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Kormányzó Urunk Nevenapjára!
.Hódolattal jövünk Tehozzád Vezérünk,
A névnapod alkalmával kívánjuk a magyar néppel, 
Te legyél az egész nemzet csillagfénye,
Szép magyar hazánknak szemefénye.

Imával borulunk le hazánk földjére;
Legyél még sokáig népednek vezére.
Imánk szálljon fel Érted,
Hogy még sokáig legyen köztünk hosszú az élted.

•
Kormányozzad bölcsen hazánkat,
Jutalmul fogadjad szívből hálánkat.
Egész életedben a magyar népnek éltél,
Az ellenséggel bátran és sokszor szembenéztél.

Véres fellegek vonultak sokszor hazánk felett, 
Kormányzásod bölcs volt a magyar nép felett. 
Sebzett lelket gyógyítottál a rab magyar testén, 
Hála szálljon érte ezen a szép estén.

v

Köröttünk csak á szenvedés van szüntelen,
Itt béke s nyugalom — Te őrködsz népeden. 
Szívünk minden dobbanása lépteidet kíséri, 
Felvidék — Erdély — Bánát, a Te neved dicséri!

Kormányzásod dicsőséget szerzett a magyarnak, 
Szebb jövőt — boldogságot, az eltiport országnak. 
Történelmünk aranylapján feljegyezzék a Nevedet, 
Az utókor emlegeti hősies tetteidet.

Háromszínfi lobogónk hirdet dicsőséget!
Piros szín jelzi a dobogó szíved,
A fehér — a becsületes tiszta lelked,
A zöld — a koszorút, mely övezi fejed.

Te vagy a magyarok legnagyobb magyarja,
Beléd vetett hitünk nem rendül meg soha!
Vér vagy a vérünkből — lélek a lelkűnkből,
Érted élünk és halunk egész szívünkből!!!

Adjon erőt, egészséget és boldogságot hintsen,- 
A fenkölt lelkű hitveseddel áldjon meg az Isten. 
A dicső magyar feltámadás öröm napját érd meg, 
Ezt kívánja tiszta szívből a hős magyar néped! 
Kelt Sopron-Kőhúla, 1941. ír ta : Joósz Ferenc D . 1427.

A legnagyobb magyar jellemvonásai.
írta: Nagy Emil.

1. Széchenyi István lényének és élete folyá
sának elsősorban je lle m ző  vonása az, hogy szá
mára az államférfiúi cselekvőség nem jelentett 
életpá lyá t, amire valaki tudatosan készül s amely 
életpálya valakinek a lényét olyan értelemben tölti 
csak be, hogy annak egyik fontos, sőt sok esetben 
legfontosabb kiegészítő része ugyan, de azért mégis 
csak az egyén és az életpálya, között nincs meg 
a szétszakíthatatlan belső lelki-kapcsolat, sőt a 
kettő egymástól el is válhat, ahogy pl. Cincinna- 
tus államférfiúi működése közben nyugodt lélekkel 
visszatért az ekeszarvához, vagy Numa Pompilius, 
aki Plutarchos leírása szerint öreg korában rájött 
arra, hogy a magányos bölcselkedés több boldog
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ságot nyújt, mint az ország ügyeivel való foglal
kozás.

Ellenben Széchenyi István lényét egyenesen 
lehetetlenség elképzelni, az ö lázas közérdekű 
munkálkpdása nélkül. Széchenyi István lá tom ás
szerűen, mintegy felső mennyei sugártól érintve 
lett a nagy Széchenyi Istvánná, ahogy Saulbó a 
pogány római katonatisztből, csudaszerű látomás
ból fakadólag lett Szent Pál a damaszkuszi ország
úton. Széchenyi István esete egészen hasonlatos 
Loyolai Ignácz sorsához is, aki szintén katona vo’t 
s amikor Pampeluna ostrománál megsebesül, beteg
ágyában érte az ihlet, ami őt a legnagyobb egy
házi szervező géniévé tette. Assisi Szent Ferenc, 
a legnemesebb értelemben vett független eszű és 
szívű lelki úttörők egyik legnagyobbika se élt fia
talabb korában olyan életet, amiből arra lehetett 
volna következtetni, hogy micsoda csodás küldetés 
szikrája lappang lényében.

Miután gróf Széchenyi Stefit a magyar gé
niusz nemzeti reformheroszá tette, belsejében a 
lelki kémiának egy olyan csodálatos folyamata 
ment végbe, mely szerint az ő magánemberi lénye 
annyira mélységesen egybe olvadt hazája, fajtája 
sorsának.szívébe zárásával, hogy a kettőt semmi
fele fizikai erővel se lehetett volna többé egymás
tól elválasztani.

Hogy ő az eléggé meg nem értéstől elked
vetlenedve, vagy bárminő más okból akár rövi- 
debb, akár hosszabb időre abbahagyja felső ihlet 
nyomán vállalt és lényével örökre egybeforrott 
küldetésének gyakorlását, azt éppen úgy lehetet
lenség elképzelni, mint ahogy azt se lehet elkép
zelni, hogy a csalogány önként abbahagyja az 
éneklést, vagy a rózsa az illatozást.

Apostoli lelkének hazája sorsával végső ki
menetelében tragikus és tökéletes, feltétlen és teljes 
egybeolvadása az a leginkább jellemző vonás, ami 
Széchenyi István minden más olyan államférfiútól 
megkülömbözteti, akik számára az ország ügyeivel 
foglalkozás életpálya, hivatás, karriere, nem lelki- 
ismereti kötelesség, de ezen messze túlmenőleg: 
nála a nemzet ügyeivel törődés nem m ent tu da tos  
kö telesség te ljesítés szám ba , hanem egészen egysze
rűen ez az ő megihletett lényének magától értetődő 
szerves és elválhatatian tudatalatti kiegészítő része 
volt.

2. Lényének második kardinális jellemző
vonása, ami öt a jeles államférfiak tiszteletreméltó 
nagy táborától megkülömbözteti s amely jellemző 
vonása egyike azoknak, amikért az utókor őt olyan 
nagy becsben tartja az, hogy ő soha egy percig 
se gondolt arra, hogy akár általában nemzetének, 
akár különösen kortársainak híze leg jen , vagy azért 
bárminő kellem eset mondjon nekik, hogy ezáltal 
népszerű  és kedvelt közéleti egyén  legyen.

Az ország sorsán segíteni akaró s honfitársai 
irányában fanatikus ig a zm o n d á si-tű z  fűtötte oktató, 
dorgáló apostoli jellegű lényét s nem törődött azzal, 
hogy amit hirdet s amire nemzetét tanítja, az bár
kinek tetszik vagy nem tetszik: ő az igazat akarta 
mindig megmondani nemzetének és csak  a z  ig a za t.

Ez a maradandó értékű valódi hazafiság. Agitált, 
írt, beszélt, kapacitált egyénileg ugyan megnyerő, 
de közéleti lelke m egn yilván u lása iban  m egalkuvást 
nem  tű rő  zordon  p u r itá n s á g g a l . . Soha egy olyan 
gondolat nem hagyta el ajkat vagy tollát, aminek 
helyességéről lelke egész erejével meg nem lett volna 
győződve s innen származott az az aposto li fö lé
n yes érzü le tv ilá g a , ami sokszor nem tetszett kor
társainak s ez a fanatikus hite tanításai helyessé
gében tette őt kétségbeesetté, amikor őt kellőleg 
meg nem értették s a kétségbeesés sohase szemé
lyes okból fogta őt el, hanem mindig csak azért, 
mert egyrészt hazája sorsát féltette az ő felfogásá
val ellentétes tanok hirdetésétől, másrészt csupán 
csak az az egy cél lebegett előtte és semmi más, 
hogy hazája ügyén segítsen s annak elmaradt 
viszonyait megjavítsa, előre vigye, még saját sze
mélyes népszerűségének martalékul dobása árán is.

Mint reformszellem különösen szembeszállók 
azzal az öntelt irányzattal, hogy „extra  H ungáriám  
non e s t v i ta “ (Magyarországon kívül nincs élet), 
ami természetes volt, mert hisz az ő apostoli lel
kének éppen az volt a fő törekvése, hogy hazája 
elmaradt viszonyait előre vigye a nagy nyugati 
nemzetek műveltségi és gazdasági színvonala felé.

Sokban illett reá az, amit Gulácsy Irén Fe
kete Vőlegényében olvasunk: „O da  is  öklelek, 
ah ol ö leln i szere tn ék“ s államférfiúi lényét a' leg
élénkebben azzal jellemezhetjük, ha reá alkalmaz
zuk Pázmány Péter két mondását, amelyik közül 
az egyik így szól:

„Nem veszedelmes orvosnak tartanák-e azt, 
aki betege előtt lantot verne és éneklésével akarná 
gyönyörködtetni fülét, orvosságokat pedig, mivel 
azoktól a beteg iszonyodik, nem adna nyavalyája 
gyógyítására," a másik mondás pedig így hangzik:

„Amíg az orvos bízik a betegben, addig kí
nozza, kellemetlenkedik gyógymódjával s ha már 
tudja, hogy qlpusztul, akkor már csak fájdalmát 
enyhíti s szépeket mond neki"...

Széchenyi István lelkének teljes erejével bí
zott az elmaradt magyar nemzet minden akadályt 
legyőzni tudó egészséges, ős életerejében s ezért 
adogatta be neki egymásután a keserű pilulákat 
s azokat nem cukrozta meg. Kora, amelyben élt, 
nem vette be az ő tanításait azzal az intenzivitás- 
sal, ahogy kellett volna, mert a pilulákat keserű
eknek találta s m ások  kellem esebb orvosságról 
g o n d o sk o d ta k  szá m á ra . Azért in ultima analysi 
Széchenyi Istvánban nem is saját korának, hanem 
egy tisztábban látó utókornak  az apostolát látom, 
aminthogy ő saját magát a későbbi ‘ nemzedékek 
ü k a p já n a k  nevezte s adná Isten, hogy az utókor, 
vagyis legalább mi és gyermekeink következetesen 
magunkévá, tennénk az ő nemzeti értelemben bib- 
litikus tanításait, ami még ma se lenne késő.

Rousseau gyűlölte Voltaire-t, főleg azért, 
mert egyszer nagyon megsértette a hiúságát, már 
pedig Rousseau a világ egyik leghiúbb embere 
volt s a sértést nem bocsátotta meg. Ugyanis 
Rousseau írt egy verset, aminek ezt a címet adta:
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„A la .posterité" (az utókornak) s megmutatta 
Voltairenek, aki gúnyosan így kiáltott fel:

„íme egy levél, amelyik sohasem fog elér
kezni a címzetthez." Viszont Széchenyi István taní
tásait elsősorban saját korának szánta s azok 
lén yeg ileg  m ég is a z  u tókorhoz érkeztek m eg, ha 
nem is voltak „az utókornak" címezve.

3. Széchenyi István egész lényének s taní
tásainak harmadik jellemző vonása, hogy úttörő  
volt a szó legnemesebb értelmében, mert olyan 
tanokat hirdetett korának, amikről akkor még a 
mágyar világnak sejtelme se volt. A magyar ne
messég, ami akkor voltaképpen a nemzeti társa
dalmat jelentette, századokon át megtanult kato
nailag verekedni az ellenséggel, ha a jó sors 
ezekben a harcokban nem is állt mindig melléje 
s megtanulta hogyan kell a vármegye védő bás
tyái mögött ellenállni az osztrák elnyomó törek
véseknek, de g a zd a s á g i  és p én zü g y i kérdésekről, 
pláne világbeállításban ideája se volt s még a 
mezőgazdasággal is alig foglalkozott közvetlenül, 
hanem azt rábízta a jobbágyokra.

Ebben a lelki atmospherában lépett a po
rondra Széchenyi István, a csodálatos mélyrelátás- 
sal s nagyszerű gyakorlati megérzéssel arról 
akarta meggyőzni honfitársait, hogy van lömérdek 
olyan gazdasági és pénzügyi kérdés, amiKet köz- 
jogiiag alárendelt helyzetünkben is úgy meg lehet 
oldani, hogy az ország közviszonyait óriási lépé
sekkel vihetjük előre egy szebb és jobb kor felé. 
Ezen a téren ő maga tettekkel, alkotásokkal járt 
elől. Összes tanításaiból ezek a gazdasági és 
pénzügyi természetűek talán a legbecsesebbek s 
apostoli gondolatvilágát ez a nagyszabású gazda
sági és pénzügyi úttörő  m unka  töltötte be legin
kább s ezen a téren összes eszmemenetei — ha 
a részletek terén már el is évültek — nagyban és 
egészben m int gon do la tirán yza tok , ma is érvény
ben vannak.

A : Ehhez a nagyszabású gazdasági és pénz
ügyi úttörő munkához, ami a nemzet anyagi fej
lődésének hatalmas távlatát tárta elő, mint termé
szetes vele járó szinte hozzátapadt Széchenyi Ist
ván lényének az a további jellemző vonása is, 
hogy csakis a  fokoza to ssá g b a n  látta azt a helyes 
módszert, amellyel az ország közviszonyait hatha
tósan előre lehet vinni. E zen  a  téren értette m eg  
aztán  ö t sa já t kora legkevésbbé, mert a magyar 
temperamentumnak minden inkább megfelel mint 
a fo k o za to ssá g . Vagy nem csinálni bizonyos irá
nyokban semmit, vagy m indent egyszerre  akarni 
elérni, ezt diktálja a magyar vérmérséklet s azt 
hiszem, hogy ebben a tekintetben nem sokat vál
toztunk azóta se. A fokozatosság irányában való 
érveket Széchenyi István zseniális percipiáló ere
jével voltaképen Angliában szívta magába s amit 
ott tanult, azt át,akarta ültetni fajtájának vérébe 
s ezzel a törekvésével is a legértékesebb nemzeti 
úttörő munkát végezte a hazai lelkivilágban, ha 
kevés gyakorlati sikerrel is.

5. A fo k o za to ssá g  eszményének leikébe fel-, 
vétele mellett, illetve ezzel kapcsolatban, volt

Széchenyi István tanításaiban még egy olyan to
vábbi úttörő jellegű je llem ző  vonás, amiben a 
magyar nemesi világ abban az időben még szintén 
igen gyenge volt s ez akörül mozgott, hogy meg 
akarta arra tanítani honfitársait, hogy tudjanak ér
deklődni és lelkesedni az iránt is, amit részle t-  
m unkának  szoktak nevezni s ezért könyörgött mind
untalan- honfitársainak, hogy ne csak nagy eszmék, 
gyönyörű ideálok s nagyratörő elvont gondolatok 
iránf tudjanak lelkesülni, hanem a célok reális 
megvalósításához nélkülözhetetlen részletm unka  
iránt is, ami nem felelt meg az akkori magyar 
társadalomnak. Velünk ellentétben éppen a résziet-  
m unka  szeretetében és kitűnő érvényesítésében 
voltak mindig nagyok a németek s ebben nagyok 
ma is s ez kitűnő szervezettségüknek egyik gyökere.

6. Mindezekhez a jellemző vonásokhoz csat
lakozott Széchenyi István gondolat és érzelemvilá
gában az is, hogy Rotterdami Erasmussal és 
Gödiével egyetemben m inden tú lzá s t elu tasíto tt. 
V alósággal g yű lö lt és m egvetett m inden néven 
nevezendő tú lzo tt az állami és társadalmi élet bár
minő terrénumán jelentkezzenek is. Azt tartotta, 
hogy a túlzók, — bárminő táborba tartozzanak is. — 
olyanok mint a  betegség  csirái a nem zettestben. 
A lkotn i nem tudnak, ellenben ha a test ábalános 
egészségi állapota legyengült, tudnak rom bolni. Ez 
a bölcs tanítás minden időkre érvényes s Széche
nyi szellemében cselekszünk, ha éberen vigyázunk 
arra, hogy a nemzet testét-lelkét fejlesszük minél 
egészségesebbé, hogy abban a túlzók semminő 
terréniumon se idézhessenek elő rombolást.

7. Úttörő lényének további jellemző sajátos
sága volt az is, hogy ő volt az első magyar állam
férfiú, aki megértő lélekkel fel tudott emelkedni 
arra a magas színvonalra, ahonnan meglátta, hogy 
S zen t István  európai irányzatú állam és társada
lom szervező politikájának fo ly ta tá saképen  arra 
kell törekednünk, hogy tanulmányozzuk az előbb- 
rehaladottabb műveltségű nyugoti országok intéz
ményeit és berendezéseit s azokból honosítsuk 
meg itthon azokat, amelyek a sajátos magyar vi
szonyokkal ö sszh an gba  hozhatók.

Széles látókörű világ-gondolkodásához Lycur- 
gus-c-t lehetne leginkább hasonlítani, aki, mikor 
önkéntes száműzetésbe ment, végig tanulmányozta 
más országok viszonyait s útjából széleskörű 
reformprogrammal tért haza, amit Spártában is 
megvalósított. Széchenyi Istvánnak ez a nagysza
bású meglátása legtöbb ellenséget szerzett neki 
idehaza, mert az ő nemzetközi magaslatra felemel
kedett javító munkáját a vármegye alkotmányvédő 
bástyáin túl nem látó egyoldalú hazafiak azzal a 
váddal illették, hogy azzal m eg ro n tja  a z  ő s i tis z ta  
m agyar n em zetiség i érzelem  és  g on do la tv ilágo t. 
Széchényi István, a nagy nemzeti tanítómester, 
ezzel a maradi felfogással a legerősebben szembe 
szállott az epés gúny fegyverével is, amit nagyon 
sokan zokon vettek tőle, de ö ilyesmivel nem 
törődve ment a maga útján.

8. Államférfiú lényének je lle m ző  vonása az 
is, hogy szemben a legtöbb nagy ember konkrét
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határokkal körülvett ambíciójával, ö nem csak or
szága közviszonyait és intézményeit akarta refor
málni, hanem ezen túlmenőleg, egy magasabb 
lelkiségbe felemelkedve, honfitársait s azok utó
dait jo b b á , önzetlen ebbé a közérdek  bán yában  f o 
gékonyabbá, intelligensebbé, m unkásabbá, szélesebb  
horizontúvá s  a fe leb a rá ti szerete t irányában fo g é 
konyabbá a k a rta  tenni. Amit ebben az irányban 
megcselekedett, az a reális és ideá lis törekvések 
olyan csodálatosan értékes egybefon ódása , ami öt 
szinte páratlan szcllem erkölcsi p iedesztá lra  állítja.

Ebből eredt az ő összes eddig elősorolt jel
lemző lelki tulajdonságainál még je llem zőbben  jel
lemző vonása, aminek az a lényege, hogy ő első
sorban talán nem  is  annyira  állam férfiú  volt, m int 
inkább nem zetének halhatatlan  Tanítóm estere.

Magasztos szívű, ragyogó elméjű nagy taní
tó mesterünk, tisztában vagyunk azzal, hogy em
lékedet akkor ünnepeljük Neked legtetszőbb módon, 
ha nem csak szánkkal hirdetjük nagyságodat, ha
nem szívünk és elménk minden erejével azon le
szünk, hogy ta n ítá sa id  a  m a g ya r  Jö vő  tala jában  
ú gy m egerősödjenek, hogy azokra  e g y  szebb  és 

jo b b  jö v ő t  lehessen építeni.

^  V ilág  fo lyása .
___________ ____________________ ______

A háború.
A keleti arcvonalon a rosztovi térségben a 

harcok tovább folynak.
A Moszkva előtti harci területen a német 

csapatok újabb szakaszokon mélyen betörtek az 
ellenséges védelmi rendszerbe.

Harci repülők Leningrádot és az arcvonal 
északi szakaszán lévő szovjet -repülőtámaszponto
kat bombázták.

A német légi erő az Anglia körüli tengeri 
övezetben elsüllyesztett egy 2000 tonnás teherha- 
jót. A bombák két további kereskedelmi hajót 
megrongáltak. Az elmúlt napokban újabb légitáma
dások irányultál^ kikötőberendezések és ellátóüze
mek ellen.

Észak-Afrikában a Tobruktól keletre folyó 
változó sikerű harcok az utóbbi napokban a né
met és olasz csapatok javára folytatódnak. A be
zárt kötelékeket felszabadítani akaró ellenséget, 
súlyos veszteségeket okozva, visszaverték.

Német harci repülők a sollumi arcvonalhoz 
vezető brit utánpótlási vonalat bombákkal árasz
tottak el és súlyos károkat okoztak a Szidi Bar- 
rani és a Marsa Matruk melletti utánpótlási be
rendezésekben. A beérkezett jelentések szerint a 
harcok megkezdése óta több mint 9000 foglyot 
ejtettek.

A foglyok között három tábornok is van. 
Igen sok ágyú mellett 814 brit páncélost zsák
mányoltak yagy semmisítettek meg és 127 brit 
repülőgépet lőttek le.

A brit haditengerészet november hónapban 
érzékeny veszteséget szenvedett. Német tengeri és

légi erők egy repülőgépanyahajót, egy cirkálót, 
három torpedórombolót, négy gyorsnaszádot, egy 
örhajót és egy előörshajót süllyesztettek el. Ezen
kívül két csatahajót, két torpedórombolót, hét 
gyorsnaszádot és további három tengeri hadi
járművet súlyosan megrongáltak.

A brit ellátóhajózás elleni harcban a német 
haditengerészet és a légierő november hónapban 
231.870 tonna űrtartalmat jelentő 48 ellenséges 
kereskedelmi hajót süllyesztett el. Ezek a német 
erők ezenkívül 39 hajót — részben súlyosan — 
megrongáltak. Az ellenséges hajózás a különböző 
tengeri övezetekben végrehajtott aknalerakodások 
következtében további veszteségeket is szenvedett.

Az amerikai rádió kairói jelentése szerint 
az angolok elvesztették Bir-el Hamidot és Sidi 
Rezeghet.

Az ausztráliai kormány közli, hogy a Sydney 
ausztráliai cirkáló egy felfegyverzett ellenséges 
kereskedelmi hajóval vívott harcban süllyedt el. 
A Parametta ausztráliai rombolót megtorpedózták. 
A romboló elsüllyedt.

— Nincs légcsavar a legújabb típusu 
olasz repülőgépen. Egy új olasz találmányi! 
repülőgép próbarepülést hajtott végre. Az új típusú 
repülőgépet új mótor is hajtja, az úgynevezett 
reakciós mótor, amely körülbelül a rakétamótorok 
alapelve szerint működik. Az új mótor teljesen 
autark üzemanyagot használ. Az új típusu repülő
gépen nincs légcsavar és első próbarepülése so
rán a Milánó és Róma közötti 474 km-t 2 óra 
15 perc és 47 másodperc alatt tette meg. Szak
körök véleménye szerint ez a sebesség rövid időn 
belül jelenlős mértékben fokozható is. Amennyi
ben a további próbarepülések kielégítő eredmény
nyel végződnek, úgy az új típusu repülőgép szen
zációs újítást jelent az üzemanyagellátás terén.

A megbánás.
Messze elkerülnek az örömök engem,
Az életben jó napot még keveset leltem.
Szomorú napjaim egyformán suhannak —
Nem érek végére a búnak, — a gondnak.

Nem simítja senki lázas homlokomat, —
Nem suttog fülembe hitves hű szavakat.- 
Asszony még nem mondta boldogsággal halkan — 
Enyém vagy, szeretlek! s nem csókolta ajkam!

Az életem poharát már fenékig kiittam,
Eltűnődök sokszor, mily mélyre jutottam.
Hiába kerestem az "életben szíveket, —
Csalódást találtam s utána — könnyeket!

Nem látok örömet a napsugaras nyárban, 
Szomorkodva töltöm napjaim cellámban.
A múltat eltemetve, a jövőt tervezgetem —
Egy elrontott életért, nagyon megfizettem!
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H aszn os tudnivalók. Bk
______________________________  §■%

Éhező gyümölcsfák. A gyümölcsnek nagy 
ára igen sok elkeseredést vált ki a termelőkből, 
mert nem termett elegendő gyümölcs és így nagy 
bosszúságukban arra gondolnak, kivágják gyü
mölcsfáikat. Határjárásaink alkalmával rá-rámuta- 
tunk arra, hogy a fákat nem kell kivágni, mert 
teremnek azok, ha jobban törődünk velük, mivel 
a fák azért nem teremtek, mert éheznek, illetve 
nem eléggé gondozottak. A fa éhezését elárulja 
azzal, hogy nem fejlődik eléggé, vékony, gyenge 
ágacskákat hajt, kicsiny és sárga leveleket hoz és 
minden gondozás és permetezések ellenére telve 
van betegségekkel. Ezek mind azt bizonyítják, 
hogy a fák éheznek. Gyengébb és rosszabb talajon 
is lehet jól gyümölcsfákat telepíteni, ha megválo
gatjuk azt, hogy miféle fát telepíthetünk oda. Ezt 
megmutatja a szomszéd, vagy'hasonló talajon levő 
gyümölcsfák viselkedése. De még az odavaló fák 
sem fejlődnek jól, ha nem készítettek elő kellőleg 
a helyét a telepítéskor. Hiába forgatunk, lazítunk 
és ásunk nagy gödröket, ha a föld sovány és azt 
nem trágyáztuk meg kellően ültetés előtt. Erre 
vezethető vissza legtöbbször a fiatal fáknak késői 
termőre való fordulása. Már ültetés előtt érett 
komposztrágyát kellett volna a gödrökbe tenni és 
azt a kiásott és alulra kerülő feltalajjal jól össze keverni, 
hogy így a fiatal fák jól fejlődhessenek. Az így telepí
tett fák gyökerei a javított földet hamar át- és átfon
ják gyökereikkel és hamar is termővé válnak, mert 
erőteljesen fejlődhetnek, törzsük és ágaik erősek, 
leveleik pedig nagyok és haragoszöldek. Nem egy 
helyen most készülnek gyümölcsöst telepíteni, ezek 
az elmondottakat vegyék figyelembe, ha eredményt 
akarnak elérni. Azok pedig, akik régebben nem 
elég körültekintően ültették el fáikat, igyekezzenek 
fáiknak elegendő trágyát adni. Trágyázzanak mi
előbb és a trágyázás után a fák alját ássák fel, 
hogy télen át a tápanyagok a gyökérhez jussanak, 
ekkor tavaszra lesz elegendő tápanyaguk a fáknak 
és nedvességük s a hibát kiheverik.

Vessünk szám ot a takarm ánnyal. Ismét 
tél előtt állunk. A jószág teljesen beszorul és bi
zony úgy 182 napig téli takarmányokba kell ré
szesíteni, ami az állattenyésztésben a legdrágább. 
A gazda rátermetségét legjobban az bizonyítja, 
hogy miként teleltette ki állatait. A teleltetés nagy 
feladatot ró a gazdára és csak úgy tud megbir
kózni nehéz feladatával, ha most a teltetés kezde
tén számot vet takarmánykészletével. A készleteket 
alaposan számba kell venni és már most szüksé
ges megállapítani a takarmányozás egész menetét. 
Nincs rosszabb mint az az elgondolás, hogy most 
a tél elején adjunk rosszabb takarmányt és majd 
tavasz felé adjuk a jót. Az ilyen elgondolás mellett 
a jószág leromlik és bizony a leromlott jószágot 
bajos lesz tavasszal, még a jobb takarmánnyal 
is, kellően feljavítani. Ne feledjük: a jószág a

húsát könnyen veszti el, de nehezen szerzi vissza. 
Már számtalan esetben beigazolódott, hogy a húst 
könnyebb elveszíteni, mint visszaszerezni. Az a 
gazda, aki úgy számít, hogy most jó lesz a rosz- 
szabb takarmány is, majd tavaszra adom a jót, 
az a gazda húst veszejtő és 'húst visszaszerezni 
nem tudó, tehát nem állattenyésztő, hanem csak 
állattartó.

Az okos gazda most számbaveszi takarmány-' 
készletét, kiszámítja, hogy 200 nap alatt ilyen és 
ilyen adagolás mellett hogyan etet. Figyel arra, 
hogy az állatok mindig kapjanak lehetőleg ele
gendő jó takartmányt is. A rosszabb takarmányt, 
mint tengeriszár, törek, pelyva, stb. már a téli 
takarmányozás elején úgy osztja be, hogy a jó
szágnak inkább csak bendőtölteléke legyen. Arra 
törekszik, hogy a szárat lehetőleg addig etesse 
fel, amíg azt teljesen ki nem szárad; tehát úgy 
osztja be, hogy a tengeriszárkészlele legkésőbb 
február hó elejére elfogyjon, mert tudja, hogy a 
szár csak addig rágható, amíg tenyésznedv van 
benne, de addig van nagyobb takarmány értéke is. A 
polyva és a törek a pácnak egyik kiegészítője, inkább 
csak olyan bendőtöltelék, amire az állatnak a jó
lakás érzete végett szüksége van. Tehát a polyva- 
és törekkészletét úgy osztja be, hogy lehetőleg a 
téli takarmányozás egész idejére rendelkezésre 
álljon. Széna, répa, kevéske abraktakarmány min
dennap jusson az állatnak és ez a juttatás a 
teljesítőképességgel és a várható haszonnal álljon 
arányban. A növendékjószágnak, a vemhes, vagy 
igavonó, 'illetve tejelő állatnak több jó széna, ab
rak és a teheneknek pedig elegendő takarmány- 
répa is kell, mert csak így adnak hasznot, mert 
csak igy tudnak dolgozni, nőni stb.

Az elmondottakat minden számító állatte
nyésztő tudja, csak az a baj, hogy nagyon sokan 
nem tartják be. így fordul elő az állattartásra való 
ráfizetés. Ez év nem volt kedvező a takármányok 
eltartására, a sok eső igen sok takarmányt tönkre
tett, illetve a takarmány minősége rossz s ezért 
nagyobb figyelemmel kell lennünk a takarmányo
zásra, aminek alapja a — helyes számonvetés. .

Taníts nehéz élet.

Taníts egy bús rabot 
engem, imádkozni, 
lelkem keresni, 
új erőt felhozni.

Taníts, hogy bajomban 
énem megtaláljam, 
taníts, hogy énemben 
találjam mentsváram.

Hagy legyek művésze 
nehéz életemnek!
Adj erőt, lelket adj, 
kincset egy szegénynek.

R aáb  M ihály.
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J ANCSI
Regény

írta : G a l a m b o s  J á n o s .
(Folytatás.)

A Jancsi lelkében csak úgy zsong, csak úgy 
villog a sokféle élmény emléke. Az Elemér... Mi
csoda hely! Síksága hegy tetején! Körüskörül erdő, 
közben is festői facsoportok, egyébként gyönyörű 
virágos rét, teli tarka pillangóval, zümmögő ro
varral...

És suhog a kasza és_ röpködnek a tréfák. 
Hát még este a tűz körül... Ám lassacskán elnémul 
a szó, lelohad a* láng, vörös fénye még ott játsza
dozik a roppanj bükkfa föléjük nyúló ágain, de 
aztán az is elhalványul, csak egy-egy szikra pattan 
még ki a parázsból, kigyódzik tova s vesz bele a 
feneketlen éjszakába...

Hajnalodik. A csodálatosan tiszta ég sötét- 
aranyszínű pompáját lassacskán világossárga váltja 
föl s ezt vakító fehér...

*
Jancsi és Mihály jól összemelegedtek ezen a 

kiránduláson. A Jancsi folytonos szívessége s az 
a bizalmas hang, amelyet Mihállyal szemben hasz
nált, de a hosszúra nyúló eggyüttlét is rendre-rendre 
fölolvasztotta a Mihály legényes gőgjét s hazatérő
ben olyan közlékeny lett, hogy Jancsi szerette volna 
aranyba foglalni. És Mihálynak akadt ám mondani
valója bőven, mert ő nem akárki volt. hanem egyike 
a falu legügyesebb, legünnepeltebb legényeinek. 
Mondanivalója: korcsmái, táncbeli verekedésekről, 
havasi élményekről, medvékről, farkasokról, szerel
mi kalandokról. Ez utóbbiak különösen érdekelték 
Jancsit. Sok mindent tudott már, de még mindig 
akadt kérdeznivalója. Mihály szívesen felelgetett, 
ám végül is így szólt:

— Hát az úgy vóna jó, ha eccer az úrfi is 
eljönne velem a faluba.

Jancsinak nem kell több. •
— Mihály, — szól, s szemében lelkes öröm 

villan meg — Mihály igazán mondja? Igazán el
mehetnék én is magával? És mikor?

— Hát akár ma is.
— Istenem, de hová megyünk?
— Hát egy szép ifjú leányhoz.
— Mégis kihez?
— Úgyse ösmeri az úrfi, hiába mondom meg 

a nevit. Máskülönben Ámálinak hívják.
Jancsi csakugyan nem ismeri, mint ahogy 

egy illéstelki lányt sem ismer, de akkor az a leány 
sem ismeri őt és akkor... Jancsinak új ötlete tá
madt s már lángol is érte.

— Mihály — szól hirtelen megállva s meg
ragadva társa karját — édes Mihály, magának bi
zonyosan van két rend ruhája, talán több is, mondja: 
nem adhatná ide az egyiket, hogy abba öltözzem? 
ügy mennék el faluba s Ámáli azt hinné, hogy én 
is falusi legény vagyok.

Ez a gondolat Mihályt is megkapja, neki is 
megvillan a szeme, de azért hitetlenkedve mosolyog.

— Úgy no, sze amint az úrfi nem ismeri 
Ámálit, ö ismerheti az úrfit.

De Jancsinak nem lankad meg a kedve s to
vább ostromolja Mihályt. Hátha mégsem ismeri? 
Honnan is ismerné? Majd azt mondják, hogy Jancsi 
köröndi, vagy küsmődi legény, akivel Mihály sze
kereskedése közben ismerkedett meg s aki most 
— errejártában — bejött megnézni: mit csinál a 
koma, mert össze is komásodtak! ;

Mihály végül is beadja a derekát, nemcsak 
beadja, hanem még ugyan tetszik is neki a tréfa.

— Jó na, én szívesen, nem bánom, de akkor 
úgy ké, hogy en is komámnak szólítsam az úrfit.

— Meg is isszuk a koinaságot, ahogy a 
korcsmához érünk.

Mihály természetesen „ráegyezik," sőt e pil
lanatban alig van nála boldogabb ember a világon.

Amikor két legény megissza a komaságot. az 
olyan, mint mikor két úriember összetegeződik. 
Csak az a különbség, hogy az úriemberek előbb 
magázódnak s azután tegeződnek, a falusi legények 
pedig előbb tegeződnek s azután „kied“-ezik egy
mást.

Már a falu között járnak, már látszik is a 
Barabás Sándor bá házán lengedező gyaluforgács- 
fürt, jelezve, hogy ott korcsma van, mert Barabás 
Sándor bá nemcsak gazdaember, hanem korcsmá- 
ros is.

Odabent Jancsi tölt, aztán odakoccintja po
harát a Mihályéhoz.

— Nohát szerusz, komám 1
— Szerusz! t
Isznak, kezet fognak s e pillanattól kezdve

komásak.
Egy-két percre elcsendesednek, mintha mind

kettőjüket meghatotta volna az esemény fontossága, 
de aztán annál élénkebben indul meg a beszélgetés.

Közben falusi legény lép be, inkább magas, 
mint középtermetű, sötétszőke, jóarcú és olyan 
őszinteszemű, hogy Jancsinak az első pillantásra 
megtetszik. Ruhája olyan tiszta, rendes, mintha 
vasárnapi misére öltözött volna ki.

— Hát mi járásban van, komám? — kérdi 
aztán Mihály.

Kisül, hogy Sándor bával volt valami meg
beszélni valója, tőle hallotta meg, hogy Mihály ép
pen itt van s bejött megkérdezni: nem akar-e vala
mit hozatni, mert hétfőn hajnalban Udvarhelyre 
indul szekérrel.

Károly nem maradhat sokáig, mert neki sie
tős a dolga. El is búcsúzik, el is indul, Sándor bá 
meg utána, hogy valamit még megbeszéljenek.

— Hát komám — szólal meg Mihály, amint 
ketten maradnak s derült titkolódzás van a hang
jában — éppen ennek a Káruj komámnak a test
véréhez megyünk ma este a faluba.

25.

Kilencre járt az óra, amikor — vacsora vé
geztével (kitűnő volt Mihályéknál az aludttejes pu
liszka) — elindult a két legény Bálint Ámáliékhoz. 
— A víz folyását tekintve^ fölfelé kellett menniök a
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köves utcán. A hold már elég magasan jár a felhőt
len égen s csodás fényében tisztán látszottak a fe
hér házikók, az itt-ott rájuk boruló sötét diófák, a 
szürke kerítések és távolabb — alig észrevehető 
könnyű fátyolba burkoltan — a szunnyadó erdők. 
Jancsi mintha tündérországban járna, hiszen faluba 
megy, faluba, mint falusi legény!

Az Ámáliék. háza a Juhod felőli soron van. 
Belépnek az udvarra.

Jancsinak vadul dobog a szíve, amikor'az 
ereszbe s onnan a balra nyíló belső házba lépnek.

Persze Mihály megy előre, mint régi jó isme
rősedé Jancsi csaknem nyomon követi.

— Adjon Isten jóestét!
— Adjon Isten — válaszol vidáman a leány, 

az első pillanatban még csak Mihályt látva meg, 
de már a következőben észreveszi Jancsit, ráme
red, összecsapja a kezét s boldog elképedéssel 
mondja:

— Jaj, hát a nacssás úrfi is eljött?
Jancsit egy pillanatra lesújtja, hogy Ámáli rá

ismert, de csakhamar helyreveszi magát.
— Ámáli lelkem,—  szól vidáman s barát

ságosan megfogja a leány kezét — én most nem 
vagyok nacssás úrfi, láthatja, hogy falusi legény 
vagyok! Nem igaz, Mihály komám!

— Engem Jánosnak — hívnak — folytatja
Jancsi — s ahogy Mihály komámnak azt mondod: 
kied Mihály, ő pedig tegez téged, nekem azt mon
dod: kied János s én is tegezlek, mert úgy-e így 
szokás? •

A leány lesüti a szemét, de azért boldogan 
mosolyog.

— Hát, hogy hivnak engem ? — kérdi Jancsi 
incselkedve.

A leány alig-hallhatóan válaszol:
— Szégyellem úgy mondani.
Mihály közbeveti magát.
— Mondjad mán, hogy János.
Ámáliban megébred valami s halkan, szem

lesütve, de mégis hamisan mosolyogva szól:
— Csakhogy én nem úgy mondom, hogy 

kied Mihály.
— Hát hogy?, — kérdi Jancsi egészen elbá

jolva a megsejtett tréfás fordulattól.
— Úgy mondom, hogy: kied Minya.
Amália tizenhét-tizennyolc éves lehet Hom

loka magas, hamvasszőke haja két-fonatban lóg a 
hátára, benne piros pántlika. Tojásdad arca olyan 
szép s — bár egészségesen piros — olyan úrias, 
hogy akármelyik grófkisasszony is megirigyelhetné. 
Arcának minden része külön-külön is szép, de Jan
csi figyelmét főkép a szeme vonja magára: az a 
gyönyörű kék szem, amely épp oly őszintén, épp 
olyan nyíltan tud nézni, mint a bátyjáé, de szelí- 
debb annál, időnként mégis meg-megvillan benne 
valami kis csintalanság. S Jancsi keblét most már 
nemcsak a helyzet-fakasztotta boldogság duzzasztja, 
hanem az a bűvölet is, mely a leány valójából 
árad felé.

A beszélgetést Mihály indítja meg, a legutóbbi 
táncot hozva szóba.

És folyik a beszéd, vidáman, tréfálva, csipke
lődéssel fűszerezve. Jancsi keveset szól, de a neto
vábbig élvezi a Mihály eszejárását, az Ámáli tartóz
kodó s mégis ügyes feleleteit, a helyet, az időt, min
dent eggyüttvéve s még jobban megérik benne az a 
régi gondolat, hogy ez, igen, ez az ő igazi világa,, 
hogy neki parasztnak kellett volna születnie... És 
újra megvillan az a másik gondolat, a közelmúlt
ban fakadt, újra megvillan — mint valami útmutató 
fénycsóva, — hogy még lehet azzá! Istenem s ha 
ez az Ámáli lehetne a felesége...

Tizenegy felé először Jancsi távozik. Köszön 
s kimegy az ereszbe, Ámáli utána, hiszen ez a szo
kás. Az eresz ajtaja nyitva, előttük a hoIcTfényében 
bóbiskoló nagy diófa, balra a mormoló Juhod s ők 
ott állnak ketten a félhomályban, szótlanul...

—Ámáli — kezdi végre Jancsi s megfogja a 
leány kezét — nem haragszol meg, ha kérdek 
valamit?

A leány egyszerűen válaszol:
— Hát mért haragudnám meg?
— Mondd csak, Ámáli odaigérkeztél már 

Mihály komámnak feleségül?
— Én? szól a lány derült csodálkozással — 

dehogy Ígérkeztem! — aztán legyintve hozzátoldja 
még: — Hiszen Mihály... — mintha azt mondaná, 
hogy ma itt, holnap ott.

— Ámáli, — kezdi Jancsi újra, s hangját cso
dálatos rezgés hatja át — mondd meg, Ámáli, igaz 
lelkedre: ha falusi legény volnék, eljönnél hozzám 
feleségül?

A leány megzavarodik, megérzi, hogy e perc
ben nagy dolog történik vele s valami hajtja, hogy 
boruljon a nyakába ennek az úrfinak, akivel életé
ben ma beszél először s aki máris falusi legény, 
boruljon rá és súgja a tűiébe: elmennék, hogyne 
mennék, hiszen kiednek rendelt a jó Isten s kiedet 
nekem! — De józan esze rögtön felülkerekedik s 
bár zavartan, bár szemlesütve, így szól: ,

— Mért kérdi tőlem az úrfi?
— Azért, — válaszol Jancsi lelkesen — mert 

ha szépet akarok gondolni, azt képzelem, hogy fa
lusi legény vagyok s ha még szebbet: hogy te vagy 
a feleségem!

Most Jancsiban is megszólal valami, hogy ne 
tovább! s ő engedelmeskedik a tilalomnak.

— No, — mondja egyszerűen — a jó Isten 
áldjon meg édes Ámáli. Hát csókot kapok-e?

— Szégyellem — rebegi a leány, még job
ban lehajtva a fejét.

— Hát akkor én csókollak meg — szól Jan
csi és homlokon csókolja. — Áldjon meg a jó Isten 
minden jóval!

Távozik, de távoztában leszakít egy levelet a 
nagy diófáról és beleteszi jegyzőkönyvébe — em
lékül: élete legboldogabb néhány órája emlékéül.

26.
A vasárnap — Jancsira nézve — fagyos né

maságban telt el. Mise, vendégek, jövés-menés 
mind útját állta a négyszemközti beszélgetésnek. 
Végre vacsora után elhangzott a rettegve várt szó:

— Maradj!
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Jancsiban meghűl a vér.
— Parancsol, Klári néni?
— Beszédem van veled. Nem kérdezem, hol 

kószáltál, mit csináltál két álló napig, de azt látom, 
hogy fittyet hánysz a tanulásra, fittyet hánysz a 
saját ígéretedre. Ide hallgass! Annyi bizonyos, 
hogy itt nem tanulsz, hát tanulsz majd Pesten! Hol
nap bepakkolsz s holnapután indulsz! Megértetted?

Jancsinak egész nap azon járt az esze: váj
jon; hogy s mint zajlik majd le Klári nénivel a 
nagy összecsapás, mert,- hogy lesz összecsapás, azt 
biztosra fogta. Gondolt ezerféle lehetőségre, már 
azt is szépen kitervezte, hogy ha Klári néni ezt 
vagy azt mondja, hát akkor mit felel majd ő, de 
hogy Klári néni visszaküldhesse őt Budapestre, már 
most, amikor még csaknem három hét van hátra a 
nyári nagyszünetből, az ugyan meg nem fordult a 
fejében. El is akadt a szava néhány pillanatra s 
aztán hüledezve kérdi:

— Hogy most menjek-föl? Vakációban?
Klári néninek maró keserűség remeg a hang

jában :
— Azt hiszem eléggé kivakációztad már. ma

gad, ideje, hogy hozzáláss a komoly munkához!
— Klári néni,' én dolgozom! Leszek a gaz

datisztje, dolgozom éjjel-nappal, mindent megte
szek, amit csak kíván, csak ne küldjön el!

— Csak ne küldjétek el — ügyre? Csak ül
tesselek bele a birtokomba, hogy annál bizonyo
sabban a tiéd legyen!

Jancsi elsápad.
— Klári néni, ha így beszél...
— Úgy beszélek, ahogy nekem tetszik. Csak 

ne add a sértettet! Itt csupán én vagyok a sértett, 
én, akit csúful becsaptál! Igen barátom, becsaptál! 
Tartalak, taníttatlak, mint a saját édesgyermekemet 
s mindennek fejében nem kívántam és. nem kívá
nok semmi egyebet, csak azt, hogy tanulj szorgal
masan,, tisztességesen, ahogy a gimnáziumban ta
nultál, tanulj a saját javadra, hogy ember legyen 
belőled, hogy megállhass a talpadon! S ez a hála! 
Két évet máris elvesztettél s ahelyett, hogy a ta: 
nuláson járna áz eszed, örökké csak a kocsisok s 
a parasztok között forgolódol, fölolvasást tartasz a 
falusi menyecskéknek, eltűnsz, hogy két napig a 
színedet se látom s ha kérdőre vonlak, kisütöd, 
hogy nem is akarsz továbbtanulni, hogy itthon 
akarsz gazdálkodni, persze ezt is a nagynénéd 
kontójára! Hát én, barátom, megelégeltem ezt a 
komédiát! Engem tovább nem tartasz bolonddá! 
Pakkolsz s méssz, ahogy mondtam!

Jancsi megszólal lassan, hidegen, határozottan:
— Ez Klári néninek az utolsó szava?
— Hallod-e, a nagynénéddel beszélsz! Mi ez? 

Számonkérés vagy fenyegetés? Micsoda arcátlan
ság! Tartozom talán megjelenteni, hogy melyik az 
utolsó szavam s melyik nem?

— Én mégis megkérdem, alázatosan kérdem: 
utolsó szava-e Klári néninek az, hogy pakkoljak és 
menjek Budapestre?

— Hát igenis; az utolsó, a legeslegutolsó!

— Akkor én is kimondom az utolsót, a le
geslegutolsó szavamat; nem megyek Budapestre, 
nem tanulok tovább, itthon maradok!

— De nálam nem!
— Nem is! Klári néni éppen eleget mondott, 

arra, hogy ide be ne tegyem a lábam többé soha!
Annyi határozottság és olyan kétségbeesett 

nyugalom van a hangjában, hogy Klári néni valóság
gal megretten s úgy néz rá, ahogy őrültre néznek.

— Elment az eszed, te szerencsétlen? Hát 
teljességgel elment az eszed?

— Nem, Klári néni, sohase voltam józanabb!
— Takarodjál a szobádba! Adok egy napi 

gondolkozást... s holnap ilyenkor, igen, holnap 
ilyenkor visszajössz ide s ha össze akarod törni a 
szívemet, hát megismétled, amit most mondtál. 
Egy szót se többet! A szobádba!

Jancsi távozik, Klári néni pedig csaknem le
roskad a székére. Egyenes tartása, határozottsága 
odavan s aki most látná — lelke viharában, gör
nyedtél! — az alig ismerne rá s aligha meg nem 
szánná. Egy darabig ott gyötrődik, aztán hirtelen 
feláll és csenget, de oly erősen, hogy Vilma ijed
ten rohan be.

Az öreg hölgy csak most kap észbe, hogy 
.mit is tett s próbálná helyrevenni magát, felölteni 
szokott határozottságát vagy legalább palástolni 
zavarát, de sehogysem sikerül.

— Vilma idehallgass!... Te tudsz hatni Jan
csira... az unokabátyádra... Ne bámulj úgy rám!... 
Igen: -tudsz rá hatni ... Eredj... ha nem is most, 
de holnap okvetlenül... Eredj, beszélj vele... be
szélj a lelkére... térítsd észre... Értetted?... Nem 
érted? Olyan buta a nézésed, mintha .borjúnak szü
lettél volna!... Nem érted? Az úrfi... |ancsi... az 
unokabátyád, valami nagy-nagy bolondságot vagy 
gonoszságot akar elkövetni! Beszélj vele, Vilma, 
érted? beszélj vele!

A leány egész valójában megrendülve, této
ván, halkan, de mégis engedelmesen válaszol:

— Beszélek, instálom, megpróbálom.
*

Vilmának, amikor kijön Klári nénitől, azt 
súgja valami, hogy azonnal beszéljen Jancsival, de 
aztán mégsem mer hozzá bemenni. Leányos sze
mérme visszafordítja a küszöbről, mert hátha már le
feküdt Jancsi, vagy legalább is vetköződik... Hol
nap beszél hát, de mindjárt reggel!

Lefekszik, ám aludni nem tud. Nem lesz-e 
későn? Forgolódik, gyötrődik. Nem bírja tovább. 
Fölkel. Odalopódzik a Jancsi ajtajához. A kulcslyuk 
sötét. Hallgatódzik. Semmi. Visszafekszik az ágyá
ba. Imádkozik. És meglátja á hajnalt, mielőtt egy 
negyedórát is aludt volna.

(Folytaljuk.)
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