
Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

17. szám. XII. évfolyam. 1941. szeptember 1.

Amerre most a magyar fiúk járnak.
' Két hónapja, hogy a magyar nemzet hadba- 

szállott a bolsevizmus ellen s ma már a magyar 
fiúk 700 kilométernyire vannak a Kárpátoktól és 
hősi elszántságukkal sikerült a szövetséges csa
patoknak elfoglalni a Szovjet legjobban felszerelt 
feketetengeri kikötőjét, Nikolajevet. A hadvezető
ség a gyorsan mozgó háborúra "való tekintettel 
nem ad ki olyan jelentéseket, amelyek helyneve
ket is tartalmaznak, de azt már tudjuk, hogy a 
Dnyeper-folyótól nyugatra elterülő földrészt rész
ben a magyar fiúk hódították meg.

, A magyar-szovjet hadiállapottal kapcsolat
ban a napokban megtörtént az, hogy szovjet repülő
gépek támadást intéztek Magyarország ellen. 
Előbb Komárom városa volt a szovjet repülők cél
táblája, ahol 10 bombát dobtak le. A bombák 
nagyrészt a Vág és Duna folyókba, valamint mű
veletlen területekre estek le. Ezt követően egy 
háromszékmegyei községet, Imecsfalvát érte szov
jet repülőtámadás. Itt hét bombát dobtak le és a 
templom ablakát betörték. Egyéb kár nem történt.

A magyar-szovjet hadiállapot ismertetéséhez 
kell vennünk a honvédvezérkar főnökének veszte- 

. ség-jelentését is. A kiadott hivatalos jelentés sze
rint augusztus 10-ig 16 tiszt, 297 legénységi ha
lott, 34 tiszt, 909 legénységi sebesült, 2 tiszt és 
107 legénységi eltűnt van a magyar honvédség
nél. Ez a veszteség lényegesen kevesebb az el
múlt világháborúénál, mert figyelembe kell venni 
azt, hogy honvédeink eddig 700 kilométeres elő
nyomulást tettek nagy harcok mellett.

Törökország bekerítése./
A német véderőnek és a szövetséges csa

patoknak a Fekete-tenger felé való előnyomulása 
ismét előtérbe hozta az előázsiai kérdést. Ha 
ugyanis a németek elfoglalják Odesszát és ezt kö
vetően esetleg a Krim-félszigetet, akkor veszélybe 
kerül az Azovi-tenger kikötőjéhez, Rosztovhoz ki
épített olajvezeték. De veszélyeztetve lesz maga a 
kaukázusi olajvidék is. Anglia komoly, számottevő 
katonai segítséget csak a Kaukázus védelménél 
tud nyújtani a Szovjetnek, mert Szíriában és 
Irakban tekintélyes számú hadereje van összevon
va. Ezt a haderőt azonban csak Törökországon, 
vagy Perzsián keresztül tudja Anglia a Kaukázus 
vidékére szállítani.

Anglia és a Szovjet a Perzsián való átvonu
lást igyekeznek megvalósítani. Tartanak attól, 
hogyha Törökországon vonulnak át, akkor ‘Német
ország ellenrendszabályokhoz nyúl és esetleg tá
madást intéz a Dardanellák ellen. Ezért Anglia 
és a Szovjet Törökországtól csak azt kívánják, 
hogy maradjon meg a mostani álláspontján, vagy
is őrizze meg semlegességét.

Annál erélyesebb követeléseket támasztanak 
Perzsiával szemben, mert hiszen a nagy távolság 
miatt Perzsián át szinte veszélytelenül vonulhat 
át az angolok közelkeleti hadereje a Kaukázus 
védelmére. A múlt héten azt követelték Perzsiától, 
hogy utasítsa ki az ott élő németeket. Most pe
dig erélyes hangú jegyzékben követelik a hadse
reg átengedését. Ennek következtében olyan hírek 
terjednek el, hogy Németország megszakítja kül
politikai kapcsolatait Perzsiával. Ezt a hírt a 
németek megcáfolták, de egyben rámutattak arra,



130 B I Z A L O M

hogyha az angolok átvonulnak Perzsián, akkor 
Törökország teljesen be lesz kerítve és nem tud 
az angol nyomás elől kitérni. .

Madagaszkár.*
A jelenleg folyamatban lévő háborúval kap

csolatban igen gyakran sokféle nemzetekről, előt
tünk még ismeretlen földrészekről lehet hallani, 
többek,között Madagaszkár szigetről is, mel} 'az 
Indiai-Óceánon Afrikától délkeletre terül el.

Ez a sziget valamikor csak képzelt földrész 
lehetett, s a földrajztudomány terjeszkedésének, a 
felfedezések sorozatának köszönheti, hogy valóság
ban is ismertté váltja történelembe jutását a francia 
nemzettel való viszálya segítette elő, melyből ko
moly háború fejlődött ki. T. i. az ottan élő „Hova" ■ 
nemzetiség királynéja férjéül választotta első mi
niszterét s ebből keletkezett az ellentét, melynek 
vége korpoly háború lett nagy áldozatok árán.

A szigetnek nagy kiterjedésű kereskedelme 
van az Óceánon s ezt akarták a franciák maguknak 
megszerezni. Területére nézve Szt. Maria s néhány 
kisebb szigetecskét hozzávéve 591.694□ km. lakó
inak száma 6-8  millióra becsülhető. Igen terméke
nyek a földjei s főleg rizst és cukornádat termel
nek itten.,.

Két nemzetiség lakja a szigetet és pedig a 
Hova és Sakalav. Mindkettő eredetére nézve az 
Indiai-Óceán szigetein élő maláji népfajhoz tarto
zik. A Hova nemzetiség világos, olajbarna bőrű, 
gesztenyebarna szemű, feketehajú, kissé sovány ter
metű, igen szívós faj. A Hova tradíció 26 király
ról számol be, tehát bevándorlásuk circa 800 év
vel ezelőtt történt. Életmódjukat megfigyelve lát
juk, hogy öltözékük európaias szőttes, átvetőjük, 
mellyel testüket fedik modern színezetű s megle
hetősen finom anyag. Láthatunk szebbnél-szebb 
szövetekből készült, sőt selyemanyagból előállí
tott mai ruházatokat. A férfiak rövidre vágatják 
hajukat, s nélkülözhetetlen fejükön a szalmakalap. 
Ékszerek hordása szintén divatszerű és pedig a 
kar- és nyakpántok, majd különböző divatos gyűrűk. 
Természetesen a gyűrűket színes kövekkel ékesítik. 
Konyhájukban modern európai edényeket találha
tunk, tehát fokozatosan haladnak a kultúrnemze- 
tekkel.

Házaik igen érdekesen vannak megépítve 
agyagból faannyag hozzáadásával. Előszoba s ve
randa a tetőzet alatti folyosón van, tehát oszlop- 
szerfien építve. A házak nagysága az illető tulaj
donos rangjától, társadalmi állásától függ. A király 
palotája a legmagasabb. Ünnepségek a király je
lenlétében történnek, népies szokás szerint.

Igen vallásos a Hova nemzetiség, mely a 
missiók fáradhatatlan szorgalmának köszönve, a ke
resztény vallást követi. A nagyobb lakossággal ren
delkező városok szépek, s ízlésesen rendezettek. 
Sokat adnak a külsőségekre, hogy házaik díszesek 
legyenek. A tulajdonképpeni királyi főváros ill. szék

* E cikk tartalmáért szerzője felelős.

hely, Antanamarino, 60—80.000 lakossal. Kikötői, 
melyek be- és kivitelét bonyolítják le: Tamatave és 
Majúnga.

Harcászat szempontjából azonban ' megma
radtak ősi fegyvereik mellett, mely az íj, nyíl, tör 
és pajzs.

Amenyire dícséretreméltó előrehaladottsá
gukban a „Hova" nemzetiség, olyan visszamara- 
dottak a Sakalavok. Dacára, hogy egy fajhoz tar
toznak, mégis nagy az ellentét közöttük. Igen fana
tikus bálványimádók s a babonában hívők. A 
Hova nép átengedett részükre a sziget egy részén 
nagyobb területet, hol saját királyságot fenntartva, 
élnek. Főfoglalkozásuk az állattenyésztés s ebből 
szerzik be kereskedelem útján a szükségeseket. 
Annak a résznek, ahol ők laknak, Tiherange a neve 
s királyuk székvárosa: Mahabó.

Ez a nemzetiség a Hovákkal állandó viszály
ban él, s iparkodnak ezt fenn is tartani. Egymás
nak gúnyneveket adnak, s ebből azután komoly 
összetűzések származnak. A Sakalav nép azt ál
lítja, hogy őket illeti meg az elsőbbség, viszont a 
„Hovák" ennek nem adnak helyt. A Sakalavok sze
rint 1824-ben I. Radamó, Hova fejedelem egy há
ború alkalmával legyőzte őket, s királyukat inter
nálta. Azonban később mégis önálló királyságot 
alapíthattak s a sziget egyik részébe kellett tele
pedniük.

Azóta a viszályok egymást érik, s a két nem
zetiség nem bír megférni egymással.

A Sakalavok házai egyszerűek, a kisebb vá
rosok sem olyanok, mint a másik népnél. A tisz
taság, az öltözet is régies, egyszóval mondva, 
visszamaradottak.

A babonaság terén azonban előrehaladnak s 
fantasztikus babonás szokásaik vannak. PL: a ki
rályuknak egy talizmán lesz megválasztásakor 
nyakába akasztva, mely egy zacskóból áll, s benne 
elhúnyt királyok levágott körmeivel, hajával s kro
kodil foggal. Ezt hordania kell bármily nagyságú 
is a zacskó, mert hitük szerint csak ennek birto
kában van királyi hatalma.

A krokodiffog a királyválasztás napján ün
nepélyes keretek között lesz egy élő krokodilnak 
fogazatából kihúzva s a zacskóba elhelyezve.

Ruházatuk hasonló a „Hovák" viseletéhez 
csak más anyagból készülnek. Harci eszközük is 
hasonló a másik népéhez. Vallásuk eredetileg az 
Islam, csakhogy ők a szaporodó babonákkal bővítik.

A szigeten sok más kisebb törzs is lakik 
és pedig: Tainuove, Taifasi s sok európai, arab, 
indus nép.

Madagaszkár, tekintettel kedvező fekvésére, a 
jövő nagy problémája, hol a dolgos kéz mindent 
termelhet s nagy, modern országgá _ emelheti. A 
kereskedelmi hajók, melyek az Indiai-Óceánon ha
ladnak más világrész felé, Madagaszkár partjai 
mellet haladnak el, s be- és kivitelét a szigetnek 
könnyen lebonyolíthatja. Területe oly nagy, hogy 
sok millió ember juthat megélhetéshez s lehet 
neki a sziget a boldogulás s jövőjének a megalapítója.

D . 1716.
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A Kormányzó keresztapasága. Bendula 
István gömörmegyei Lice községbe való bányász 
felesége .hatodik fiúgyermeknek adott életet. Szabó 
László mankón járó szabadkai hadirokkant fele
ségének ikrei születtek, akik a család 11. és 12. 
élő gyermekei. Mind a két helyről a Kormányzó 
Urat kérték fel keresztapának, aki azt elfogadta, 
mert a megszállás ideje alatt úgy Bendula, mint 
Szabó megőrizte magyarságát és szembeszállt az 
elnyomó uralommal. A kereszlelésnél a Kormányzó 
Úr képviselői átadták a születési ajándékot.

M egtalálták Árpád sírjá t?  A közel múltban 
Sashegyi Sándor régész bejelentette Endre László 
pestmegyei alispánnak, hogy Pomáz község tő- 
szomszédságában állítólag megtalálta a honszerző 
Árpád fejedelem sírját. Húsz évig tartott a kutatás. 
A történelmi írások így szólnak Árpád sírjáról: 
„Az Úrnak 907. esztendejében eltemettetek egy 
pataknak forrása felett, amely patak kömederben 
folyik alá Attila városában." Pomáztól északnyu
gatra a Lahm hegyek keleti nyúlványán lévő víz
mosásos szakadék vízesése felett lévő sziklacso
porton találta volna meg a régész Árpád sírját. 
Most folyik a további kutatás, hogy tényleg Árpád 
sirja-e az.

M eghalt Mussolini m ásodik fia. Súlyos 
repülőszerencsétlenség érte Mussolini Brúnó repü- 
löszázadost, a Duce második fiát. Pisa olaszországi 
város közelében egy kísérleti repülőtéren végzett 
próbarepülés alkalmával lezuhant és negyedmagával 
szörnyethalt. Az elhúnyt repülő mindössze 22 éves 
volt, de az abesszín hadjárat és az olasz-görög 
háború légi csatáiban számtalanszor kitüntette ma
gát. Temetése nagy részvét mellett folyt le és a 
gyászoló család mellett jelen voltak a tengelyha
talmak és szövetségeseik követei. Horthy kormányzó, 
Hitler, Boris bolgár cár és Pavelics horvát államfő 
részvéttáviratot küldtek a gyászoló Mussolininek.

A hortobágyi rizsterm elés. Évek óta foly
nak a kísérletek a hortobágyi szikes földön a rizs- 
zsel. A kísérletek a várakozásnak megfelelően sike
rültek cs rövidesen a Hortobágy szikes földjén a 
közgazdasági szempontból annyira jelentős rizs 
bőségesen megterem.

Kis hírek.
— Angliában adagolni fogják a szenet.
— Augusztus 10-én volt 37 éve annak, hogy 

a japánok legyőzték az oroszokat. Az évfordulón 
ünnepséget rendeztek, amelyen megjelent az em
lékezetes csata 500 élő résztvevője.

— Svájc nagyohb városaiban közös kony
hákat állítanak fel. ; .

— Igen jó lesz az idei kávétermés Brazíliában.
— Angliában eddig nyári időszámítás volt. 

Most ezt megszüntették és két órával igazították 
hátra az órákat.

— Londonban a háború kitörése óta légvé
delmi helyeken 823 gyermek született.

— Magyarország és Mandzsúria között meg
indult a telefonforgalom. A telefonálás Berlinen és 
Tokión keresztül történik.

— Németországban ünnepük a cséplőgép 
75 éves évfordulóját.

— Ausztráliában a verebek olyan óriási mér
tékben lepték el a vetéseket, hogy azok teljes 
pusztulásával kell számolni.

— Németországban van a világ rózsafaál
lományának egyharmada. Sangershausban 350 ezer 
db 9000 fajta rózsa nyílik.

— Franciaországban korlátozták a borfo
gyasztást.

— Dániában fogházra ítélik, akiket az utcán 
részegen találnak. A fogházak máris megteltek.

— Dániában magyar paprika meghonosítá
sával kísérleteznek.

Erdélyi hírek.
— 1942. szeptember 30-ig hatósági kezelés

ben maradhatnak az erdélyi területeken gondozás 
nélkül maradt birtokok.

— Rozsály község augusztus 26-án bérbe
adta a vadászterületét.

— Észak-Erdélyben a 17. életévüket betöl
tött egyének a honvédségbe utósorozáson való 
(elvételüket a községházaknál kérhetik. Az önként 
jelentkezőket augusztus 26-ától Nagyváradon so
rozzák.

— Az Erdélyi Párt a munkaügyi felügyelő
ségek felállítását sürgeti.

— A csíki közbirtokosság 100 kis falusi 
faházat ajándékoz az árvizsujtotta testvéreiknek. 
Az első házak Bihar megyében kerülnek felállításra.

— Kamatmentes kölcsönben részesültek az 
árvíz és belvíz által károsult szatmári gazdák.

— Az Erdélyi Párt mozgalmat indított a 
Láposvidéki vasút megépítése ügyében.

— Készülnek a szeptember 5-i visszatérési 
ünnepségek.

— Kolozsvárott napi 40 dekára emelik fel 
a kenyérfejadagot.

— Az adókivetés befejezésének munkáját a 
nyomtatványok hiánya késlelteti.

— Borászati és kertészeti felügyelőséget kap 
Marosvásárhely.

— Drágasági pótlékot kérnek az erdélyi hadi
rokkantak.

— Megkezdődött a királyhágómelléki refor
mátus egyház felszámolása és a tiszántúli egy
házkerületbe való visszatérése.

— A West-Deutscher Beobachter német új
ság közli, hogy több, mint 100 ezer erdélyi ro
mánt telepítenek Besszarábiába. Az újság nem 
határozza meg, hogy Erdély melyik részén akar
ják a románok elköltöztetését végrehajtani.

— Szászrégenben téli gazdasági iskolát ál
lítanak tel.

V ilág  fo lyása .
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Délvidéki hírek.
— Augusztus 20-tól hajózható a Ferenc- 

csatorna.
— A zentai híd építését a jövő év tavaszán 

kezdik meg. A titeli kettős közúti és vasúti híd 
helyreállítását a jövő év nyarára fejezik be.

— Augusztus 16-án életbelépett a polgári 
közigazgatás a Délvidéken. Pontosan éjfélkor 
nyolcezer horgosi, röszkei, szentmihálytelkei, sze
gedi és széksósi lakos találkozott a horgosi volt 
trianoni határon. Elénekelték a Hiszekegyet, majd 
rögtönzött ünnepségen hazafias dalokat énekeltek.

— Aki a megszállás alatt élete veszélyezte
tésével kitűnt magyarságával, a Délvidéken is kap
hat nemzetvédelmi-kereszt kitüntetést. Újvidéken 
(újvidéki, titeli, palánkai, hodzsáki) a járásbeliek 
dr. Koráni Elemér plébánosnál, Szabadkán dr. 
Punner Sándor topolyai ügyvédnél vagy Csabai 
Dezső kereskedőnél a szabadkai, topolyai, kulai 
járásbeliek, Zomborban dr. Deák Leó zombori 
földbirtokosnál a zombori, apatini járásbeliek és a 
baranyai háromszögben lakók, Zentán Vámos 
János gimnáziumi igazgatónál a zentai, becsei és 
zsablyai járásbeliek kérhetik a nemzetvédelmi-ke
reszt kitüntetést.

— Bácska területét a Duna-Tiszaközi Me
zőgazdasági Kamarához csatolták.

— Jugoszláviai anyakönyvbejegyzéseket a jö
vőben magyar nyelven kell kiállítani.

— Csáktornya községet kijelölték határát
lépő állomásnak. Magyarboly községből Jenőfal- 
vára helyezték át a határszéli rendőrséget, Jenő- 
falva az új határátlépő állomás.

— Baranya visszatért területe erdészeti szem
pontból a kaposvári, Bács-Bodrog megye a sze
gedi, Csongrád megye a szegedi, Vas, Zala a 
szombathelyi erdőigazgatósághoz tartozik. Apatin- 
ban, Bezdánban, Doroszlón és Palánkán működik 
erdöhivatal.

— Augusztus 17-én megszűnt a délvidéki uta
zási korlátozás.

Vágyak.
Uram, nekem nem kell már az,
ami múló, földi érzet,
aki lényemnek kell, Te vagy az,
Te vagy, aki megigézett.

Uram, nekem mégis kell az 
erős hit és tiszta erkölcs, 
nem akarom, hogy hit nélkül 
bú fakadjon a szívemből.
Uram, Te vagy, Te vagy, 
aki mindig azt akarja, 
hogy a Földet, ezt a Földet 
csupa boldog ember lakja.

Uram, azért kell nekem az 
erős hit és tiszta erkölcs, 
mert azt akarom, hogy a szivem 
minden bút feledjen.

(D. 1.532.)

$gsü H a szn o s tudnivalók .
^

■ V etőm agcsávázás. Rézgálichiány miatt a 
gazdák nagyrésze kétségbe van esve, hogy miként 
csávázza vetőmagját, mert bizony az üszög kellő 
csávázás nélkül nagy kárt tehet, mint azt már any- 
nyiszor volt alkalmuk tapasztalni.

Vetőmagvak csávázására nem okvetlenül szük
séges a rézgálic, mert igen jól lehet a vetőmagot 
csávázni a higanytartalmú Abavittal. Az Abavit né
met gyártmány és igen jól bevált csávázószer. Két
féle Abavit van és pedig: Abavitpor és nedves 
csávázószer. Általában a poralakút vásárolják, mert 
az ezzel való pácolás egyszerűbb és a gabona sze
me pácolás után a bekövetkezendő esős időben is 
tovább eltartható, ha nem tudnánk mindjárt elvetni, 
sőt szárazság esetén is megtartja hatékonyságát s 
így a mag a földben is jól megmarad, egészen a 
kikelés lehetőségéig.

Igen természetes, a vetőmagot nemcsak pá
colni kell, hanem gondosan elő kell készíteni a 
vetésre. Az a jó vetőmag, amelyik nagyszemü, mert 
ebben több a tartaléktápanyag, amire a növénynek 
azért van szüksége, hogy ez a tápanyag addig ne
velhesse az előtörő életet, a csirát, amíg az ele
gendő gyökeret nem ver, ameddig önálló életre 
nem képes. Mezőgazdaságunk fejlesztésének érde
kében úgy a földmívelésügyi minisztérium, mint 
pedig a Vármegyei Népjóléti Intézmények igye
keznek az egyes járásoknak vetőmagtisztitó gépe
ket, az úgynevezett Selektorokat adni. Csodálatos, 
a községek ezt nem mindenütt veszik szívesen, sőt 
egyáltalán idegenkednek tőle. Vetöniagtisztításra, 
illetve olyan osztályozásra szükség van, ahol a 
vékonyabb, nem telt szemek kiválasztódnak. Ezt a 
kiválasztást sem a rosta, sem a konkolyozó nem 
tudja elvégezni, ezt csak a Selektor tudja jól és 
tökéletesen megoldani.

Most a vetegetések előtt gondoljunk ezekre és 
igyekezzünk a vetőmagvakat jól osztályozni és köz
vetlenül vetés előtt jól csávázni. Ha ezekre gondo
lunk, a Selektorok munkáját igénybe vesszük és a 
helyi kereskedelem útján gondoskodunk arról, 
hogy elegendő Abavit is rendelkezésünkre álljon.

Szam óca telepítése A szamóca kedvelt 
korai gyümölcs, a tavaszt megérő betegek szívesen 
folytatnak szamócakúrát, de kedveli ezt a korai 
gyümölcsöt mindenki és így jó ára van, ennélfogva 
érdemes termesztésével foglalkozni, annyival is in
kább, mert termesztése nem körülményes és a te
lepítés több évig megmarad.

A szamócatermesztés felkarolásának fontos
ságánál az alábbiakra hívjuk fel kedves olvasóink 
figyelmét. Kora tavasszal a kiadós szamócakúra be
tegeknek, egészségeseknek egyaránt javára válik. 
Biztos-gyógyszere az álmatlanságnak, az étvágyta
lanságnak és bélrenyheségnek. Hízókúránál minden 
étvágyjavítónál hatásosabb. A gyomor- és idegbe
tegeknek valóságos áldás. Vitamindús. Fogyaszt
ható már féléretten is és a szamócalekvár vetek-
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szik bármiféle gyümölcsízzel. Amikor ezeket tud
juk, beláthatjuk, hogy a szamóca termesztése na
gyon is felkarolandó.

A szamóca csakis a jó erőben lévő, közép
kötött és nehezebben kiszáradó talajban ad bősé
ges termést. A hideg földet nem szereli és a nap
fény az éltetője. Legjobb frissen trágyázott talajba 
építeni. Az alája adandó istállótrágya legyen érett 
és lehetőleg jól kezelt, mert a szalmás trágya ne
hezen bomlik, márpedig a szamócának könnyen 
felvehető trágyára van szüksége, amelyik a talaj 
felszínéhez közel van, mivel a szamóca gyökere a 
feltalajban van, közvetlenül a talaj felső rétegében 
terül szét és a talajt mindenütt átszövi.

Szaporításra a szép nagy termést adó tövekről 
szedjük a dugványokat. Aki szamócát akar telepí
teni, az figyelje meg a szamócatöveket és csak jól 
termő és egészséges tövekről szedje a dugványokat. 
A termés jövedelmezősége attól függ, hogy milyen 
szamócát dugványoztunk. Jó dugványt a legmeg- 
bizhatóbban úgy szerezhetünk be, ha terméskor 
megfigyeljük a szamócatöveket és azokat megjelöl
jük, amelyek szép termést hagynak. Ezek körül a 
többit kikapáljuk, a talajt fellazítjuk és oda enged
jük az indákat folyni, amelyek ott hajtásokat hoz
nak, ezek szépen meggyökeresednek és igen jól 
eldugványozhatók. Igaz most már ezt nem tehetjük 
meg, azonban jó ezt jövőre megjegyezni és esze
rint eljárni.

A telepítést legjobb augusztus hó végén vé
gezni, egészen szeptember hó közepéig. Azt a föl
det, ahol szamócát akarunk telepíteni, jól meghord
juk istállótrágyával és azt sekélyen leszántjuk vagy 
leássuk. A talajt szántás után apróra elfogasoljuk 
vagy ásás után szépen elgereblyézzük. Ezáltal a 
szamócának jó talajt készítünk, amit az meg is hálál. 
Ültetés előtt közvetlenül szedjük meg a dugvá
nyokat és azokat 35-40 cm sor- és tőketávolságra 
ültessük egymástól. Sűrűbben ültetni nem tanácsos, 
mert akkor sem megművelni nem tudjuk, sem a 
töveket elegendő napfény és világosság nem éri. 
Kiültetés után a palántákat óvatosan és jól öntöz
zük meg. Ültetéskor figyelmesen járjunk cl és a 
dugványok töveit lehetőleg szétszedve és nem ösz- 
szenyesve ültessük, mert így hamarább megered 
és gyorsabban fejlődik. A kiültetett szamóca a 
következő évben nem nagy termést ad, csak a 
harmadik évben. Mára negyedik és az azutáni évek
ben a termése mindig kisebb és kevesebb, ilyen
kor már legjobb a szamócát áttelepíteni.

A szamóca gondozása gyommentes tartás 
és az igen elővigyázatos kapálás. A felületes kapá
lásnál a kapa könnyen a tő alá szalad és átvag
dossa a gyökereket, ami a tövek kipusztulását ered
ményezi. A második és harmadik évben nem sza
bad az indák megeredését megengedni, hanem 
azokat folyton-folyvást el kell távolítani, mégpedig 
mielőbb, csak így fejlődhetik erős tökefej, ami erő
teljes gyümölcsöt hoz. •

Szamóca a piacon csak akkor kapós, ha ala
csony kosarakban kerül a piacra, mert így nem tö
rődik össze. Igen fontos a gondos megválogatás

is, mert így jobb árat érhetünk el. Ez különben 
úgy van mindenféle gyümölcsnél. Szamócatelepí
tésnek most van itt az ideje és a termés biztossá- 
téteie végett ajánljuk az elmondottak figyelembe
vételét.-

Fut a tök, de nem terem ! Egyik kedves 
olvasónk panaszolja: a tök csak virágzik és virág
zik, de nem terem. Mi ennek az oka? Hát bizony 
ezzel sokan így vannak, mert ez elég gyakori eset. 
A tök általában a televénydús és eléggé laza talajon 
ad biztos termést, sovány talajon terméketlen marad. 
Azt sem szereti, ha fészektrágyát kap, de a földben 
általában nincs elegendő trágya. Ebben az esetben 
buján kezd fejlődni és mert nincs elegendő táp
anyag a talajban, így termést nem köt. Az is hiba 
lehet, hogy a talaj túltrágyázott, mert akkor csak fut 
és fut és nagyon későn hoz termést. Túltrágyázott 
földben a sütőtök ízetlen lesz. Igen gyakori az az 
eset is, hogy a mag olyan volt, amelyiken csak na
gyon későn jön a termés. A jó körösi gazdák és 
a gazdálkodással foglalkozó szegénység, mindig a 
tőhöz legközelebb eső, legnagyobb és legszebb 
alakú ugorkáról szedi a magot, illetve az ilyen ki
választott ugorkát a száron hagyja, ezt teljesen 
megsárgulni engedi és amikor jó érett, a magját 
megszedi. Ezt nevezik a körösiek tőugorkának. 
Megvannak arról győződve, hogy az ilyen ugórka 
hamar köt és már az inda elején hoz termést. Ezt 
a tapasztalatukat átvitték a dinnyére és a tökre is ésy 
ezeknél is ugyanezt tapasztalták. Teljesen észszerű 
eljárásuk, mert a növények tulajdonságaikat utó
daiknak is átadják, így érthető, hogy a tőnél meg
hagyott ugorka, dinnye és tök szintén a tő köze-, 
lében köt és hoz termést. De ki gondol az ilyenre, 
amikor dinnyéből, tökből magot szed. Nem na
gyon törődnek a származási helyével, hanem leg
többször színre, alakra, ízre stb. adnak és aszerint 
szedik a magot. Most már gyakran előfordulhat, 
sőt talán a legtöbbször, hogy olyan után szedik a 
magot, amelyik az indának egy távolabbi részén 
kötődött s így állhat elő az a helyzet — annyival 
is inkább, mert a töknek is nem mindég virága 
termővirág — hogy az inda végén kötődött termés
ből szedték a magot. Ennek természetes következ
ménye lehet az, hogy a tök csak virágzik és virág
zik, de termést csak nagyon későre köt. Mint látható, 
a nem termésnek különböző oka lehet és mi azt hisz- 
szük, hogy-a legnagyobb hiba a magban volt s ezért 
ajánljuk a jövőben, hogy a tőhöz legközelebb kö
tődő termésből szedje a magnakvalót, mint ezt a 
jó körösiek csinálják.__________________

Óh Anyám!
Oh Anyám! Miért könnyes neked mindiga szemed!? 
Anyám! Ha ezt látom,-szívem úgy szenved.
Úgy fáj, ha látom szomorú arcodat,
Ha hallom remegő hangodat.
Ha magányba vonulsz, Jmára kulcsolod kezedet. 
Eszembe jut, hogy mégis szerethetsz engemet. 
Érzem, hogy szenvedek lélekben.
Anyám! Nekem is könny csillog szememben.

D . 1592.
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JANCSI
Regény

írta Galambos János.
(Folytatás.)

12.

,A  tanulás szóbajöttére bizony egy kicsit meg
csappant a Jancsi nagy — jó kedve. Mostani lelki- 
állapotában igazán nem kívánta a tanulást. Akár 
fát is szívesebben vágott volna, mert favágás köz
ben szabad a gondolat s odaröpülhet, ahová az 
embert szíve, lelke vonja... Jancsi annyira nem 
gondolt a tanulásra s olyan semmiséggé töpörö
dött össze mindaz, ami kapcsolatos volt, hogy — 
most jut eszébe — még föl sem bontotta a Jan
kótól érkezett csomagot. Pedig már vagy négy-öt 
nap óta hever az asztalán. Minek is bontotta volna? 
Úgyis tudja, hogy a könyvei meg a jegyzetei van- . 
nak benne. (Azok az istenverte könyvek és jegy
zetek, élete megkeseritői!) Tudja, mert amint meg
hallgatta és elfogadta azt, amit Klári néni akkor 
reggel elébeszabott, mindjárt írt Jankónak, s eb
ben a csomagban nem lehet más, mint a kért 
holmi. Ott hadd üljön! Hiszen Klári néni négyheti 
pihenőre adott engedelmet s még alig telt el kettő... 
Bizony már kettő!...

Most mégis eszébe jut, hogy abban a cso
magban levél is van, s egyszerre elfogja az ön
vád. Ezt érdemli tőle Jankó, hogy napokon át rá 
se hederitsen a levelére?

Fölbontja. Csakugyan van benne levél s a 
levélben — ahogy sejteni lehetett — szemrehányás,

„ súlyos szemrehányás, amiért titokban jött el Bu
dapestről. Egyébként azonban semmi nevezetes 
újság. A levél különben is rövid, írása kuszáit. Jankó
nak nagyon sok lehetett a dolga. Sietett. De arra 
mégis ráért, hogy végül jó egészséget s ha az 
egészségi állapot megengedi, sikeres tanulást kí
vánjon.

Nagyhamar berakja a szekrényébe a köny
veket is, a jegyzeteket is, hadd pihenjenek még 
két hétig. Am a küldött holmi között találja ki
váltott aranyóráját, meg azt a fekete táblájú köny
vecskét, melybe a székely dolgokat s a saját nap
lóját szokta írni,

A könyv kis versnél nyílott szét. Ezt a kis 
verset ő maga írta néhány évvel ezelőtt, mikor 
különös élénkséggel jutott eszébe gyermekkorának 
ez a nevezetes élménye. Úgy történt, ahogy leírta. 
Háromtól-négyig volt a hittan órájuk s — szokása 

. szerint — már kettőkor elkezdett tanulni, de míg 
máskor fél háromra kényelmesen elkészült a lec
kéjével, azon a napon sehogy sem állott ott az 
esze, s amikor a hármat kondító óra fölriasztotta 
álmodozásából, még mindig csak az első monda
tot darálta gépiesen, huszadikszor vagy talán negy
venedikszer olvasva el, anélkül, hogy tudta volna: 
mi az értelme. Kapott is,olyan szekundát, hogy a 
pap szavai szerint: „csak úgy ropogott." Első és 
utolsó szekundája volt... A  szekunda pedig nem 
kedves dolog, különösen, ha jeles tanuló kapja. 
És Jancsi mégis szívesen elvállalt volna tíz más

szekundát is, ha annak fejében még egyszer át
élheti vala azt a délutánt... Istenein, hát mi kü
lönöset adott az a délután? Borongós őszi idő... 
falon átszűrődő zongorahangok... szomorú őszi 
táj. Van-e, aki megérti, hogy ebben lehet jó is, 
szép is, hogy ez vonzhat egy fiatal lelket, vonzhat 
jobban, ezerszerte jobban, mindenféle bálnál, du
hajkodásnál? Van-e ilyen ember?... Talán nincs... 
Pedig Jancsit vonzza, valahányszor eszébe jut az a 
kép, vonzza meg nem szűnő, nem gyöngülő bűvös 
hatalommal, eltöltve őt sohasem . érzett gyönyörű
ség drága emlékével, édes sóvárgás remegésével, 
hogy meglássa a valóságban is és föl-fölcsillanó 
sejtelmes remény igézetével, hogy meg is látja 
majd...

Igen, annak a kis versnek láttára most is 
végigszalad rajta az a különös bizsergés, melyet 
titkos hatalmak érintésére szoktunk érezni. S az 
a varázslatszerü valami, ami kilenc-liz évvel ezelőtt 
azon az őszi délutánon szállta meg, egy-két percre 
még azt a forró mámort is szétlebbenti, melyben 
néhány nap' óta él.

13.
Ám csak egy-két percre. Mert az a kis vers, 

az a káprázatos élmény a múltra meg a 'jövőre 
vonatkozik, holott a jelent Lidia jelenti. Lidi, ki a 
Jancsi számára új világot tár fel.

Ám az két hét is eltelt s még ugyan hamar, 
ahogy boldog idők telni szoktak. -És Jancsi csak
ugyan hozzáfogott'a tanuláshoz. Kényszerűségből, 
kedvetlenül, de becsületesen: Ígérete szerint.

Természetesen nem a szobájában tanul, ha
nem a szabadban, hiszen szabad levegőn kell 
tartózkodnia — ha lehet — reggeltől estig. El
megy tehát a kertbe s persze a legtöbbször a 
borostyánlugasba, amelyet most még sokkalta 
jobban szeret Odatelepedik a padra, ráteszi az 
asztalra a könyvét, jegyzeteit: papirost, ceruzát 
vesz elő és tanulni kezd. És tanul, tanul . De 
egyszerre csak rajtafelejti a szemét azokon a kerek 
napfoltokon, amelyek szép lassan, de megállás 
nélkül kúsznak tovább, egyik a másik után, hol 
különválva, hol csoportosan, végig a jegyzeten, 
könyvön, asztalon. Nini, ez különösen szép!... 
Vájjon mikor éri el a jegyzet sarkát? De még fele 
úton sem jár, amikor egy katicabogár koppan rá 
a jegyzetre. Szegényke hanyattesett s most nagyon 
erőlködik, hogy talpraálljon. Szárnyfedőit nyito- 

. gatja s végre sikerül átbuknia a fején. Rögtön el 
is indul s amint apró lábacskáit gyorsan szede
geti, a papiros halkan zörög... Vájjon hová akar 
menni, vájjon kit keres? Bizonyosan a párját... 
Elérkezik a jegyzet szélére. Egy pillanatra megáll, 
aztán fölnyitja szárnyfedőit, szét a szárnyát és — 
huss! — ott száll már szabadon, boldogan...

És Jancsi újra hozzálát a tanuláshoz. De 
csakhamar órájára tekint. Ilyenkor szokott Lidi a 
veteményesbe menni... Hogy lehessen hát ta
nulni?... *.

És Lidi csakugyan jön: kényesen, vidáman, 
ahogy szokott. Egy perccel később ott van az
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asztalnál s a jegyzetek fölé hajlik, balkarjával át
ölelve a fiú nyakát.

— Hát megint tanolsz, hát mindég csak 
tanolsz, te hosszú Jancsi? — kérdi a menyecske, 
rázkódva az alig hallható nevetéstől.

— Osztán mitől jó az a sok tanolás — 
kérdi újra Lidi.

Jancsit egyszerre elönti a keserűség s nyel
vére tolakodnának a régi nagy szavak, de magába 
fojtja őket. Mitől való? Attól, hogy meglegyen 
egy őt megnemértő, a maga hiú ábrándjaihoz, 
rideg elveihez makacsul ragaszkodó öregasszony
nak az akarata; hogy őt — Jancsit — megfossza 
az élet szépségétől, boldogságától, meg az élettől 
is, s végül sírba tegye!

— Mi lelt te hosszú Jancsi? — szólal meg 
Lidi nagy nevetve — métt nézel olyan bangó 
módra? — jól hátbavágja. — Taníts inkább ingem 
es valami szépre!

A hátbavágás elűz minden keserű gondola
tot, s Jancsit újra elfogja a boldog jelen édes tu
data.

— Én tanítsalak? — kezdi lelkesen — nem 
tudlak én se szebbre, se jobbra tanítani, mint ami
lyenre te tanítottál engem!

' 14.

Az idő telt. Esősre fordult, majd újra kide
rült s a megmosakodott természet megszépülve, 
frissen zsibongott, nevetett az újra kisütő nap 
ragyogásában.

Jancsi már olyan jól érzi magát s olyan 
szűkké vált számára a ház, a kert, hogy — hirte
len elhatározással — összecsapja jegyzeteit s na
gyobb sétára indul. Délelőtti tíz óra .ehet. A Ma
lom-hegy felé fordul, ahonnan pompásan látszik 
az egész falu. Csakhamar kiér a házak' közül s 
gyönyörködve hallgatja a magasban szálló pacsir
ták dalát.

Valaki szembejön vele. Messziről ráismer: 
az öreg Csonta az, a katolikus lelkész, akit vala
mikor csak „pap bácsi“-nak, később „tisztelendő 
bácsidnak szólított. Haja ősz, csaknem fehér, 
álla borostás, de jóságos kék szemével szelíden 
tekint föl.

— Dicsérjük Jézust! — köszön Jancsi.
— Mindörökké! Ne te, hát maga az Jánoska? 

Éppen azon gondolkoztam: ki lehet ez a fiatal
ember, aki úgy jön felém, n^intha repülne. Hála 
Istennek, hogy ilyen viruló, jóegészségben látom; 
azt hallottam: beteg volt.

— Az voltam tisztelendő bácsi, de niár job
ban vagyok.

— Hát, kedves öcsém, különben milyen az 
élet Pesten? Sok a tanulnivaló?

— Bizony sok, még a rajzolnivaló. Hiszen 
az tesz engem tönkre: a bemflilés, a rajztábla előtt 
való görnyedés... Nem nekem való az, tisztelendő 
bácsi!

— Itt helyrejövök, az igaz, Szelesd engem 
mindig talpraállít, dé a város, a város tönkretesz.

És Klára néni ezt nem érti meg. — Kibuggyanó 
.keserűség remeg a hangjában.

— No-no, kedves öcsém — szól az öreg 
pap békítőén — a nagynénje bizonyosan jót akar.

— Jót akar, igaz, de rosszat tesz.
— Kedves öcsém, csak a mennyei Atya 

tudja, hogy eredményében melyik tettünk jó, me
lyik rossz. A szándék a fő.

— S ha majd sírba tesz csupa merő jó
szándékból.

— Ne feledjük el, kedves öcsém, hogy Isten 
,a jószándékot rendszerint sikerrel jutalmazza meg.

Jancsi elkeseredetten rázza meg a fejét. Az 
öreg pap szavai fölkavarták minden keserűségét. 
S ezt maga az öreg úr is észreveszi.

— Kedves öcsém — szólal meg újra — 
mondanék valamit. Ismertem az édesapját, az 
édesanyját, s őszintén tiszteltem és nagyrabecsül- 
tem mindkettőjüket. Ha Jánoska öcsémnek kedve 
volna néha-néha benézni hozzám: az ő régi ba
rátjukhoz, azt hiszem, egyikünknek sem ártana. 
Én fiatalodnám egy kicsit, Jánoska öcsémnek pe
dig nem lenne kára abból, ha időnkint meghall
gatná egy tapasztalt öregember tanácsait.

Jancsi megköszönte szépen a szíves meghi- 
yást s ígérte, hogy majd elmegy. Az öregúr szo
morúan bólongat.

— Jöjjön, kedves öcsém, mindenkor szíve
sen látom. De azért ne hamarkodja el a dolgot. 
Tudja meg előbb, hogy a kedves nagynénjének 
nincs-e ellene kifogása, mert ő nem kedvel engem.

Jancsi nagyot néz.
— Meglehet — folytatja az öreg, — hogy 

Jánoska öcsém ezt nem is tudja, de így van. A 
kedves nagynénje nem is titkolja. Kiváló asszony; 
sok jót tesz, mindennap misét hallgat, gyónik, 
áldózik. Mondom: kiváló asszony, de engem nem 
kedvel. Bizonyára van rá oka. Nem tudom mi s 
ép ezért nem is védekezem. Csak abban az eset
ben jöjjön el hozzám, kedves öcsém, ha a nagy
nénje nem ellenzi. Semmikép sein akarnék kettő
jük közé állani.

Jancsi újra megköszöni az öregúr jóságát, 
elbúcsúzik és tovább halad.

15. £

De az elágazásnál nem balra tér a Malom
hegy felé, hanem jobbra, az illéstelki útra.

Erősen hatottak rá az öreg pap szavai. Föl
idézték szülei emlékét s egyszerre elhatározta, hogy 
hamár úgyis nagyobb sétára indult, hát egyfüst 
alatt átmegy llléstelkére, meglátogatja szülei sírját 
s elnéz az öreg Ambrus bához is, aki házát, bir
tokát bérli.

Egy kissé nyugtalanítja ugyan az a gondo
lat, hogy Klári néninek nem lesz ínyére ez a ki
ruccanás sem egészségi szempontból, sem a ta
nulás, sem a házirend tekintetében, de hát elvégre 
egyszer már ő is kirúghat a hámból...

Az út — vagyis inkább ösvény meredek vápa 
oldalán halad fölfelé a hegynek. Köves, sáros.
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Környéke meglehetősen kopár, gyér fű s egy-egy 
kökénybokor tarkítja. Jancsi lasabban halad, hogy, 
meg ne ártson a hegymászás, A meredek rész 
nem tart . sokáig. Széles hegyhát következik. Hepe
hupás, de megművelt. Az ösvény tovakígyózik a 
szántóföldek között. .Lejt, majd újra emelkedik. 
Legmagasabb pontján feszület, oszlopán durván 
bevésett fölírás:

„ N á zá re ti Jézu s kegyelm es vezérünk,
' S e g é lj  utóinkban, bu zgó  szívve l kérünk.u

Jancsinak mindez régi kedves ismerőse, ce 
most mégis csak fél-lélekkel üdvözli őket, mert, 
az esze azon jár, amit az öreg paptól hallott. Váj
jon miért nem kedveli Klári néni? Pedig ő milyen 
gyöngéden, sőt dicsérően szólt Klári néniről...

Jancsi sokkal jobbérzésű, hogy rögtön el ne 
határozza az öregúr jószándékának viszonzását. 
Igen: alkalomadtán megkérdezi Klári nénitől: mi 
a kifogása az öreg Csonta ellen, s ha lehet, meg
próbál utat egyengetni kettőjük között.

Az ösvény ciheresbe fordul, egyet-kettőt ka
nyarodik a vadrózsa és kökénybokrok, meg az itt- 
ott ágaskodó fehértörzsű nyírfák között, aztán hir
telen lejtéssel bükkerdőbe mélyed.

Az erdő szélére ér. Előtte a Juhod s a rajta 
átvezető palló. Megáll, mohó szemmel nézve szü-. 
lőfaluját. Erdős hegyek között, szűk völgy fenekén 
ötven-hatvan ház, de az is elszórtan, a falu egyet
len utcájának két oldalán, két-három kilométernyi 
darabon. Közben kertek, szántók, rétek. Az innenső 
soron a Juhodig érnek a kertek, a túlsón már itt- 
ott fölkapaszkodnak a hegyek lankájára.

A zsindelyfödelü kis templom körül, ahová 
havonkint egyszer jár át misézni a szelesdi pap, 
valamivel sűrűbben csoportosulnak a házak. Kö
zöttük van a Jancsiéké is, a templomtól jobbra, 
a túlsó soron. Jól látszik ide á bütüjén levő két 
ablak s előtte és oldalt a tornác. Az udvaron hat 
hatalmas diófa. A ház mögött a gyümölcsös, szép 
nagy gyiiinülcsös, hiszen Jancsi édesapjának az 
volt legfőbb, kedvtelése, hogy a gyümölcsöst fej
lessze, benne oltogasson, babrálgasson. Van is 
ott sok-sok kitűnő alma-, körte- és szilvafa...

A templomtól balra, szemben a Juhod pal
lójával, szép kerek domb. Az a temető. Rajta vad
rózsabokrok s néhány hatalmas bükkfa. Kettő kö
zülük olyan 'közel esik egymáshoz, hogy ágaik 
összeérnek. Alattuk pihennek a Jancsi szülei.

Odamegy legelőször. Elmond egy rövid imád
ságot s elgondolkozik, hogy vájjon mikór kerül 
ide ö is.

A temetőből hazamegy, vagyis a házába. A 
kutyaugatásra Ambrusné jön elébe. Negyvenötéves
forma gömbölyded asszonyka, élénkmozgású, szú
rósan feketeszemű. Összecsapja a kezét s szájából 
elkezd peregni a szó:

— Jaj, hát itthon van a naccsás úrfi? Hála 
Istennek, hogy jóegészségben! Hát instálom, pa- 
rancsójon bejebb kerülni, megpihenni minálunk. 
Csak nem gyalog jött az úrfi? Istenem, sze a

naccsásszonynak vannak lovai, van kocsija, béfog- 
hatott vóna. No instálom bél Nálunk biza baj 
van; beteg az öreg, két álló hónapja, hogy fek
szik, úgylehet, ki se javul... Jaj, naccsás úrfi ins
tálom, amennyit én kénlódom az öreggel... oztán 
semmi se marad meg benne, nem állja a gyomra 
az ételt... Mán ingedelmet ínstálok arról es, hogy 
a tavalyi árendát még eddig nem tudtuk eléterem- 
teni, de hogy az öreget es urusótatni ké .. nagy 
a kőccség, rettenetes nagy a kőccség .. Oztán egy 
tehenünk es megdöglött, egy gyönyörű szép fejős
tehenünk......... És kötője csücskével elkezdi törül-
getni a szemét.

(Folytatjuk.)
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