nagy 
kár és veszteség, amitől csak úgy tudunk megsza
badulni, ha a baromfiakat szakszerűen kiválaszt
juk, azokat egészségügyileg ellenőriztetjük, helyes 
takarmányozást vezetünk be és jól tisztítható, vi
lágos ólat építtetünk. Ha ezeket mind megcsinál
juk, akkor a baromfitenyésztés jövedelmező is lesz. 
Nem szabad szem elöl téveszteni, hogy a baromfi
aknak nem lesz mindég olyan nagy az ára, mint 
most van és a jövedelemfokozás legbiztosabb 
módja az a baromfitenyésztésnél, ha a kikelt ap
róságokat biztosan és gyorsan fel tudjuk nevelni, 
a tojást jól tudjuk értékesíteni stb. Erre a módot 
megadja a földmivelésügyi miniszter, amikor minta- 
baromfitenyésztő községeket akar létesíteni és most 
csak az a kérdés: hány helyen értik meg ezt az 
igen jó elgondolást?

A földmívelő mindent a maga idejében 
végezzen!

A tavasz és a nyár az az idő, amikor szor
goskodnunk szükséges, hogy megélhetésünket 
biztosíthassuk és nemcsak a mi, hanem nemzetünk 
jólétét is emeljük. Bizony, most ezernyi a tenni
valónk, annyival is inkább, mert munkatorlódás 
van. A tavasz megakasztotta a munkákat, nem 
tudtuk úgy elvégezni, mint szoktuk és bizony a 
legtöbb dolgot nem idejében végeztük el, főként 
nem úgy, amint kellett volna.

A most meginduló munkáknál bizony fejtörés 
van; melyiket végezzük el? Jól szükséges meg
gondolni: mit is tegyünk előbb? Most nem a meg
szokás, hanem a lehetőség szerint kell cseleked
nünk. Az teljesen igaz, ha mindent a maga ide
jében végeztünk el és jól, akkor abból csak hasz
nunk lesz. De most annyi mindent kell egyszerre 
elvégezni és mindennek itt van az* ideje.

Munkáink elvégzésénél legszükségesebb a 
talaj állapotát nézni. Arra vigyázni, hogy a talaj 
nagyon ki ne száradjon, mert kiszáradt talajban a 
növények fejlődni nem ludnak. Figyelemmel kell 
lenni a talaj gazos állapotára, mert a gaz élelme
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sebb, mint a kultúrnövény és az egyszer megnyo
morított növény lassan szedi magát össze és mire 
összeszedné magát, már talán olyan késő lesz, 
hogy semmi sem lesz belőle.

Körülbelül ez a két legfontosabb tényező, 
amelyeket most bírálgatnunk kell. Azt már ki-ki 
a tudása és tapasztalata szerint bírálja el, hogy 
melyik munkát tartja előbbrevalónak. Egy azonban 
bizonyos: tétovázni és késedelmeskedni nem sza
bad! Most igen bajos mindent idejében elvégezni, 
mégis arra kell ügyelnünk: mindent lehetőleg a 
maga idejében végezzünk el!

Ragadós állatbetegségek 
Magyarországon.

A földmívelésügyi minisztérium hivatalos ki
mutatása szerint június elsején 6.932 gazdasági 
udvar volt valamilyen ragadós állatbetegséggel 
fertőzve. Az idén a fertőző betegségek között a 
rühösség vezet, mert az ország 998 községében 
4.458 udvarban lépett fel. Ung megye kivételével 
az ország minden megyéjében előfordult. Pest 
megyében 130, Szatmárban 57, Veszprémben 39, 
Udvarhelyben 29, Békésben 27 községben terjedt 
el ez a betegség. Békésnek minden községében 
volt valamilyen rühös állat. A betegség legkevésbbé 
Esztergom, Sopron és Nyitra megyékben volt el
terjedve. Ez a betegség májusban még elterjedtebb 
volt, mert akkor 94-eI több község volt fertőzve.

A rühösség után a sertéspestis és a sertés- 
orbánc következik. Az ország minden megyéjében 
előfordult e két betegség valamelyike, összesen 
590 községben fordult elő. Szatmárban 84, Pest 
megyében 67, Hevesben 37, Zalában 30, Nógrád- 
ban 24 községben volt valamilyen sertésbetegség. 
A legkedvezőbb a helyzet Csongrád, Esztergom 
és Ung megyékben. A sertésbetegségek száma a 
májusihoz viszonyítva kereken 600-zal emelkedtek.

A többi betegségek közül lépfene, sercegő 
üszők, juhhimlö, ivarszervi hólyagos kiütés és 
veszettség fordult elő. Ezek azonban nem terjed
tek úgy el, mint a rühösség és á sertésbetegsé
gek. Vármegyénket legfeljebb 2—3 községben 
észlelték e betegségek valamelyikét.

Igen örvendetes az, hogy a pár év előtt igen 
nagy pusztítást okozott ragadós száj- és körömfá
jás mindössze hat községben fordult elő. Csúz, 
Kunszentmárton, Novaszedlica, Dunaszentmiklós, 
Neszmély és Süttő községekben. Neszmély és 
Süttő kivételével mindenütt 1—1 megbetegedés 
volt, míg Süttőben 34, Neszmélyen pedig 26 
esetben.

. Európa nyugati részén ez a súlyos betegség 
ismét észlelhető. 1940. novemberében Németország
nak 4.496 községében, 1941, március 15-én pedig 
Olaszországnak 3.290 községében, Franciaország 
6.186 községében észlelték ezt a betegséget. Eu
rópa keleti részén egyáltalán nincs veszély.

J A N C S I
R e g é n y

írta Galambos János.
( F o ly t a t á s .)

7.

Jancsi egyedül marad. A vacsora láttára va
lami újra megmozdul benne, ami arra unszolja, 
hogy ne egyék belőle, hogy hozzá se nyúljon, 
hiszen Klári néni küldte, de aztán mégis csak asz
talhoz ül s szépen elkölt tejet, tojást, kompótot. 
És az evés javára van. Dühét már a Vilmával 
való beszélgetés is lecsillapította s ami előbb el
maradt: kezdi észrevenni a régi kedves bútorokat, 
képeket. . .

Ám a régi színekhez új szín szegődik, a tűz 
dorombolásába új hang kerül, s szobája régi ked
ves illatába új és még kedvesebb illat elegyedik. . .  
Vilma, az, aki elment és mégis itt maradt. . .  mert 
bármerre néz, bármerre figyel, bármire gondol: 
ő t is látja, ő t is hallja, ő  is ott van mindenütt s 
vele együtt a rokoni, a baráti érzelmek még eddig 
soha nem tapasztalt édes érzése. De azért ott van, 
azért tovább él — ha bénultan, ha sínylődve is — 
az a gondolat, hogy ő m egh aln i jött haza, hogy 
neki meg kell halnia, mert őt csak a halál igazold 
hatja. . .

Ám a halál mintha visszahúzódott, mintha 
félreállott volna. . .  Egyelőre él és itthon van. 
Itthon, ebben a régi kedves környazetbén, ahol 
mindig boldog és mindig egészséges volt. S most 
még Vilma is itt van.

Eloltja a lámpát, hogy a belső fény ne za
varja, s kitárja a jobboldali ablakot. Hűvös levegő 
áramlik be. A tűz világánál megtalálja felsőjét, 
magára ölti, odaáll a nyitott ablak elé s szemét 
belemélyeszti a sötétségbe.

Eleinte még semmit sem Iát, de hallja a 
mormolását annak a kis pataknak, mely a Kali- 
báskerten végig csörgedezik, vagy húsz lépésre a 
háztól és eljut hozzá a. távoli vízzúgás is, el a 
dürükölőnek — a szellő játéka szerint — hol 
erősbülő, hol gyöngülő kopogása és arcába csa
pódik a virágzó varga-cseresznyefák (májusfák) 
kábító illata.

Igen, itthon van, újra itthoni Ó miért kellett 
Klári néninek így megkeserítenie ezt a hazajöve
telt?... Be szép lehetett volna az, most főkép, hogy 
Vilma is itt van! Milyen kedves kis rokon! Nem
csak rokona, hanem — úgy érzi — jóbarátja is... 
Szegény leány! Nagyságos asszonynak kell hívnia 
a nagynénjét! Mégis milyen gyöngéden, mennyi 
buzgalommal védi... És igaza van: Klári néni 
csakugyan jó ... Most is — a Jankó levelére — 
nem rögtön elküldte a pénzt?

Ó Klári néni, Klári néni! Ha a jóságon kívül 
egy kis gyöngédség is volna benne, egy kis ta
pintat!... Azok a megalázó, azok a vérigsértö 
szemrehányások!.:. De mit is mondott még?

— Hát ilyen az, aki halnivaló, huszonnégy 
órai utazás után?
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Gondolata mindegyre erre a pár szóra pattan 
vissza. S ez a pár szó bármennyire sebző, mégis 
édes reménnyel tölti el, mert hát — csakugyan — 
nem érzi semmi baját.

Másnap reggel aztán, amikor még az ágyá
ban nyújtózkodik, de a ragyogó napfénytől s a 
madarak csicsergésétől már ébren van, belép Klári 
néni, s mintha semmi zavaró sem történt volna 
jóságos, csaknem mosolygó az arca.

— Hát hogy aludtál? — kérdi barátságosan.
Jancsi rögtön megérzi a változást s örömmel

igazodik hozzá.
— Jól, Klári néni, köszönöm kérdését.
— S a mérgedet is kialudtad?
— Klári néni, kérem,...
— Jó, jó, egyszóval: kialudtad. Hát már 

most idefigyelj! Ha az orvos pihenést ajánlott, hát 
pihensz. Pihensz s eszel, amennyi beléd fér. Ha 
jó az idő, a kertben ülsz reggeltől estig, vagy sé
tálgatsz, ahogy jól esik. Egyszóval: pihensz... két 
hétig, három hétig, vagy — nem bánom — négy 
hétig. De akkor előveszed a könyveidet, a jegy
zeteidet és tanulsz, tanulsz becsületesen, ahogy 
régen tanultál, ősszel leteszed az első szigorlatot 
s beiratkozol a harmadik évre! Értetted?

Kláti néni, bár erősen bízik a saját ítélete 
helyességében, mégis elküld az öreg orvosért, aki 
régi jóbarátja a háznak. Az orvos eljön, megvizs
gálja Jancsit és helybenhagyja a Klári néni egész
ségügyi intézkedéseit a négy heti pihenéssel együtt.

8.

Szelesd volt a Jancsi számára kisgyerekkora 
óta az ígéretföldje, a földi paradicsom, a boldog
ság hazája. Szelesd s a szomszédos Illéstelke, ahol 
Jancsi született. Édesapja főerdész volt s — mint 
afféle család- és természetkedvelő ember — any- 
nyira megszerette azt a hegyek és erdők közé rej
tett falucskát, hogy soha sem pályázott más felé 
s egy kis örökségből házacskát vett kerttel s né
hány holdnyi földdel, hogy legyen otthonuk, ha 
majd nyugalomba vonul. Nem. érte meg, hamar 
meghalt, de a ház s a hozzátartozó kis birtok 
máig is megvan, bérbeadva.

Jancsi alig töltötté be hatodik évét, amikor 
ketten maradtak az édesanyjával, meg „Dó“ né
nivel egy jó, öreg szakácsnővel, aki úgy szerette 
Jancsit, mint az unokáját. Illéstelkén nem volt is
kola, Szelesdre költöztek tehát, ahol Jancsi az elemi 
osztályokat végezte, majd meg — keserves könny- 
hullatás közben „Dó“ nénitől is megválva — be 
a városba, mikor a középiskolára került a sor.

Ám a nyári nagyszünetet akkor is mindig 
Szelesden töltötték Klári néniéknél. Hogyne volna 
hát kedves Szelesd?

Mit érezhet az, aki falusi gyermek létére vá
rosba kerül s a városi szűk lakásból vissza a fa
lura: a szabad természet ölébe, a tágas, nagy 
kertbe, hol a gyümölcstől roskadozó fák alatt ké- 
nyére-kedvére hancurozhat. Ha pedig már a kert 
is szűk, óraszámra kóborolhat az erdőkben, a he

gyeken, vagy a kristályvízű patakok mentén? S 
mit érezhet az, ki a dohos tantermekben s a város 
füstös, poros levegőjében csaknem állandóan be
tegeskedett, falura kerülve a havasok leheletétől, 
a virágos rétek illatától, a szabadság mámorában 
egyszerre visszakapja régi egészségét, s a lemondó 
sápadtságot diadalmas bíborszín, a szánalmas 
kornyadozást az élet lüktetése váltja föl?

A falusiak „úrfi“-nak szólították. „Jánoska 
úrfi“-nak, de sohasem érezték benne az „úr“-nak 
a fiát, az úri ember ivadékát, aki csak azért tö
rődik a szegény emberrel, hogy lenyúzza róla a 
bőrt, vagy mulasson rajta. Igaz, hogy a falusiak 
szeretete örökségképpen szállott Jancsira, mert an
nak a „jó ember“-nek, meg annak a „jó asszony"- 
nak volt a fia, akiket halóporukban is áldottak.

Jancsi drága örökségnek érezte a falusiak 
szeretetét s ő maga is megtett mindent ennek a 
drága örökségnek megtartására, gyarapítására. 
Nem szándékosan: ösztönösen szerette a népet. 
Úgy született és úgy nevelték.

Jancsi hát újra Szelesden volt s kedvére él
vezhette mindazt, amit rá nézve Szelesd jelentett: 
a szabadságot, a gyógyulást, a székelyeskedést — 
így nevezte egy szóval a székely lelkikincsek gyűj
tögetését s azt a lobogó vágyat, amely őt a szé
kelyek közé hajtotta. De még ennél is többet: nap- 
ról-napra láthatta, bámulhatta és bámulta is 
lankadatlan mohósággal — a zsendülő kikelet 
csodáit. Kis iskolás kora óta mindig városban töl
tötte, a tavaszt. Hiszen ott is tavasz a tavasz, ott 
is látott rügyfakadást, bimbónyilást, hallott madár
csicsergést, méhzümmögést, de az o t t  volt, nem 
i t t h o n .  Itthon minden egészen más: százszorta 
drágább, szebb, érdekesebb. Szelesd tavasszal! 
Istenem micsoda boldogság! ,

Aztán a Klári néni háza, kertje alkalmas is 
volt arra, hogy lakói megélvezhessék a tavasz min
den báját. A ház egyik oldalán széles tornác, előtte 
virágoskert, benne sok-sok rózsatő, sok-sok más
féle virág. A virágoskerten túl hatalmas gyümöl
csös.

Klári néni — a székelyföldi állapotokat te
kintve — szép birtokot örökölt férjétől: vagy há
romszáz holdat. Ezen ő maga kezdett el gazdál
kodni, amikor özvegyen maradt, de azután jobb
nak látta a külsőséget bérbeadni.

A belsőséget aztán annál nagyobb rendben 
tartotta. Különösen szerette a kertészkedést s főkép 
a virágokat. Teremtett is maga körül olyan para
dicsomot, hogy akárki megirigyelhette.

Ám Jancsit nemcsak ez a kedves környezet 
gyönyörködtette s nemcsak a hozzátapadt ezernyi 
szép emlék, hanem Vilma is, akit már az előző 
este úgy megszeretett. Jancsinak nem volt sok 
leányismerőse, de egy-kettő mégis akadt, ám egyet
len egy sem, akivel szívesebben társalgóit volna, 
mint Vilmával. Pedig Vilma csak az elemi négy
osztályt végezte. Igaz, hogy szeretett olvasni s 
egyetlen alkalmat sem mulasztott el a maga mű
velésére, de a világból nem látott egyebet néhány
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székely falunál, s bizony könyv is csak ritkán ke
rült a kezébe. Klári néninek volt ugyan sok szép 
könyve, főkép vallásos mű, s megengedte Vilmá
nak, hogy olvassa őket, de olvasásra a házi rend 
miatt jóformán csak vasárnap kerülhetett sor.

Vilmának hát nem volt nagy a tudománya- 
Ezt Jancsi is észrevette s annál jobban csodálko
zott, hogy mégis annyira élvezetes a Vilmával való 
társalgás. Pedig a leány olyan szerény volt, hogy
— mondhatni — csak faggatásra kezdett el be
szélni. Ám Jancsi nem fáradt bele a faggatásba s 
így rendre-rendre megismerkedett Vilma egyszerű 
kis élete minden részletével. Aztán amikor a szo
morú dolgok következtek s leánynak könnybe lá
badt a szeme, inkább ő vette át a szót s új gyö
nyörűség volt lámia: hogyan enyhül meg a Vilma 
fájdalma az ő diákköri élményeinek hallatára, s 
hogyan élénkül meg figyelme, amint a rajztermi 
csínyek, a budapesti látnivalók, színdarabok, ope
raelőadások s Jankóval való barátságuk részleteire 
került sor.

Nem csoda, hogy szívesen voltak együtt, de
— sajnos — ritkán lehetlek s akkor sem sokáig, 
mert Vilmának volt ám dolga bőven. És Klári néni 
szigorú asszony volt s ha mulasztás esett, olyan 
prédikációt zúdított a vétkes fejére, hogy az nem 
egykönnyen felejtette el.

Klári néni különben sem nézte jószemmel 
a fiatalok barátkozását, s amikor Jancsi — mind
járt az első nap — ebédközben csak Vilma után 
akart venni, mert hiszen — amint mondá — „a 
hölgyeké az elsőség." Klári néni nagy határozott
sággal állta útját ennek a lovagias fölbuzdulásnak:

— Pesten úgy látszik megtanultad a léhás- 
kodást, de itt mindenki a kötelességét teljesítse. 
Vilmának most az a kötelessége, hogy elkínálja 
az ételt, neked pedig, hogy a házirendhez igazodjál.

A házirendet persze Klári néni szabta meg s 
a házirendbe az is beletartozott, hogy Jancsi — 
mint üdülő — ebéd után egy órát pihenjen. 
Ugyanakkor, amikor Klári néni is pihent. Klári 
néni korán kelt, egész áldott nap folyton tett-vett, 
folyton dolgozott, de ebéd után mindig aludt egy 
órácskát s erre úgy rászokott, hogy ha valami mi
att elmaradt ez a kis alvás, egész délután'bágyadt 
és rosszkedvű volt. Ezt a szokását nagyon is jól 
ismerte a ház minden lakója. Volt is ilyenkor ak
kora hancúrozás a konyhán, hogy jobb sem kell. 
Dénes rendezte, a kocsis, Lidivel, a szakácsnővel, 
meg Juliskával a külső cseléddel, s bizony néha 
még Vilma is belesodródott, amikor — sürgős 
munka esetén — mosogatni segített,. Ő persze — 
amilyen szerény, amilyen szemérmes volt — nem 
sok vizet zavart, alig szólt egy-két szót, alig mo- 
solyodott el, inkább csak irult-pirult, mert bizony 
ezeknek a konyhai mulatozásoknak hangneme nem 
volt valami nagyon finom. S hogy Vilma mégsem 
lett a másik három gúnyolódásának céltáblája, sőt 
hogy amikor Vilma a konyhán volt, mégis szeli- 
debben csapongóit a jókedv, az csupán a Vilma

készséges jószívének volt tulajdonítható. Mert ha 
segítség keltett, Vilma nem várt könyörgésre, un
szolásra, elég volt neki egyetlen egy hívó szó, 
hogy abbanhagyva a saját munkáját és elmenjen 
segíteni, vállalva és mentégődzés nélkül viselve 
el utóbb a Klári néni pirongatását, amiért oiyan 
kevésre ment. Ám a konyhán csak szükség esetén 
tartózkodott. Valahogy érezte, hogy ő mégsem 
cseléd s hogy nem való a cselédek közé. Egyéb
ként is elég dolgot adott neki a szobák takarítása 
meg a szövés. Az osztováta (szövőszék) egy félre
eső szobában volt fölállítva, nem messze a Jancsié
tól, s ami kevés időt együtt tölthetett a két fiatal 
teremtés, az nagyrészt ebben a félreeső szobában 
pergett le, miközben Vilma szőtt, Jancsi meg se
gíteni próbált, amiben lehetett.

9.

A székelykedésbe még nem fogott bele. 
Egyelőre Vilma volt a fontosabb. Majd annak is 
eljön az ideje, hiszen most sokáig lesz itthon.

Ám szobája nyitott ablakán át egyszerre csak 
meghallja a Dénes hangját: szomorú nótát énekel, 
miközben az útat daraszolja.

A szomorú nóta egyszerre föltárja azt a gyö
nyörű szép világot, amelynek ott állt az ajtajában, 
de a belépéssel még késlekedett.

Jancsi odamegy s kiszól az ablakon.
— Hát mi- a baj, hogy úgy nekibúsulunk?
— Nem búsulok én.
— Olyan igazi szomorú nótát énekel...
— Úgy no, hát a jutott eszembe. Dehogy 

búsulok! Most oztán éppen nem búsulok, hogy 
az úrfi végre-valahára megszólamlott. — És ka
cagni kezd.

Jancsi is elneveti magát:
— Tán azt hitte, hogy megnémultani?
— Azt nem, de e nem tudtam képzelni: mi 

lelhette az úrfit, hogy nem jön le niiközénk, mint 
ennek előtte. Pedig mán van öt napja es, hogy 
hogy hazakerült.

(Folytatjuk.)

A N ém etb irodalom ról című cikket érdeklő
déssel várjuk. A másik kettőt sajnálattal el kel- 

. lett tennünk jókedvübb időkre.
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