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

10. szám. XIII. évfolyam. 1942. május 15.

A világtörténelem legnagyobb csalása, 
mondják a magyar katonák a bolse- 

vizmusról.
A világtörténelem legnagyobb csalása. Har

coló katonáink hangulatát, küzdőkészségét minden 
különösebb befolyásolás nélkül maguk a tények, 
a tapasztalatok lelkesítik. Budapesti sofőrök, pest- 
környéki gyárimunkások egyhangúan állapítják 
meg, hogy a szovjet elkövette a világtörténelem 
legnagyobb csalását és inkább átok volt ez a 
rendszer népei számára, mint áldás. Akad közöt
tük olyan is, aki őszintén bevallja, hogy őt oda
haza megfertőzte a bolsevista propaganda, azon
ban itt kijózanodott minden kommunista hitetés- 
ből, nem kíván mást, minthogy az összes magyar 
kommunistát vigyék ki egy kis tanulmányi láto
gatásra Oroszországba. A másik megvallja, hogy 
ő odahaza tagja volt a kommunista pártnak, de 
ha hazasegíti az Isten, első dolga lesz, hogy jól 
ellátja a párttitkár baját, mert becsapta őt is és 
elbolondította társait is.

„Paradicsomi viszonyok." Adatokat sorolnak 
fel a sátáni világ Édenéből és az ember szinte 
alig tqd hitelt adni nekik s csak akkor hiszi el, 
amikor százszor és százszor újra hallja és mások 
is ugyanazt mondják.

A földműves munkás napi átlagos keresete 
200—250 deka búza. Csak 1927-ben, amikor leg
jobban fizetett a kolchosz, akkor kaptak napi 5 
kilogramm eleséget. Pénzben kifejezve a munkás 
keresete havi 200—300 rubel. Egy valamirevaló 
ruha ezzel szemben — természetesen szovjet viszo
nyokhoz mérve — 400—500 rubel; egy pár csizma 
600 rúbel. Csak igy lehet megérteni azt az állati 
nyomort, büdös és rongyos szegénységet, mivel

az ember mindenütt szembetalálja magát Orosz
országban.

Nemcsak a gyári és ipari munkásokat, de a 
kolchoszokon dolgozókat is a legkegyetlenebb 
szigorúsággal ellenőrizték. Ha valaki késett a 
munkából csak egy-két percet, már súlyos össze
geket vontak le béréből (1—2 havi bér), ismétlő
dés esetén pedig Szibériába szájlították őket bün
tető táborokba. A kolchosz földeken igen magas 
székeken bizalmi férfiak ültek és igy tartották 
szemmel a dolgozó munkások között levő ellen
őröket.

Új vállalkozásra indulunk. Amint csapataink
kal megyünk előre, egyre jobban lehet látni a 
mostani harci vállalkozás kezdeti sikereit: mindig 
több és több orosz foglyot kísérnek honvédeink. 
Amint szóba állunk velük, egyesek lelkendezve 
mondják, hogy alig pár napja terelték őket össze 
a hadseregbe és teljesen kiképzés nélkül adták 
kezükbe a fegyvert. Látszik rajtuk és maguk is 
mondják, örülnek a fogságnak. Megrázó és felejt
hetetlen kép, amint konyhánkon falják a finom 
eledelt. Szegény, szegény Ádámjai a vörös Ördög
nek! Hát érdemes volt nektek az almát megenni?

így törték át Keresnél a szovjetvona
lakat.

A Fekete-tenger és Azov-tenger közötti szá
razföldi átjáró egészen keskeny földszoros s a 
német hadvezetöség itt indította el hadigépezetét, 
hogy elsöpörje útjából a bolseviki haderőt. Itt nálunk 
ezúttal nem előzte meg az offenzívát ama izga
lom, mint másutt, a múltban. Ez valami egészen 
más volt! A német katona alig várta már, hogy 
félesztendei egyhelybenállás után megmutathassa, 
mennyire ütőképes maradt a rettenetes tél dacára



74 B I Z A L O M

is! Ez a frontrész — jó! tudtuk — különleges
ség, mert amennyire keskeny, annyira mélyen ter
jed a védelme. A bunker-erődök egész erdeje, a 
jól elkészített ütegállások százai, az erdei vonal
erődítmények számos vonalban kötötték össze egyik 
tengerpartot a másikkal s a szovjet több méter 
széles, több méter mély, úgynevezett páncélos egér
fogójában bízott leginkább s ez nem volt más, 
mint roppant árok, amelybe behatolni könnyű, de 
kijönni belőle lehetetlen.

Tudtuk tehát, nem lesz könnyű a dolgunk 
s elkészültünk a nehéz dió feltörésére. A dolgok 
kezdete mintha ennek az aggálynak bizonyított 
volna. Az éjszaka, amelyen támadnunk kellett, 
nyugodt és csillagos volt, de tíz perccel a kezdet 
előtt a szovjet őrjítő tüzérségi tüzet nyitott meg 
ránk. A gránátok ezrei fröcskendezték felénk a 
repeszdarab-esőt, a vasat és földet és köveket.

De aztán saját tüzérségünk kezdte rá az 
éneket. Óriási tűzerővel robbantunk az ellenség 
nyaka köré és másodperceken belül odaát az egész 
láthatár lángbaborult! Mintha a világtörténelem leg
nagyobb tűzvésze tört volna ki, — a vörös tűz- 
fény nappali világosságot terjesztett nálunk is s 
beragyogta azokat a szegényes falmaradványokat, 
amelyeket egy évvel ezelőtt még úgy hívtak, falu 
— de ma már ennek a falunak nyoma sincs.

Katonáink elfeledkeztek a veszélyről, amit 
az ellenséges gránáteső jelent s máris kibújtak 
fedezékeikből, hogy meginduljanak a lángtenger 
felé, nem törődve a záporszerüen hulló szovjet 
gránátokkal. S most néhány harsány fütty-jelzés, 
beretvaéles, metszöhatású hang... támad a gya
logságunk!

Most aztán rajta!
Mindössze néhányszáz méternyire vannak a 

legelső szovjetvonalak. A csukaszürke német gya
logság eléri az első homokhalmokat, ahol rögtön 
nehéz légelháritó ágyúkat helyez el. Ez a löveg 
fogja tűz alá venni a legközelebbi betonerődöket!

Az ellenállás ott egészen elől alighanem cse- 
. kély, mert alig hallok gépfegyverkattogást, vagy 

talán az óriási zajban elvész a gépfegyverek hangja?
A füst egyre sűrűbb és feketébb.
A hátunk mögött is füstfelleg látszik, való

színűleg a páncélosaink érkeznek! A légvédelmi üteg 
parancsnoka, egy fiatal főhadnagy, nem sokat vár.

— Felülni! — parancsolja s mi valamennyien 
felpattanunk a lövegűnkre. Aztán hajrá!

Gurulunk előre. Ni csak, már át is hatolunk 
azokon az árkokon, amelyek egy órával ezelőtt 
még a mi első vonalaink gyanánt szerepeltek. Le
nézek a lövegről, No, itt se lesz többé első vonal!

A dombokon szabályszerű ágyútüz. Egyes 
puskalövések is esnek. Két rohamágyú elgurul 
mellettünk, át a dombon, le a domb túlsó oldalán. 
A\i meg szaporán bukdácsolunk át árkokon, gránát
tölcséreken. Itt már döglött lovak, szétlőtt löveg- 
szerkocsik fekszenek. Aztán — az első halottak 
és sebesültek. Utóbbiak hátrafelé bandukolnak, 
ujjaikkal tömik be a golyóütötte sebeiket, hogy ei 
ne vérezzeuek, néhányan piszkos gézt csavartak 
sérüléseikre. Néhány saját sebesültünk is felénk

tart, — hála Istennek kevesen vannak. Mindenfelé 
gránátok robbannak, puskagolyók fütyülnek s most 
megszólalnak azok az ágyúink, amelyek mögöttünk 
jutottak el a régi első vonalainkba.

Most bonyolódunk bele a sűrű füsttengerbe 
s most a már megszokott környezet bontakozik ki 
körülöttünk. Hatalmas sereg szovjetfogoly baktat 
el mellettünk — a fiatalabbak minden sípjelre 
összerezzenek, szemükben még ott ül a rémület — 
csupa rosszarcu, lehetetlen legény — mások, az 
idősebbek ellenben örömmel köszöntenek bennün
ket s boldogok, hogy fogságba vonulhatnak. Örö
mükben széles ívben hajítják el sisakjaikat és éljen- 
zik a német katonát.

Most... a magaslatra érkezünk. Pillanatok és 
a löveg már állásban is van. Tisztán látom az ellen
séges betonkiserődöket. Első lövésünk kissé rövid, 
a második valamivel túlvágódik a célon, a harma
dik telibe talál és gerendák, betondarabok, lángoló 
rongyok és emberek röpködnek a levegőben. Most 
aztán egyik gránátunk a másik után vág bele az 
erődbe, valamennyi lövés: telitalálat! Lövegveze- 
tőnk, egy derék német őrmester, pontosan ismeri 
a szovjetbunkerek berendezését, mert a tavalyi 
keresi csatában nem egyet megsemmisített már — 
nem is tart sokáig s a kísérőd darabokra hull 
széjjel. Következik a második, a harmadik... most 
állást változtatunk s a többi erődöt vesszük munkába.

Ezalatt a szörnyű tüzérségi tüzünk védelme 
és útmutatása nyomán már rég behatolt az első 
szovjet árkokba. A látókör kiszélesedik. Vonalaink 
tömören állnak, igen csekély veszteséggel.

Az első parancsot teljesítettük. A támadás 
továbbgördül.

És megtisztultam.
Amikor megkondul a nagy harang este,
A lelkem felvidul hisz e percet leste.
Ilyenkor csendesen megfogok egy kezet,
Amely fel a Mennybe, az Istenhez vezet.
Kelten várnak reám, kis Öcsém, jó Atyám. 
Mindkettőnek dicsfény ragyog a homlokán.
Kis Öcsém átölel, Édesapám nevet,
A szemükből látom, mind a kettő szeret.
S amint megindulunk csillagos az útunk, 
Gyönyörű itt minden, míg az Úrhoz jutunk.
Égi imádság szól, a dicsőség dala.
Messziről hallatszik az angyalok kara.

•

Lassan beljebb jutunk, a szemem elkábul. 
Megremeg a lelkem, a kárpit széttárul,
Csillogó a terem, csupa arany trónus,
Diadallal csendül az angyali kórus.

Aranyló trónusán, legmagasabb tiszten, 
Tündöklő pompában fogadott az Isten.
És amit én eddig talán sosem tudtam,
Alázatos szívvel lába elé hulltam 
És megtisztultam. P. Z. 8801.
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A gyermek: az örömök forrása.
A bokorban fülemüle fészek van tele mezte

len, reszkető fiókákkal, oly szorosan, alig lehet 
megkülönböztetni nagy fejüket s fekete szemeiket. 
A gyámoltalanok még azt se tudják, vannak-e fák, 
rovarok és világosság? Mi lesz belőlük? Nem 
kell értük aggódni, hiszen fiatal szüleik szíve ér
tük dobog, ők készítették nékik e fészket, e böl
csőt is. Mindkettő a fészek szélén áll, egymás 
mellett. Már nem ugrálnak ágról-ágra játszadozva, 
nem énekelnek, kölcsönös szerelmük most a ki
csinyeik iránti szeretetben nyilvánul meg. Csőrü
ket kicsinyeikébe tartva etetik őket. Majd a papa 
egyedül repül el, a mama pedig szárnyaival elta
karja fázó, reszkető apróságait. Aztán visszatér, a 
fészek szélére állva, csőrét párjáé fölé tartja: most 
az anya ebédel. Aztán csak nézi elégült arccal 
pihenő kis családját, őrködve fölöttük. így _ nőnek 
föl a fiókák a kettős szeretet árnyékában. És ami
kor az önfeláldozó szülők megtanították szárnyaik 
használatára is, elrepülnek köszönet nélkül. De a 
boldog szülőket ez a hálátlanság se keseríti el, 
újra kezdik ugyan azon örömmel édesített fárad
ságos hivatást. Nem a legszebb képe-e ez a csa
ládi életnek?

Mi a család? Isten akarata szerint az emberi 
élet folytonos megújulásának örök forrása. Tehát 
szent és fenséges hivatása a házastársaknak a 
teremtő Istennel együtt munkálkodni az ég és föld 
benépesítésén.

Mikor az Úr a 99 éves Ábrahámnak meg
ígérte, hogy házasságát gyerekkel áldja meg, az 
öreg pátriárka örömében arccal a földreborulva 
nevetett. S az Úr elrendelte, hogy a születendő 
gyerek neve: Izsák, azaz nevetés legyen. Alig is 
lehetne egy gyereknek szebb nevet adni, aki szü
lői számára valóban csengő nevetés, édes öröm.

Még meg sem született várása,' máris csodás 
változást idéz elő a szülőkben. Új kapocs terem
tődik a férj és feleség közt, a házastársak szü
lőkké lesznek s e gondolat őket komolyabbá, mé
gis boldogabbá teszi. Az anyává lett feleség lelke 
fölemelkedik oda, ahol a föld és ég találkozik; 
megérti, hogy ő most az élet nagy titkát őrzi, Is
tenhez van közel a hallgatás és titok óráiban, 
mikor a teremtő Istennel munkálkodik együtt egy 
halhatatlan lélek kialakításán. Aztán a várva-várt 
jövevény megérkezik s ott pihen a bölcsőben, mint 
kis fülemülefióka a fészekben.

Bölcső! Van-e gyengédebb, édesebb, szentebb 
szó? Ez az emberi örömök és boldogság legtisz
tább forrása. Hiszen benne szunnyad az anyai 
szív boldogsága, az apa büszkesége, a család re
ménye. Most még csak sír és mosolyog. Gömbö
lyű arcával, hajának lágy selymével, mosolygó 
szemeinek ragyogásával még csak játékszer, fehér 
habon úszó rózsabimbó, mely most nyílik virágba 
az anyai könnyek harmatától, az apai csókok me
legétől.

Mint a csillagász az égboltozatot, a boldog 
szülök is úgy szemlélik a kis apróság arcvonásait, 
találgatva a távoli jövőt: vájjon mi lesz e gyerekből?

Az édesanyát most nem érdekli a hiúság vására, 
szórakozása, legnagyobb öröme: csecsemőjének
édes mosolya. A fiatal apa pedig, mielőtt napi 
munkájára menne, még egy pillantást vet a böl
csőben szunnyadó apróságra, moslyogva a bajusza 
alatt, aztán elsiet, de magával viszi szívében an
nak képét. Ha pedig hazatér este, első útja a gő- 
gicsélő bábához vezet, aki puha kezecskéivel meg
cirógatja kemény férfiarcát.

Az apa azonban nemcsak megközeliteni, de 
megérteni sem tudja az anyai boldogságot, aki 
valósággal együtt él gyermekével, együtt tipeg, 
együtt sír és mosolyog vele, megérti gügyögését, 
megsejti vágyait. Ha megbotlik, megcsókolja a 
helyét, hol magát megütötte, hogy az se fájjon neki. 
Valóban csodálatos az anyai szeretet, nem változ
tatja se idő, se távolság. Kinek nincs fogalma a 
szeretetről, nézzen meg egy anyát a bölcső mel
lett s aki a fájdalmat akarja megismerni, nézze 
meg az anyát haldokló gyereke ágya mellett. A 
meghalt gyereket az apa is megsiratja, de az anya 
örökre szívébe zárja a kis koporsót.

Egy megtörtszívü anyát akartam megvigasztal
ni s kifogyva a szavakból, felhoztam Ábrahám pél
dáját a bibliából, ki Isten akaratára egyetlen fiát 
is kész volt föláldozni. Az anya csodálkozva né
zett rám s így felelt: Ebből is csak azt látom, 
hogy Isten az apától kérte a gyeieket, mert az 
anyától ő se akart ily nagy áldozatot kívánni. S 
talán igaza is volt ennek az édesanyának.

A Parasztszövetségről.
A Magyar Parasztszövetség megalakulása, a 

társadalom minden rétegében, a sajtóban, gazda
sági és politikai berkekben, a parlament ülésein, 
szóval a magyar élet minden megnyilvánulásában, 
a mozgalom súlyának megfelelően nagy visszhan
got és különböző bírálatokat váltott ki. Csak ter
mészetes, hogy ezek a bírálatok mindig azoknak 
a politikai csoportoknak az érdekeit próbálták 
megvédeni, melyek a magyar parasztság szerve
zetlenségéből, gazdasági elesettségéből és társa
dalmi háttérbe szorításából tudták eddig magukat 
fenntartani, de szépen hangzó jelszavaknál egye
bet nem adtak a parasztságnak és egy lépéssel 
sem vitték előbbre a nép ügyét. Sokkal nehezebb 
időket élünk, mintsem, hogy ezekre a részben té
vedéseken, részben gazdasági, vagy politikai fél
tékenységeken, részben pedig határozottan rosszin
dulaton alapuló kritikákra külön-külön válaszolva, 
vitát lehetne rendezni. így csak a tényeknek meg
felelően, általánosságban világítjuk meg a magyar 
parasztság nagy kérdését.

A Magyar Parasztszövetség programmja vilá
gos egyszerűséggel mutatja az utat a parasztság 
társadalmi, gazdasági és kulturális felemelkedésé
hez. Nincsen a programmban, sem a szándékban 
elrejtve semmiféle agrárszocialista szemlélet és 
hiányzanak belőle a nyomorúságból és a múlt 
politikai bűneiből kovácsolt divatos jelszavak, me
lyek alkalmasak ugyan a szenvedélyek felkorbá
csolására, de megakadályoznak és elgáncsolnak
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minden építő szándékot A hamis jelszavakkal 
operáló, minden gyakorlati nehézségek nélkül, 
üres hangulatkeltésből elég volt már ebben az 
országban.

Ez az oka annak, hogy a Parasztszövetség 
vezetősége, amely egytől-egyig gyakorlati paraszt- 
emberekből áll, a szervezés nehezebbik módját, 
így jelszavak helyett a gyakorlati eredményekre 
való rávezetést választotta. Ne féltse őket senki, 
hogy ez nem sikerül. Parasztok ők és ismerik a 
nép lelki világát, gondolkodási módját, jó tulajdon
ságait és összes hibáit. Önművelődésük folytán 
végigszenvedték a társadalmi semmibevevés min
den megszégyenítését. Gazdaságilag pedig saját 
bőrükön tapasztalták a parasztság nagy egyetemé
vel együtt a szervezettség hiányát.

Akik tehát bírálni akarják, vagy merik a 
Magyar Parasztszövetség létjogosultságát, azok 
először ismerjék meg a parasztság küzdelmes éle
tét, éjjelt nappalt eggyétevő munkáját, nemzethü- 
ségét, békében és háborúban a legnehezebb viszo
nyok között is örök helytállását. Különösen pedig 
mérjék fel annak a lehetetlen állapotnak egész 
nemzeti ételünk fejlődésére kiható hátrányát, hogy 
a parasztság mint a nemzet egyetemének nagy 
többsége, megfelelő műveltség hiányában, szinte 
kiesett a nemzeti társadalom fogalmának a köré
ből, vagy legalább is harmadrendű szerepet töltött 
ott be.

így a nemzet minden hátramaradásának, 
úgy a közjogi, mint a földreform, vagy egyéb kor
szerű gazdasági és társadalmi reformok évtizede
ken keresztül való késlekedésének, sokszor zsák
utcába való jutásának oka, nagy részben a pa
rasztság szervezetlenségében keresendő. Mert a 
parasztság többmilliós tömege, az állandó és meddő 
pártpolitikai harcokban lelkileg teljesen kifáradva, 
nem tudott cselekvő rugóként, különösen az utóbbi 
időkben egységesen és döntő befolyással felsora
kozni a különböző kormányzatok fokozatos reform- 
törekvéseinek végrehajtása mellett.

A parasztság, mint társadalmi osztály, amely 
számarányánál fogva is legnagyobb része a nem
zeti társadalomnak, a termelésben pedig legna
gyobb és egyik legfontosabb szerepet tölti be a 
nemzet gazdasági életében, szervezetlensége miatt, 
elesett, kimaradt, saját termelvényeinek okszerű 
értékesítéséből. Ugyanezen okok miatt nem tartha
tott lépést a kulturális fejlődéssel, mert a paraszt
sággal, politikailag mesterségesen szembeállított 
középosztály a legjobb akarattal sem tudott az is
kolán kívüli népművelésen keresztül teljes egé
szében elérni a nép leikéhez. Nem azért, mintha 
a parasztság nem akarna tanulni, vagy nem akarna 
haladni a korral, hanem azért, mert kellő szerve
zés híján, a bizalmát vesztett nép egyszerűen nem 
ment el az előadásokra. Aki ismeri a falunak ezt 
a fájdalmasan magával való nemtörődömségét és 
figyelemmel kíséri az eseményeket, az azt is tudja, 
hogy ahol legjobb kezekben van a vezetés, ahol 
teljesen hivatásának magaslatán áll az iskolánkí- 
vüli népművelés, a falunak ott is csak egy kis 
hányada jár el a népművelési estékre.

Ebből a közönyös fásult nemtörődömségből 
leírhatatlan nagy károk származtak a parasztságra 
s rajta keresztül pedig az egész nemzetre. Ma 
már kétségtelenül beigazolódott, hogy 1918-ban 
sem következett volna be az „őszirózsás forrada
lom," nem jutottak volna minden faluban szóhoz 
a kommunisták és nem következett volna be Tri
anon, ha a magyar parasztságnak megfelelő szerve
zetei lettek volna.

Másodszor: Nagyatádi Szabó István „nem 
sebekét ütni, hanem gyógyítani" akaró paraszt
mozgalma sem végződött volna olyan gyászos ki
egyezéssel, ha komoly szervezetben, erős irányitó 
hatással állt volna a falu népe, a nagy józan 
parasztvezér háta mögött. A reformok akkori el- 
buktatása azóta nemcsak a parasztságot, hanem 
az egész nemzetet is igen nehéz megpróbáltatások 
elé állította és megnehezítette a reformokat elgáncso
ló osztályoknak is a helyzetét a nemzettel szemben.

A magyar parasztság nagy kérdésének ren
dezésénél meg kell ezt végre mondani nyíltan, 
mert az utóbbi időkben, ezt az egész nemzetre 
nagy veszélyt rejtő nemtörődömséget, mely a pa
rasztságon úrrá lett, leginkább az a felelőtlen po
litikai irányzat váltotta ki, mely bár távol áll a 
nép leikétől, mégis mindig a „nép nevében" tói ja 
fel magát védőként, kihasználva azt a szerencsét
len állapotot, hogy a parasztság mégcsak abban 
a helyzetben sincs, hogy tiltakozó szavát felemelje, 
így állt a parasztság erőtlenül az utóbbi időkben, 
mint tehetetlen szemlélője a körülötte történő ese
ményeknek. Egyetlen út volt számára: a szakadat
lan munka; a becsületes termelés, de annak a 
gyümölcsét is mindig mások vágták zsebre.

A magyar parasztság olvasott, műveltebb ha
ladó rétege, látva ezeknek a lehetetlen állapotok
nak a mai időkben, a nemzet egyetemére káros 
hatását, levonva a pártpolitika „népnevelő" med
dőségének tanulságait társadalmi és gazdasági 
téren, a nemzet erejének együttes kifejtésére megala
kították a Parasztszövetséget.

A szövetség vezetésében és szervezésének 
irányításában egyenlő erővel állanak egymás mel
let a különböző nemzeti alapon álló politikai pár
tokhoz tartozó parasztemberek. Ez a biztosíték 
arra, hogy a szövetség keretén belül sem az egyik 
párt javára, sem a másik párt ellen, semmiféle 
pártpolitikai tevékenységet folytatni nem lehet

A szövetségben csak a parasztságnak a nem
zeti társadalomhoz való forrasztását, gazdasági fel- 
emelkedését szolgáló, a közösségi érzést, a vallásos 
hitet kiváltó és az egyházat megbecsülő népi öntudat 
maradéktalan kifejlesztésének munkájáról lehet szó.

A Magyar Parasztszövetség elvégzi majd 
kizárólag társadalmi téren mozogva, ezt a nehéz, 
felelősségteljes munkát, amely a mai súlyos idők
ben, a keresztény világnézetnek és az új európai 
átrendeződésnél, a magyarság nemzeti céljainak 
is megfelel.

Akik pedig még ezeknek a szempontoknak 
a figyelembevétele után is lándzsát törnek a Pa
rasztszövetség ellen, azoknak nagy okuk lehet 
félni a magyar parasztság tisztánlátásától.
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A serdülő leányka.

A gyermeknevelés, de különösen a leánygyer
mek, igen súlyos gonddal terheli a lelkiismeretes 
szülőt és főként az édesanyát. Ameddig a gyermek 
kicsi, addig is több a gond rá és aggódás, mivel 
gyengébb szervezeténél fogva hajlamosabb minden
féle betegséggel szemben. Amikor nagyra megnő, 
akkor sem kisebb az aggódás érte. A leánygyermek 
legtöbb esetben igen érzékeny és ingerlékeny, ami 
érthető is, hiszen most van abban a korban, ami
kor tulajdonképpen nem tartozik sehová, illetve már 
nem gyerek, de még nem is felnőtt! Ne felejtsük 
el, a nevelés első és legfontosabb alapja a szelíd 
fegyelem. Második, hogy figyelemmel kísérjük úgy 
szellemi, mint lelkiérték kifejlődését. Csak az a gyer
mek tudja helyét megállani az életben, aki nemcsak 
szellemileg, de lelki értékekkel is elő van készítve. 
Mert igen sok megpróbáltatásnak van kitéve a leány- 
gyermek. Az édesanya feladata, hogy serdülő leánya 
bizalmát megnyerje.

Különösen nehéz akkor, amikor a gyermek 
érzékeny és zárkózott, az ilyen leánykánál csak igen 
óvatosan és észrevétlenül és tapintatosan kell eljárni. 
Ilyenkor jó, ha az anya maga mellé veszi leányát, 
munkájába beleavatja, ezt megosztja vele, szépen 
elbeszélget vele s így próbál gyermeke leikéhez 
közelférni, illetve gondolataiba betekinteni. Az ilyen 
fiatal serdülő leányok igen hajlamosak az ábrán
dozásra, titkolózásra, valamint apróbb füllentésekre. 
Sokkal szívesebben elmondanak mindent bárki más
nak, mint édesanyjuknak. Mondanivalójukat mások 
előtt sokkal színesebben merik előadni, mint a szü
lök előtt. Sokszor a szomszéd asszonytól vagy a 
jó barátnőtől értesül az anya serdülő leánya bajáról, 
illetve bánatáról. Az édesanya feladata, hogy baráti 
kapcsolatot teremtsen közte és leánya között. Ez 
sok esetben nem is okoz nagyobb gondot, ha a 
gyermek nyílt természetű, ami veleszületett ado
mány. Az ilyen leány aprólékosan elmond édes
anyjának mindent, ami vele történik, akár iskolá
ban, akár baráti körben stb. Ezt a tudatot meg is 
kell a gyermekben gyökereztetni, hogy mindenki
nél előbb a szülő, de különösen az édes
anya.

így tanulja meg a serdülő leányka, hogy bár
milyen nagy öröme vagy bánata van, ezt, csak egye
dül a szülő értheti meg legjobban. 0  segítheti, 
vigasztalhatja a szomorúságban, de örömének is 
a szülő örül legigazabban. Ha észrevesszük serdülő 
gyermekünk ferde felfogását (mellékhajtásait), nagy- 
ravágyás, büszkeség, gőg, felületesség, apróbb fül
lentés, könnyelműség, irigység, legyünk résen. Tü
relemmel, szeretettel vezessük a jó „vágányra." 
Tanítsuk őket egyenességre, igazmondásra, köteles
ségteljesítésre, önzetlenségre, jellemszilárdságra, 
emberszeretetre, testi és lelki tisztaságra. Az út 
hosszú, amelyen haladniok kell, a kísértés nagy, 
de bátran és félelem nélkül engedhetjük ki őket 
az életbe. Mert az így nevelt leánykát sem nyílt, 
sem alattomos támadás nem térítheti le soha a 
helyes útról, mert erős lelkűek!

Világ folyása.

M égegyszer a károm kodásról. Nem me
séket mondok el, hanem megtörtént eseteket, mik
re az idősebbek még emlékeznek az újságok hír
adásaiból.

Egy ember kis gyerekével játszik s kéri, csó
kolja meg őt. A kicsike tiltakozik. „ Apukám sze
retlek, de nem csókollak meg." „Miért nem?" 
— kérdi csodálkozva. „ Mert piszkos a szád a ká
romkodástól, meg csúnya beszédtől." És megszé
gyenülve ígérte meg, hogy többé nem káromkodik.

Somogybán egyik kocsmában a részegek ká
romkodtak. A kocsmáros kis lánya székre áll, le
veszi a falról a feszületet. Apja kérdi Mit akarsz 
ott, hová viszed?" A részegek is odafigyelnek s 
a leányka feleli: „Kiviszem innen a Jézuskát, ne 
hallja, hogy a bácsik ilyen csúnyán káromolják." 
Elpirulva szólal meg egyik részeg .-„Igazad van kis 
lányom, tedd csak vissza a keresztet, nem károm
kodunk!" És szépen iddogáltak, beszélgettek to
vább. *

Ne káromkodj, mert a durvaság nem lehet 
magyar virtus!

Fogorvosi találm ány — a varrógép ipar
ban. A fogorvosok feltalálókészsége sohasem nyu-

fodott, ha műszereik tökéletesítéséről volt szó.
okszor azonban találmányaikat más téren is haszno

síthatták, melyet a ruházati iparból vett egyik példa 
bizonyít. A fogorvosi műtermek ideghúzó-tfije min
tául szolgált egy olyan szerkezet előállításához, 
mely lehetővé teszi a cérnának a varrótűbe való 
mechanikai befűzését. Mivel az időpazarló kézi be
fűzés most mechanikai úton történik, ebben az 
iparágban a teljesítmény nem kevesebb, mint 50°/0- 
kal emelkedett.

A kof saghyz. A Főkormányzóságban az 
idén elsöízben kísérleteznek a kaucsuktartalmú (kof 
saghyz) növények termelésével. Ezt a növényt elő
ször Ukrajnában, majd Fehéroroszországban évek 
óta termelik. Az eredmény rendkívül kielégítő volt, 
mert a növény gyökeréből 40—120 métermázsa 
„kof“-ot, illetve hektáronkint 100—250 kilogramm 
tiszta nyerskaucsukot nyertek.

Óh Atyánk!
Óh Atyánk! Tekints le mireánk !
Hozzád könyörgőn, száll fel Imánk! 
Esengve tekintünk a magasba hozzád,
Hisz békét minékünk, Atyai Szíved ád.

Békét kérünk! Megértést a földön!
Hogy mindnyájunk arca Feléd tündököljön. 
Ne vedd le! Kezedet mirólunk óh Atyánk, 
A békesség angyalát! Küld le mireánk.
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Hasznos tudnivalók. ü?_________________fi.
A költésről általában. Nincs szorgosabb és 

nagy körültekintést igénylő munkánk a baromfite
nyésztésnél, mint a költések helyes levezetése. A kel
tetés eredményessége a keltető tojásoktól, a keltő 
fészektől és a kotlók gondozásából áll. A gondo
san megválasztott tojásoktól függ a jó, az erőtel
jes és életrevaló csibék kelése. A tojásokat a hideg
től óvni kell, mert a tojásokban levő életcsíra a 
legkisebb fagytól is elpusztul. Legjobb a tojásokat 
a kora délutáni órákig összeszedni és azokat olyan 
szobában vagy kamrában tartani, ahol legalább 8 
fok meleg van. Ültetésig a tojásokat naponta for
gatni kell. Meleg, száraz helyen tartani a tojásokat 
nem szabad, mert nagyon megapadnak. Ültetésre 
3—10 napos tojásokat tegyünk. A tíz napnál idő
sebb tojásoknál már jóval kevesebb a kelési szá
zalék. Az 1—2 napos tojást sem jó a kotló alá 
tenni, mert a tojásban levő csírának 1—2 napi 
nyugalomra vafi szüksége. Az 50 grammnál köny- 
nyebb vagy a túlnagy tojás, illetve vékonyhéjú, 
gyűrűs, rücsköshéjú, túl hosszú, avagy túl gömbö
lyű tojás ültetésre nem való. Jérce tojások ültetés
re nem alkalmasak. Legjobbak a 2—3 éves tyú
kok tojásai. Csakis tiszta tojásokat ültessünk, mert 
a héjra tapadt piszok nemcsak a tojások légző
nyílását tömi be, hanem esetleg fertőzést is juttat 
a tojásba.

Hogy a kotló alá mennyi tojást rakjunk, az 
függ a kotló nagyságától és a keltetés! időtől. Mi
nél nagyobb a kotló, annál több tojást tehetünk 
alá és minél inkább előrehalad az idő, tehát a 
keltető helyiség melegebb lesz, annál több tojást 
tud a kotló befedni anélkül, hogy azok megfázhat
nának. Amerikában, ahol igen kiterjedt mértékben 
folyik a baromfitenyésztés, éppen a jó kelés érde
kében egy-egy kotló alá csak 15 darab tojást rak
nak és így érik el azt, hogy nagy a kelési százalékuk 
és a kikelt csibék erősek és gyorsan növök. Nincs 
rosszabb, mint erőltetni, hogy egy-egy kotló alá 
minél több tojást rakjunk. Ez biztosan rossz kelést 
eredményez.

A keltetőfészek ne legyen mély, akkor a kot
ló is jól meg tudja forgatni tojásait. Nem árt azon
ban, ha akkor, amikor a kotlót etetjük, mi is meg
forgatjuk a tojásokat. A kotló alatti tojásokat meg 
kell vizsgálni. Először a nyolcadik napon, mert ek
kor már a megeredt tojások apró fekete foltocskákkal 
átszőttek, amelyekből finom, vékony erek ágaznak 
szét. Ha a tojás egészen tiszta, akkor terméketlen. 
Ezek még bátran elhasználhatók. Ha a tojás foltos 
és zavaros és nem látunk elágazó ereket, akkor a 
tojásokban az élet elhalt. Ezek a tojások csak ar
ra jók, hogy megfőzve a baromfiaknak adjuk. A 
tojásokai a 14—16 napon ismét meg kell vizsgál
ni. Ha a tojások hidegek és lassan fordítva a for
gatás iránya felé a tojás tartalma mozog, biztos, 
hogy az ilyen tojások már elromlottak. A keltető 
helyiség gyengén sötét legyen és oda a külvilág, 
a népes baromfiudvar zsivaja ne hallatszék be, mert

csak ilyen helyen ülnek a kotlók nyugodtan. A 
keltető helyiség ne legyen hideg és levegője min
dig tiszta és kellemesen meleg legyen.

Általánosan tudott, hogy a kotlók a megszo
kott időben otthagyják- fészküket evés és tisztálko
dás végett. A meghatározott időt tartsuk be és gon
doskodjunk tiszta ivóvízről és hamuval összekevert 
porfürdőrőkEIeségnek eleinte a tengeri jó, később 
azonban a költés utolsó harmadában adjunk mind 
lágy eleséget, mind pedig tengerit. A lágy eleség 
álljon: főtt burgonyából és állati eredetű fehérjé
ből, mint vérliszt, húsliszt s ezekhez keverjünk 
egy kevés apróra vágott zöldet, ha ez nincs, for
rázott szénamurvát. Ha a fentieket szem előtt tart
juk, a keltetésnél nem csalódunk.

G om batenyésztés. A sampiongomba-te- 
nyésztést a párisi földalatti katakombákban, va
lamint Róma környékén levő katakombákban kezd
ték legelőször. Jó sikerrel tenyésztik Budapesten 
pincékben. Meleg, árnyas helyen lehet szó gomba
tenyésztésről. így alkalmas volna hazánkban is 
nagyban foglalkozni vele, ahol barlangok vannak, 
mint például Budafok pincelakásai, továbbá Szek- 
szárdon is vannak ilyen pincelakások a földben. 
Azt hiszem, a Felvidéken vannak barlangok, ahol 
sikeresen lehelne sampiongombát termelni. Fő az, 
hogy 6—12 fok meleg helyiség legyen. Lehet még 
nyáron pajtákban, vermekben is. Hozzávaló anyag 
a jó friss lótrágya, olyan lovaké, amelyek száraz
takarmánnyal s lehetőleg zabbal, kukoricával él
nek, azaz abrakoltatnak. A trágyából kiszedjük a 
gombócokat, azokat halomba rakjuk. Mindennap 
átforgatjuk, míg elegendő mennyiség nincs s a 
trágyának kellemes gombaszaga nem lesz. Ekkor 
elkészítjük a gombaágyat. 40 cm vastagon rakjuk 
az ágyat, jól letapossuk. Most a gombacsírát be
lerakjuk, 10—15 cm-re egy-egy diónagyságú csí
rát, a trágyát elsimítjuk, levegőztetjük, így hagy
juk, míg a trágya felületén penészszerű képződ
mény nem látszik. Ekkor kétujjnyi földet terítünk 
reá, szépen elegyengetjük. Hagyjuk addig, amíg 
a föld felületén látszani fog a penészszerü képződ
mény. Ekkor langyos vízzel megöntözzük sekélyen. 
Pár nap múlva mutatkoznak a kis gombák. Ön
tözni ritkán kell, csak ha a föld felülete száraz
nak mutatkozik, mert a bő nedvesség tőrothadást 
idéz elő. A gombaszedés ne késsel történjék, úgy 
kell kicsavarni a földből s nem kell megvárni, mig 
szétnyílnak a gombák, akkor kell szedni, mikor 
összezárt állapotban vannak a gombafejek.

A m éhészkedés időszerű teendői. A méhe- 
ket télen, mikor téli nyugalmukat megkezdték, a 
helyükről át lehet helyezni más helyre, akár hová. 
De hangsúlyozzuk: csak akkor, ha kirepülésre 
hamarjában (másnap vagy azután) semmi kilátás 
nincs. Mert különben öt kilométer távolságon belül, 
visszarepülnek a régi helyükre a kijáró méhek, 
ami nagy kár volna a család részére... Öt km 
túlra azonban bármikor szállíthatók. A tavaszi ki
repülés után tehát nem ajánlatos a méheknek ide- 
oda való áthelyezése, mert az ilyenkor legfontosabb 
kijáró méhek nagy része megy veszendőbe, habár 
egy részük így is megkeresi régi lakását, de kár
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okvetlen lesz az áthelyezésben. Tehát, ha valaki 
helyben akar méheket vásárolni és azt a saját 
portájára vinni: ezt vagy télen, illetve késő ősszel 
csinálja, amikor már nincs kirepülésre kilátás, vagy 
pedig kora tavasszal, a tavaszi kirepülés előtt, hogy 
a méhek, mikor a tavaszi kirepülést csinálják, már 
a végleges helyükön legyenek, mert különben, külö
nösen kezdő méhészek, sok kárát vallják az át
helyezésnek. Vannak ugyan öreg méhészek, akik 
talicskára, vagy valami kocsira teszik és meghur
colják az áthelyezendő méheket, hogy így a ráz
kódás, döcögés révén a nagy megmozdulás (talán 
földrengés) érzetét adják a megmozdított méheknek 
és azután teszik a végleges helyükre. Én ugyan 
még nem próbáltam meg, de alig hiszem, hogy 
teljesen eredményes legyen a művelet, ha szükebb 
helyről, pl. a közelebbi szomszédokból való át
helyezésről van szó. Szóval: öt km belül méheket 
áthelyezem a rendes méhjárat idején nem szabad, 
mert a kijáró méhek kárba mennek...

Az egyéb teendőket illetőleg: ezután már az 
erősebb családokból megindulnak a rajok, miért 
is az ilyen családokat figyelni kell. A rajozni szán
dékozó családok feltűnő ismertető jele az, hogy a 
kijárónyílás körül csomóba kiülnek, a röpdeszka 
alján kisebb-nagyobb fürtben csüngnek. Más jel 
nem igen van, amiből a rajzásra alaposabban követ
keztetni lehetne. Sőt olyan családok, melyeknek a 
lakásuk elég nagy: azok a rajzásukat még ilyen 
kirakodással sem árulják el. Ilyeneknél nincs más 
mód, mint az állandó figyelés, mert különben a 
raj kiszáll anélkül, hogy az ember észrevenné. 
Márpedig, hogy hova száll a raj, csak így lehet 
megfigyelni, hogy befogjuk őket. A rajok a leg
közelebbi fákra szoktak rendszerint megszállni, 
vagy egyéb alkalmatosságra, ahol az első raj más
napig is megmarad, tehát nem sürgős a befogása. 
Másod és egyéb utórajok azonban a megszállás 
után rögtön befogandók, mert különben megszök
nek. Az ilyen utórajokat a belakoltatásnál aján
latos, ha lehet, egy fiasításos kerettel is ellátni a 
többi keretek között, melyekre lakoltatva lesznek, 
mert különben a kaptárból vagy kasból is meg
szöknek. Nem minden esetben, de elég gyakran. 
A rajzás részletes tanulmányozására szintén nem 
mondhatok mást, minthogy ezt is egy érdemesebb 
méhészkönyvben kell elolvasni, ahol a dolog elég 
részletesen van megirva...

Az egyéb teendők pedig a mézeltetésre való 
előkészület, a mézterek megnyitása, keretek be
rakása, ahová nem kell fiasításos kereteket tenni, 
— a rossz szokás szerint — hogy a méhek hama
rabb menjenek a méztérbe. Ha elég erős a család: 
úgy is ellepi a mézteret is, különben semmi értelme 
gyenge családoknál mézteret megnyitni. Addig sem 
igen érdemes, amíg a fészket tele nem hordták. 
Ha azonban látjuk, hogy már a fészek külső kere
teibe hordanak, akkor biztosan bogár is van elég, 
a mézteret bátran meg lehet nyitni. Felső mézteres 
családoknál semmiesetre sem hamarább, mert külön
ben, az esetleges hideg éjszakákon sok fiasítás 
lezápulhat, ami magátólértctödö kár. Ha pedig a 
fészekben építeni is akarunk, (keretes kaptárokban,

persze) akkor a mézteret addig nem lehet meg
nyitni, amíg az építendő keretek nincsenek teljesen 
kiépítve, melyekbe — kis kereteknél is — aján
latos egész műlépet beragasztani, mert különben 
a műléphiányos helyet mind heresejtekkel építik 
tele. Rajokhoz lehet betenni — kis kereteseknél — 
fél, vagy lépkezdéses kereteket is, mert a raj min
dig csak dolgozó sejtet épit, hacsak közben rajzani 
nem készül ez is. Mert ez is gyakran megtörténik, 
hogy a raj „szüz“-rajt ad....

Azért jó ilyenkor, ha egy jó szakkönyv van 
az ember kezében, de még sokkal jobb, ha már a 
fejében van a szakkönyv tartalma.

Az itatóról, ami elegendő nagy legyen, nem 
szabad megfeledkezni, mert a méhek a vízhiányt 
nagyon megsínylik. A fenékdeszkák tisztántartásá
ról se feledkezzünk meg.

Egy homoki kisgazda tapasztalatai. A
kötött talajoknál sokkal gyengébb minőségű és 
változatosabb talajú homokon a gazdálkodást nem , 
lehet a kötött talajú földek receptje szerint folytatni.
A homokon nem lehet táblákba beosztott vetés
forgót alkalmazni, oly sok változata van a talajnak. 
Tehát a termelést ehhez kell igazítani. Őszi vetésnél 
például nem tanácsos simára elmivelni a vetést, 
mert mindig számításba kell venni a szelet is, 
ezt az örök ellenséget. A simára művelt vetést ugyanis 
a kikelés után nemsokára homokkal veri el a szél. 
így pedig nagyon ritka esetben ad jó termést. Az 
én tapasztalatom szerint a szeles homokon az őszi 
szántásnak sincsen előnye, mert a homok tavasszal 
korán gyomosodik és muszáj fogasolni. A fogaso
lással "pedig a tél fagya által amúgyis fellazított 
talajt annyira előkészítjük a szél hordásának, hogy 
az ebbe vetett növény sokkal többet szenved a 
szélveréstől, mint a tavaszi szántásba vetett. De a 
szárazságot sem bírja tovább a növény a homokon 
az őszi szántásban, mint az idejében vetett tavaszi
ban.

Ezt biztosan tudom, sokan kétségbevonják, 
de be tudom bizonyítani igazamat. Kérdezhetnék, 
milyen hát a helyes homoki mívelés? Mielőtt erre 
felelnék, azt tanácsolom, hogy az olyan homokon, 
ahol tavaszi kalászost nem lehet termeszteni, ér
demes kétszer egymásután rozsot vetni. Az őszi
vel bevetni szándékolt tarlót mindjárt aratás után 
fel kell szántani és elfogasolni, hogy a tarlómarad
vány vetésig lehetőleg elkorhadjon, szaporítsa a 
homok humuszát, nitrogénjét, ne pedig éppen ez 
hiányozzék. Ezért van az, hogy az ilyen ugarvetés 
sokszor jobb, mint a kapások után való.

Feltétlenül fel kell ugarolni mind a tavaszi 
kalászosnak, mind a kapásoknak szánt földeket is. A 
homokhajlatokra (laposokra) bátran lehet vetni 
bokros, nyári csalamádét, nem éli ki annyira a 
talajt, mint például az ugarolatlan tarlón nőtt muhar. 
Feltétel persze, hogy a csalamádét mívelni kell. 
(Nálam most is van kévékbe kötött két méter hosszú 
tarlócsalamádé). Nem válik el a tavasszal a kukori
ca, vagy nem lesz gyengébb a csalamádé után sem. *

A # gabonavetés nem kíván különösebb fogá
sokat. Úgy kell vetni, mint másutt. Rendes sor
távolságra és mennyiségre, ha vetögépet használunk.
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De a kapásoknál nagyon fontos a helyes gyakor
lat. Például: egy 3—400 méter hosszú szántón 
3—4 alkalommal is ki kell taposni jelnek, hogy 
ezidáig kukorica lesz, idáig krumpli, idáig takar
mányrépa és így tovább, mert annyira változó a 
talaj. Az én tapasztalatom szerint a leghelyesebb 
vetési mód a krumplinál a homokon, ha eke után 
megyünk és egy zsákot és benne 20—25 kiló 
gumót a nyakunkba veszünk s minden harmadik 
magházba vetünk, vagyis nem a barázdába. A 
szélesség így 75—80 centiméter. Egy közepes 
lépésre dobjuk előre az egy szem vetőgumót. Rá
lépünk és lábbal betakarjuk utána. így a hosszúság 
is 75—80 centiméter lesz, mert ennyi egy lépés 
hossza.

A kukoricát— ahol nem fészkelünk— szintén 
így vetjük, azzal a különbséggel, hogy tarisznyát 
akasztunk a nyakunkba, zsák helyett. Itt is min
den harmadik magházba (nem barázdába) egy kis 
és nagyobb lépés távolságba vetünk, a sarokkal 
egy lyukat csinálva és lehetőleg négy szem ten
gerit dobva a lyukba. Ezt betakarjuk és rátapo
sunk. Egy eke után egy 14 éves gyermek elgyőzi 
a magszórást. Ez a távolság oldalt 75—80 centi
méter s hosszában 120—125 centi azért, mert egy 
kis meg egy nagy lépésre szórtuk a magot. Tehát 
négyzetben körülbelül egy négyzetméter terület van. 
A bokrokat két szálával hagyjuk, ez a legjobb mód. 
Vetés után pár héttel, lehetőleg akkor, mikor nedves 
a szántás, el kell fogasolni, hogy a homok rögös 
maradjon, így nem hordja könnyen a szél és nem 
veri el a kikelt kukoricát. Ez a növény is nehe
zebben heveri ki a szélverést, mint a fagyot.

A legtöbb hibát a kisbirtokosság a kapások
nál a vetés sűrűsége körül követi el. Sokan egy 
hosszú élet alatt sem tudják kitapasztalni, hogy 
az ő földjük négyzetölenként hány szál kukoricát 
vagy hány bokor krumplit bír jól megnevelni. 
Pedig ez egyik legfontosabb tétele a gazdálkodás
nak. Ezt a kérdést különben a gazdasági előadók 
is alig érintik. A másik nagyon fontos dolog, hogy 
a kapásokat gyom nélkül tartsuk. Tudni kell azt 
a homoki gazdálkodásnál, hogy a kapásnál két évre 
dolgozunk. A tisztántartott kapás jobb termést ad, 
de utána a vetés is jobban sikerül. Én mindig meg- 
horolom (nyesőzöm) aratás után is a kukoricát és 
ha szükséges, a krumplit is, hogy töréskor is 
mentes legyen a gyomtól. Hogy azon a gyenge 
homokon, amin gazdálkodom, milyen kukoricater
méseket érek el, nem írom meg mert sókan úgy 
sem hinnék el. 1932-ben a győri mezőgazdasági 
kamara titkára szeptember elején kerékpáron körútat 
tett az országban a kukoricamoly tanulmányozására. 
Somogybán, Mezőhegyesen, Bánkúton, Békésben, 
Hajdúban, Borsodban járt és vissza Heves, Jász- 
Nagy-Kun-Szolnok megyéken keresztül tért haza. 
Hozzám is betért Ceglédre s megkérdezte, hogy 
mit csinálok, hogy ezen a rossz homokon ilyen 
hatalmas kukoricám terem. Azt feleltem — minden 
harmadik évben megszórom szalmás istállótrágyá
val. És nézze meg, törés előtt is olyan tiszta a 
földje, mint másoké vetés után.— Hát bátyám, büszke

lehet a kukoricájára, mert azon a híres Bánkúton 
is alig lehet ilyet találni.

A trágyázást is másképen kívánja a homok, 
mint kötött talaj. Itt nem gazdaságos az érett trágya- 
termelés. A homok javítására a szalmástrágya a 
jó. Lehetőleg ősszel, vagy télen kell ráhordani és 
azonnal szétteregetni, így az eső, hó s a fagy a 
szalmát megkorhasztja és a homokban könnyen 
szétmálik. Én nem félek a trágyahiánytól, mert 
szalmám mindig elég terem. A szalmát is kiterít
hetem s megszórom pétisóval. Ez jól helyettesíti 
a trágyát s ezzel a móddal is hálásan terem a 
gyengének látszó homok is. Aki kételkedik elmon
dott tapasztalataimban, az tegyen próbát a leírtak 
szerint, majd elhiszi.

Hazatértek!...
Megtörtént a csoda! Győzött az igazság!
Kimondta a végszót a döntőbizottság.
Szabad lett a székely, nem kisebbség többé, 
Segítse az Isten, áldja meg örökké!

Kinyílt a gyöngyvirág, szól a székely nóta,
Hogy utoljára szólt húsz év telt azóta,
De most szívből hangzik, nem hallgat el soha, 
Nem lesz a magyar sors többé oly mostoha!

Áldja meg az Isten mind a két kezével,
Aki ilyen jót tett a magyar testvérrel.
Egész lesz már lassan a szent magyar határ, 
Visszajött Nagyvárad és kincses Kolozsvár.

De könnyes a szemünk, szívünk majd meghasad. 
Hol van még Temesvár, Brassó, no meg Arad? 
Ti nálatok nélkül kicsiny még a hazám,
Ott alussza álmát az én drága Apám.

Ne sírjatokI Bízzunk, drága jó testvérek! 
Ma-holnap végetér a Ti szenvedéstek! 
Hazakerülsz Te is drága Édesapám,
Virágos lesz sírod mindig majd azután.
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