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

11. szám. XIII. évfolyam. 1942. június 1.

A magyar halál.
Népek és egyes emberek hétköznapi életét 

gyakorlati cselekvését döntően befolyásolja az, 
amit a halálról, a halál utáni életről tartanak. Ha 
hiszik, hogy az életnek a halál után is 
van folytatása és hogy a test feloszlásával az 
egyes ember öntudata nem oszlik szét, akkor egész 
földi életüket úgy fogják alakítani, hogy a haláluk 
után minél kedvezőbb helyzetbe jussanak. Ha vi
szont úgy képzelik, hogy a halállal nemcsak földi 
életük, hanem egész létük is véglegesen befejező
dik, akkor semmi mással sem fognak törődni csak 
földi pályafutásuk nekik tetsző alakításával. Termé
szetesen ez utóbbi felfogásban élő embereket igen 
kellemetlen meglepetések érhetik a halál után, 
amikor netalán rádöbbennek arra, hogy nem semmi
sültek meg, hanem vannak s nemcsak magukról 
tudnák, hanem mindarról, ami körülveszi és körül
vette őket, sőt egész múltúkra is emlékeznek s 
lelkűket tüzes kínok égetik, amikor egyes cselek
vésük emlékképe és következménye bensőjükben 
felidéződik, de nincs többé hatalmuk a megtörtén
teket meg nem történtekké tenni, cselekvésük 
nyomait kitörülni...

Azonban nemcsak hétköznapi életünket, gya
korlati cselekvésünket befolyásolja döntően az, 
amit a halál utáni életről gondolunk, hanem egész 
jellemünk kialakulását is. S ha népet vagy egyént 
igazán meg akarunk ismerni, lelke legmélyebb rej- 
tekéig, akkor bele kell hatolnunk abba a meg
győződésébe, amit a halál utáni élet felől táplál.

Ha végigtekintünk az emberiség történetén, 
akkor nagy vonásokban azt mondhatjuk, hogy a 
halál utáni életre vonatkozólag három féle felfogást

Kormányzónk születése napjára.
Budán, a Vár ormán, háromszínű zászló, 
Születését üli a magyar Kormányzó.
Feléje fordulunk, ünnepiünk szívünkben,
Hazánk védelmére, fegyverrel kezünkben!

Magyarok Istene! Tekints le a földre!
Kezeddel hints áldást az ünneplő Vezérre.
Áld meg egészséggel, számtalan sok évvel, 
Hadd érjen céljához egész Nemzetével^

Főméltóságú Asszonyt tarsd meg az oldalán, 
Hadd segítsen tovább, elhagyotton-árván. 
Helyettes Kormányzónk, vitéz Horthy Istvánt, 
Kit a magyar nemzet egyhangúlag kívánt.

Trianon bilincse szerte-széjjel tépve, — 
Kolozsvár és Kassa ezt sohasem hitte,
Hogy egyszer majd ők is velünk ünnepelnek, 
Budavára felé magyar színt lengetnek 1

Ezeréves Hazánk, háborgó viharban, 
Kormányzónk kezében, egy acélos karban.
Őrt állunk mellette, parancsszóra várunk, 
Minden ellenséggel bátran szembe szádunk!

Hiszünk egy Istenben, bízunk Kormányzónkban, 
Hetvennégy szál rózsát küldünk verssorokban. 
Szálljon reá áldás születés napjára,
Megértés és béke nagy Magyarországra!

D. 1592.
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dolgozott ki az emberiség. Az egyik az a meg
győződés, hogy a halál után a test feloszlásával 
az ember halhatatlan lelke testnélküli állapotban, 
szellemi létformában tovább él, tud magáról (tehát 
öntudata van) és emlékezik arra, ami történt vele 
s amit átélt.

Ezt a meggyőződést az emberiség mióta 
fennáll különböző filozófiák és vallások formájá
ban, minden időkben s minden művelődési körben 
vallotta s az alább ismertetett másik két felfogás
nak hívei elenyészően csekély számúak ahhoz a 
túlnyomó többséghez képest, amelyet ez az első 
képvisel.

A második vélemény szerint a halál csakugyan 
nem jelent végleges pusztulást, azonban a halál 
utáni életben az egyes ember nem tud már magá
ról, elveszti öntudatát. Tovább él anélkül, hogy 
tudná (arabizmus). Ez a felfogás ma kisebb zárt 
köröket érdekel és soha sem volt mélyreható ér
téke az emberiségnek.

A harmadik felfogás szerint a halállal nem
csak a test, de a lélek is elpusztul s a halál csak
ugyan a visszavonhatatlan, végleges véget jelenti.

Ez a harmadik nézet ma a nagy tömegek
ben igen el van terjedve, mint korunk egyik jelleg
zetes terméke. Az emberiség sok évezredes múlt
jában ilyen nézetet nem találunk s azt mondhatjuk 
hogy korunk specialitása. Fel kell tennünk a kér
dést, hogy korunknak higyjünk-e jobban, vagy 
olyan múlt korszakoknak, amelyek műveltségben, 
emberszeretetben s jó igyekezetben messze felül
múlták a mienket? Erre a kérdésre rövid vála
szunk ez: korunk, mely annyi igazságtalanságot, 
gyűlöletet, háborúskodást termelt ki, méltán nevez
hető a tévelygések korának s mint a tévely
gések kora, valószínűleg a halál utáni életre vo
natkozóan is tévelyeg s ebben a kérdésben sem 
találja meg az igazságot. A jelenkor embere csak 
úgy tud maga és utódai számára jobb jövőt készí
teni, ha korának igazságtalanságait és tévedéseit 
helyreigazítja, így a halál utáni életre vonatkozó 
felfogásban is megszabadítja magát a mának az 
előítéleteitől s megkeresi az igazságot...

Ez a feladat nem könnyű, mert a halál utáni 
életre vonatkozó igazságokat, a miénknél neme
sebb és mélyenjáróbb korok is csak nehezen tud
ták megtalálni s ha meg is találták, nehezen tudták 
emberi nyelven kifejezni. Évezredek tapasztalata és 
tanúsága szerint azok, akik azt állították maguk
ról, hogy tudnak valamit a halál utáni életről, 
tudásukat lekinkább hasonlatokkal, képekkel fejez
ték ki, mert ezekkel jobban megközelítették az 
igazságot, mint elmélkedésekkel vagy fogalmak
kal. Ha pl. egy sírkőre rávésettek egy lepkéi, akkor 
annak képével többet felfedtek a halál mivoltáról 
s a halálra vonatkozó tényekből, mint hosszas 
fejtege4ésekkel, mert a lepke lénye a rút her
nyóból lett báb ievetéséből támadt fel, úgy mint a 
lélek a hullává lett gyarló emberi testből szaba
dul ki.

A halál élményére s a halál utáni élet mi
voltára vonatkozólag a magyar népfelfogás és nép

költészet jellegzetes képeket alakított ki és őrzött 
meg.

Mint ahogy „A kereszténység és ősvallás“ 
című tanulmányomban bőven kifejtettem, egyálta
lán nem állítom, hogy ezek a képek az őseredeti 
magyar szellem termékei, ellenben azt vallom, 
hogy igenis az őseredeti magyar felfogás abban 
nyilatkozik meg, hogy az emberiség közös kép- 
kincséből éppen ezeket és nem másokat válogatta 
ki és tartotta meg évszázadokon keresztül.

A magyar lélek, mióta megjelent a történe
lem színterén, mindig hitt abban — nyelvének és 
szokásainak tanúságai szerint — hogy a lélek a 
halál után tovább él, sőt tud magáról és vissza- 
maradottairól. Ennek a hitnek a természetes követ
kezménye volt az a mélységes meggyőződés, 
amely népköltészetünk egyik főjellegzetessége, hogy 
az elköltözött lélek és a visszamaradott lélek kö
zött benső, lelki kapcsolatot a halál nem tépi szét, 
hanem az még a „síron túl is“ gyöngéden, tisz
tult szeretetheti tovább fejlődik.

Ipolyi gyűjteményéből vesszük az alábbi 
két szerény népi verset, amely megszámlálhatatlan 
sok társával együtt tanúságot tesz azokról a le- 
helletszerűen finom, gyöngéd kapcsokról, amelyek 
elhalt és élő lelkek között továbbszövődnek

A halott beszél:
Beteg sem voltam én, 
mégis meghaltam én, 
síromon a rózsa, 
galambomat várja, 
jer ide galambom, 
szakassz egyet róla.

Ezt is a halott mondja:
Síromra ültess egy fácskát,
Vagy pedig egy bokor rózsát.
Hadd lássa meg, aki ott jár,
Sohasem voltam csapodár.

Mint „Népszokások, mondák és az ember" 
című tanulmányomban is jeleztem, a magyar nép
költésnek ezt az elemét is Petőfi karolta fel leg
mélyebben és emelte fel legmagasabbra. A halott 
Iluska és az élő János vitéz lelke között kimond
hatatlanul finom vonzások és érintkezések rezdü
lései hatnak. Ezek vezetik János vitézt a magyar 
túlvilágra: a Tündérországba*, ahol Iluska halha
tatlan lelkét azután egészen megtalálja.

Épúgy, mint a fenti két népi versben a halott 
lélek a rózsa útján tud vagy akar üzenetet külde
ni a visszamaradott léleknek, úgy János vitéz is 
rózsát szakít Iluska sírjáról s a rózsát állandóan 
mellére tűzve viseli. Amikor megtudja Iluska ha
lálát tűrhetetlen fájdalom költözik belé s életked
vét teljesen elveszti, azonban amikor egy ideig 
viseli a sírhanton nőtt rózsát, megváltozik lelké
nek állapota:

„... Vándorolgatott az én János vitézem,
Meggyógyult már szive a bútól egészen,
Mert mikor keblén a rózsaszálra nézett,
Nem volt az többé bú, amit akkor érzett.

* Lásd Kandra Kabos mithológiáját.
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Ott állott a rózsa, mellére akasztva,
Melyet Iluskája sírjáról szakaszta.
Valami édesség volt érezésében,
Ha János elmerült annak nézésében."
Honnét jött ez a változás? Honnét ez az 

„édesség"?
Onnét, hogy János gyászoló lelke megtalálta 

a benső érintkezést Iluska halhatatlan leikével.
Egyöntetű tulajdonsága a népköltészetben 

megnyilatkozó magyar népiéleknek, hogy a halott 
virágokkal vagy madarakkal „tizen" a visszama- 
radottaknak, a virágok és madarak közül is leg
inkább a galambbal és a rózsával.

De mit jelent az, hogy pl. a halott „virágok
kal üzen?" Milyen szerepet töltenek be a virágok, 
abban a lelki folyamatban, ami a halott és élő 
lélek között végbemegy?

Az első válasz erre a kérdésre igen egyszerű: 
a virág égi szépségének a látása, csodálatos illa
tának az érzése, finom alkatának átélése kitermeli 
az ember lelkében azt az áhítatot, gyöngédséget, 
belső megszentelődést, amelynek segítsége szük
séges ahhoz, hogy olyan finom, légies valamit, 
mint egy halott" lélek " érintése észlelni, felfogni 
tudjon.

A második válasz már komplikáltabban hang
zik, pedig voltaképpen csak az elsőnek változata. 
„A lélek, halála után, szellemi állapotban van, 
tehát abban a birodalomban tartózkodik, ahol a 
testet sohasem öltő szellemi lények — keresztény 
terminológia szerint angyalok, magyar pogány ter
minológia szerint tündérek — élnek s a teremtő 
istenség szolgáiként dolgoznak a világmindenség 
fenntartásán. Ezekből a birodalmakból létesítik és 
irányítják a magasztos szellemi lények a virágokat 
is. A virág tehát olyan valami, ami itt a földön 
az élő emberek között van s azok lelkét formálja, 
hangolja,* de voltaképpen az Égiek leikéből fakad, 
azok gondolatából létesül, tehát halottak lelki sze
mének láttára kel életre. A halott tudja, hogy azt 
a virágot, aminek égi létrejöttét ő leikével szemléli, 
földi hozzátartozója testi szemével fogja majd látni,de 
a kétféle látás egyféle áhítatot, egyféle érzést kelt 
és ebben az egyféle áhítatban s egyféle érzésben, 
élő és halott lélek egymásra találhatnak."

Tudom, a mai ember számára teljesen ide
gen ez a gondolatmenet, de mégsem mellőzhe
tem, ha a mélyére akarok hatolni annak a lelki
ségnek, amelyik mélységes konzekvenciával a vi
rágokat használta fel az élők és holtak kapcsola
tának megteremtésére.

Tompa Mihály népregéinek egyik legkedve- 
sebbike: „Mese a jávorfáról" ugyancsak ezt a 
gondolatot tükrözi. A halott szerelmes, sírján nőtt 
jávorfa útján küld üzenetet a maga sorsáról, visz- 
szamaradott hozzátartozóinak. Sőt még ma is meg
találjuk költőinknél azt az ősi magyar, népi meggyő
ződést, hogy a halottak birodalmát akkor ábrá
zoljuk leghűségesebben, ha jellemzésére mint ké-

* Lásd ismét Petőfit:
„Szeresd a virágot és ne féltsd szivedet,
Mert ki azt szereti, rossz ember nem lehet/*
Szerinte is a virágok átélése lélekatakftó hatással van.

pet és hasonlatot a virágoskertet választjuk ki a 
földi dolgok közül; a halottak lelki világát pedig 
akkor közelítjük meg legjobban, hogyha azoknak 
az érzéseknek adjuk át szívünket, amelyeket 
bennünk a virágok látása és átélésé kelt életre, 
így pl. Aprily Lajos azt, hogy meghalt, így fejezi 
ki: a kertbe ment.

A kertbe ment.
ír ta ; Aprily Lajos. *

Uram, én nem tudom, milyen a kerted,
A virágosod és a pázsitod.
Én nem tudom, virágok ültetését 
Ágyasaidban, hogy igazítod.
Csak azt tudom, hogy kendőjét levetve, 
Júniusi vasárnap hajnalán,
Beteg lábával és beteg szivével 
Ránatosan kertedbe ment anyám.
Uram, tele volt immár félelemmel,
Sokszor riasztó árnyék leple meg,
De szigonyeres, érdes, két kezével 
.Még gyonilálgatta volna kertemet.
A kicsi teste csupa nyugtalanság 
S most elgondolni nem tudom, hogy ül 
Virágosodban, könyörülj meg rajta,
Hogy szegény ne szenvedjen tétlenül.
Mezőidben ne csak virágmagot vess,
Virágaid közé vegyíts gyomot,
Hogy anyám keze gyomlálhassa kerted: 
Asphodelosod és liliomot.

A halott.
Irta: Aprily Lajos.

S a nagy zene tovább szól hangja nélkül, 
Hervadt szájából megszökött a vér.
De szeme él s mindig melyebbre kékül, 
Mikor a messzeségből visszatér.
Ahol búsan s magában jár, a tájék 
Úgy-c kék táj, a vizek kék tavak?
Fölöttük a halk fényben jégmadárkák,
Nagy fecskefarkú lepkék szállanak?
S a rét, ahol megáll, múltját keresve 
Ezer-virágú genciána-rét?
S ha árnyékával rálebeg az este,
Nem fekete az árnyék: kéksötét.

így jár-kel kék határból kék határba,
S míg átjön tó-partján s réteken 
A kékséget két nagy szemébe zárja,
Rámnéz s ideadja mind nekem.
Mint fentebb láttuk a madár, főleg a galamb, 

szintén tud olyan élményt kiváltani a lélekből, 
amelyik élmény a halott és élőlelkek összezengését 
elősegíti. Ez összefügg azzal a ténnyel is, hogy a 
magyar nép igen sokáig — több helyen még Ipolyi 
és Kandra Kabos idejében is! — a halál élményét 
leghűségesebben akkor fejezte ki, ha a madár 
képét alkalmazta reá. Azt mondotta: „a halál 
angyala madár képében közeleg és érkezik meg. 
Ha jó ember hal meg, fehér madár, ha rossz,
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- fekete madár képében." Ez a halálmadár, vagy 
-mádár képében megjelenő halál, a földi mada
rak  közül leginkább a hattyúhoz hasonlít. S a 
magyar halálháltyúnak meg van a finn mitológiai 
analogonja is: az alvilág (Manala vagy Tuonela) 
•vizein úszó csodálatos hattyú.*

De a magyar nép egy másik ősi képet is 
használ a halálélmény jellemzésére. A halált lovas

n a k  érzi s azt hiszi, hogy a halál úgy viszi el a 
isiket, mintha maga mellé emelné lovára. A lovas 

-iialálnak ez a képe indokolja, hogy még ma is 
nagy néprétegekben azt mondják arra, aki meg
halt, hogy „elpatkolt." Igen, elpatkolt, mert a lovas 

-iialál lóháton vitte el.
Valószínűnek látszik, hogy a lovas halál kepe 

ősrégi időkben született meg a magyar nép lelké
ben, mert a magyar népiélek már legrégibb korá

bban is szerette a maga legsajátosabb élményeit a 
ló képével kapcsolatba hozni. Ez természetes volt. 
í le té t  ló hátán töltötte s mikor a legmagasztosabb- 
hoz akart kapcsolódni: fehér lovát áldozta fel. 

Tűinek belsejéből akarta sorsát kiolvasni. Ezért a 
legmagasabb emberi lényeket, a táltosokat, táltos 

—paripa nélkül el sem tudta képzelni. A „Magyar ős
vallás és kereszténység" című tanulmányomban rá
mutattam arra, hogy a ló, Fiaton szerint, milyen 
-erők és összefüggések kifejeződése.

A magyar nép lelkében élő lovas halál képe, 
s a  kereszténység felvétele után egyesült a nagy 

harcos angyalnak, Mihálynak képével, aki Jánosnak 
úgy jelent meg látomásában, mint az ős-gonosz 
Sárkány legyőzője. Tudjuk, hogy a Sárkány is ősi 

-és állandó élménye a magyar népiéleknek, így tehát 
-érthető, ha a magyar mesék ősi sárkányának vég
leges legyőzőjét, Mihályt, a magyarság mélyen 
szivébe zárta és hogy iránta érzett megbecsülését 
különösképpen is kifejezésre juttassa: lóra ültette, 
lovas angyallá tette s a lovas halál angyallal egyesí
tette. Innét származik a haldokló sajátságos meg
jelölése: megrúgta őt Szent Mihály lova. És innét 
származik annak az alkotmánynak az elnevezése 
is, amelyen a halottat viszik a koporsóban: Szent 
Mihály lova. ^

Régebb idő óta tanulmányozom és figyelem, 
hogy a különböző korok és népek miképpen ábrá
zolták Szent Mihályt? Egyesegyedül a magyar fel
fogásban találtam meg Szent Mihályt lóháton. Ez 
Jiát nyilván egészen sajátos magyar ábrázolási mód 
lehet.

Nagy különbség lehet a között a két halál 
-rélmény között, amelyeknek egyikét a galamb képé
n é l ,  másikát pedig a lovon ülő, sárkányölő. harcos 

^an g y a l alakjával fejezték ki. Mit jelent ez a különb
i g ?  Bizonyára azt, hogy többféleképpen lehet meg
h a ln i. Többféle halál van. Halál, haláltól különbö

z i k  már a szerint is, hogy ki hal meg? De a sze- 
—rint is, hogy miért hal meg s mi által hal meg. 
„idézzük csak lelkűnkbe a népmesékben gyakran 
- f e lhangzó fenyegetést: „halálnak halálával halsz

•  Sok nép, így a magyar nép élményében is, a szüle
s s  angyala a karcsú gólyához hasonló alakban jelenik meg 

platók* szeme előtt, amikor a megszülető lelket a földre 
•sáetaozza.

meg," amely kifejezést legrégibb nyelvemlékünkben, 
a „Halotti beszédében is megtaláljuk. Tehát több
féleképpen lehet meghalni. Többféle halál van. Sőt 
egy halálnak is lehet több oldala, több aszpektusa. 
Az a sokféle kép, ami a magyar nép körében a 
halálra vonatkozólag található (s melyek közül 
eddig csak kettőt, a madarat s a lovas halált emel
tük ki) mutatja, hogy a magyar nép lelke tudott 
a halál sokféleségéről, a halál több aszpektusáról. 
Többek közt a halált, mint halászt szintén meg
találjuk a magyar nép elgondolásaiban, és Lísti a 
következőképpen ír:

Ügy, mint mezei fű,
Ki kikeletben jü,
Szépen tündökölteti,
Mint Tóra, az halász,
De ha eljő a kaszás,
Hamar learattatik.

Visszatérve azonban eredeti kiinduló pon
tunkra, arra, hogy a magyar felfogás szerint a lélek 
a halál után tud saját magáról és visszamaradottai- 
ról, meg kell említeni a néphitnek azt az érdekes 
jelenségét, hogy kísérteni, visszajárni általában 
csak a rossz lelkek szoktak. Igen nagy oknak kell 
közrejátszani ahhoz, hogy egy jó lélek, egy tiszta 
lélek „kísértsen," vagyis felrázza és megbolygassa 
látomásszerű élmények felidézésével a visszamara- 
dottak lelkét. Érezni azonban érzi és tudni tudja, 
hogy a visszamaradottak mit terveznek és mit 
cselekszenek. A magyar népnek ezt a meggyőző
dését fejezi ki az a mondás, hogy „a halott erre 
még sírjában is megfordul."

Ékes és megdönthetetlen bizonyíték van arra, 
hogy a magyar nép lelkében a honfoglalás előtti 
időktől kezdve napjainkig üdítő szépségben, szí
nes, ragyogó vigasztalásként élt az örök élet és a 
feltámadás hite. Ez a bizonyítéka a feltámadás 
hitének, e hit gazdagságának és viruló, megtermé
kenyítő bensőségének. Az a tény, hogy az éld 
fájának ábrázolását ősidőktől kezdve napjainkig 
ott találjuk a magyar népművészet különböző ágai
ban és müveiben. Ha a feltámadásban és örök 
életben való hit kihalt volna a magyarságból, akkor 
ennek következtében az életfa is nevetségessé váll 
volna és eltűnt volna a magyar díszítő motívumok 
közül, más egyéb idejét múlta, nem örökidőkre ér
vényes motívumokkal együtt. Azonban nem tűnt 
el! Ma is, mint a honfoglaláskor, amikor őseink 
Ázsiából hozták magukkal, megtalálható kézimun
kán, bőrmunkán, fa és kőfaragáson egyaránt, mint 
a halált legyőző örök élet, mint a feltámadás bi
zonyosságának művészi, ősi jelképe.

"  Hogy az élet fájának, mint jelképnek és mint 
művészi motívumnak a jelentőségét ismertessük 
és éreztessük, kénytelenek vagyunk tárgyunktól 
eltérni s röviden ismertetni az életfának a mi
tológiai és művészettörténeti szerepét.

Az életfa amikor rajzon, festményen, hímzé
sen vagy faragáson stb. jelenik meg egy stilizált 
fa, törzse, ága, gyümölcse van, de mindez olyan, 
amilyen a természetben nem fordul elő, hanem 
csak a vallások és legendák elképzelésének vilá
gában.
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És csakugyan az életfát minden nép mitoló
giájában és képzetvilágában megtaláljuk, az ókor
tól kezdve egészen mélyen le a keresztény közép
korba. A bibliában a Paradicsom leírásánál talál
kozunk az élet fájának képzetével. Mózes első 
könyve elmondja, hogy a Teremtő istenség a Pa
radicsom kertjében két fát ültetett el: a tudás és 
az élet fáját. Az előbbiben halálthozó erők rejtőz
nek, az utóbbiban pedig a halhatatlanság és az 
örök élet gyümölcsei érlelődnek. Ezenkívül a bib
lia még a mennyei paradicsom leírása közben is 
megemiékszik az élet fájáról. (Ezékiel 4.712.) Já
nos jelenéseinek könyvében le van írva az élet 
vize, amely Istennek és a Báránynak trónjából 
ered. Az élet vizének közelében van az élet fája, 
mely tizenkét gyümölcsöt érlel, minden hónapban 
egyet és e fának levelei örök orvosságul szolgál
nak. A bibliának az élet fájáról szóló elképzelése 
tehát végigmegy az ótestamentum legelső könyvé
től az újtestamentum legeslegutolsó könyvéig és így 
természetesen a biblián alapuló keresztény kultú
rában is sokszor és legkülönbözőbben megtalál
ható. így például gyönyörűen érvényesül a raven- 
nai mauzóleumban, harmadik Konstantin szarko
fágján levő homlokzati domborműben, ahol János 
jelenéseinek alapján a következő relief látható: 
a Bárány (Jézus) trónusa sziklából alakított emel
vény alakját ölti, alóla négy forrás ered, a Para
dicsom négy folyójának megfelelően. Két oldalt 
van egy-egy életfa, mindegyiken hat, összesen 
tizenkét gyümölccsel, melyek együtt az idők ösz- 
szességét, az örökkévalóságot jelzik.

Ugyanez a motívum Eyck testvérek: „A bá
rány imádása" című képen, évszázadok múlva is 
fellép (A genfi oltárképben).

A perzsáknál az élet fája tartalmazza azt az 
erőt, amelyik a halottakat a túlvilágon örök életre 
éleszti és túlvilági tudatukat megadja nékik- Azon
kívül az életfa a perzsáit szerint itt a földön hoz
zásegíti az embereket ahhoz, hogy a tolvajokat és 
a gyilkosokat idejében fölismerjék, tehát egy bizo
nyos bölcsességet nyújt a halandó embereknek. 
A hinduk életfája viszont az isteneknek ad halha
tatlanságot. A mohamedánok úgy képzelik, hogy 
a Paradicsom közepén áll egy sidra nevű fa és 
ezt a fát imádkozó szőnyegeiken gyakran ábrá
zolják gyönyörű hímzésű, vagy pedig szövésű 
munkáikkal. A görögöknél viszont az élet fájának 
a gyümölcse az istenek testiségének épségben 
való fennmaradását szolgálja, a hesperidák kert
jében. A germán északi mitológiában az élet fájá
hoz hasonlít a világ fája: az őskőrisfa, amelynek 
elszáradása jelenti a Walhallának, a germán istenek 
világának a végét. Az Eddában megtaláljuk a leírá
sát annak, hogy a főisten, Odin kilenc napig volt 
keresztre feszítve a világ fáján, az őskőrisen. Idők 
folyamán a különböző népek mondái elemei az 
életfa ábrázolásában összekeveredtek és ilyen ösz- 
szevegyülésnek tekinthető az Eddáknak ez az el
beszélése is, továbbá az úgynevezett Mózes féle 
görög apokalipszis, amely a következőt mondja 
el: Ádám látván, hogy halála közeleg, elküldötte 

. iiát a Paradicsomba, hogy a könyörületesség fájá

ról hozzon neki olajat élete meghosszabbítására. 
Azonban -ez Setnek nem sikerült, mert Ádámnak 
meg kellett halnia. Nagyon sok mély összefüggésre 
mutat rá a következő legenda is: a zsidók az élet 
fájából ácsolták Krisztus keresztjét, amelyik Krisz
tus halála és feltámadása után új élet fakasztója lett.

A nagy Ipolyi szerint a magyar ősvallásnak 
a népmesékben, népszólásokban s általában véve 
szokásokban visszamaradt töredékei nemcsak azt 
bizonyítják, hogy az ösvallásban a feltámadás hite, 
hanem a reinkarnáció, vagyis újra megtestesülés 
hitének képzete is élt. Eszerint őseink tudtak volna 
arról, hogy a halhatatlan lélek nemcsak egyszer, 
de többször is testet ölthet az idők folyamán és így 
több ízben élhet a földön nagyobb időközökben. Ipolyi 
állításának bizonyítására felhozza azokat a mesef és 
versbeli elemeket, amelyben a megholt ember külön
böző alakokká változik át és így él. Nem akarok sze
rénytelenül szembe állni a nagy Ipolyival, de vé
leményem szerint Ipolyi nem bizonyítja talán eléggé 
azt a tételét, hogy az. ősvallásban valóban éltek, 
mint ő mondja a lélekvándorlási képzetek. Azt 
azonban meggyőzően bebizonyítja, hogy azok a 
különböző átváltozások, amelyek ténylegesen mé
lyen begyökerezett képei a magyar meséknek és 
népénekeknek arra mutatnak, hogy a halál utáni 
élet fejlődéséről és állapotairól őseink éppúgy 
tudtak valamit, mint ahogy voltaképpen minden 
ókori nép tudott erről. A halottnak virágba, ga
lambba stb. való átváltozása mindenképpen bizo
nyítja azt a magyar ősmeggyőződést, hogy a lélek 
a halál utáni életében is változik, élményeken 
megy keresztül. Ezeknek az élménysorozatoknak 
a kifejeződését akarta megrajzolni akkor, amikor a 
halottat különböző alakokba öltöztette.

Kandra Kabos mithologiájában találjuk azt 
az éleselméjű megjegyzést, hogy népmesékben 
megnyilatkozó ősfelfogás szerint a túlvilági bün
tetések abban a formában is létrejönnek, hogy 
például a meghalt lelkek a pokol istállójában, mint 
lovak élnek, kiknek vasdorong verés jár ki etetés 
cs vaszsindelyszög abrak gyanánt. Ezek a szolgá
latban odakerült mesehőst így szólítják meg, ne 
verj fiam, hiszen apád vagyok, *gy másik mese
hős tüzelőfát hordva a katlanok alá, imilyen só
hajtást hall: „édes fiam ne nyomorgass, hisz én 
anyád vagyok" stb.

A magyar népmesék felfogása szerint, a ha
lott túlvilági élményeinek legkiemelkedőbb és leg
általánosabb mozzanata az a megismerés, hogy a 
halál utáni létforma igen sok lényeges kérdésben 
gyökeresen különbözik a földi léttől. A különbö
zőségek egyik főpillére a kérdés és felelet kap
csolataira épül. Földi életünk nagy része azzal 
telik el, hogy kérdéseket intézünk környezetünk
höz, nem csak emberekhez, hanem a természethez 
is mindaddig, amíg választ nem kapunk. Látunk 
valamilyen egyszerű jelenséget, pld. tavasszal el
olvad a hó. Megkérdezzük, hogy miért van ez? 
Ha embertől nem kapnánk választ kérdésünkre, 
akkor nem kell egyebet tennünk, mint gondolkodva 
megfigyelni a természetet s a természet maga 
fogja megadni a választ: a melegtől olvadt el a
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hó. Az egész természettudomány s minden gya
korlati tudás arra épül, hogy az ember, kérdez és 
a választ megtalálja a természetben.

A halál után, a szellemi létformában meg
fordul a dolog. Ott már nem az' ember kérdez, 
hanem az embert kérdezik. Ott nem a környezet 
válaszol az ember kérdéseire, hanem az embernek 
kell válaszolnia azokra a kérdésekre, amelyeket 
akkori „környezete" intéz ő hozzá. S jaj az em-’ 
bernek ^  mondja a magyar néphit — ha akkor majd 
nem tud válaszolni! Ezért használjuk fel jól földi 
életünket s készüljünk el alaposan arra, ami a 
halálon túl vár reánk. De hogyan lehet „elkészülni" 
arra? Hogyan lehet „tudást" és „anyagot" gyűj
teni ama távoli kérdésekre, amelyekről mégcsak 
azJ sem tudjuk, hogy mi körül fognak forogni?

A népmesékben megnyilatkozó magyar hit 
felfogása szerint közönséges tanulási móddal nem 
lehet megtanulni azokat a válaszokat, amelyekre 
egykor szükségünk lesz, csupán csak önfel
áldozó, önzetlen cselekedetek véghezvitelével. 
Ebben az értelemben a földi élet, előkészület 
a túlvilág! életre: a földi életből kinőtt fa, a halál 
után hozza meg a maga gyümölcseit. Aki önzet
len tud lenni ezen a földön, annak megadatik, 
hogy helyesen válaszoljon a túlvilágon az ott 
kapott kérdésekre.

Felmerül azonban az a kérdés, hogy honnan 
tudtak őseink ennyi mindent a halál utáni létről, 
amelyről mi jóformán semmit sem tudunk? Mi
képpen szereztek ők értesülést a halottak halál 
utáni élményeiről és próbáiról?

Erre a kérdésre bőséges választ kapunk. Egykor 
a táltosok, majd a néphősök olyan férfiak voltak, 
akik erkölcsi iiszlaságukkal és erkölcsi erejükkel 
már itt a földön olyan, akkora bölcsességre és 
éleslátásra tettek szert, hogy tudtak olvasni az em
berek szivében, rejtett gondolatvilágában és bele 
tudtak tekinteni lelkűkkel a halál utáni életbe is. 
Ezek elmodofták a többieknek tapasztalásaikat 
és tudásukat, a többiek pedig hittek nekik, mert 
hitelre érdemesek voltak. Még a történeti korok 
is ismernek olyan történeti alakoKat akik — kor
társaik szerint — tudták mi van a túlvilágon, mert 
már „jártak ott." Ilyen valakinek tartották kortár
sai a „poklot járt" Tar (vagy másik nevén: Tóth) 
Lőrincet, Zsigmond király hő vitézét, későbbi fő 
pincemesterét, kinek életrajzát a múlt század vé
gén bőven megírta Pár Bertalan.

Az ókori vallások tudománya feltárta már, 
hogy azok a táltosok és beavatottak, akik a test 
nélkül élő lényeket (angyalokat és halottakat) 
„látták" milyen érzések és élmények útján mentek 
keresztül. Kiindulópontjuk az az érzés volt, hogy 
a látható dolgok mögött — fák, felhők, házak, 
hegyek mögött — láthatatlan, testetlen lények van
nak, akik lelki szemekkel figyelik és nézik az 
embert. Elsősorban maga a Teremtőistenség is 
ilyen lelki szemmel folyton nézi és figyeli az em
bert — de azután maguk az angyalok karai szin
tén — végül pedig a halottak is. „Isten szeme 
mindent lát" mondja a néphit helyesen és találóan

még ma is. És a keresztény templomokon ma is 
ott látjuk a fénysugarakkal övezett háromszögben 
Isten szemét. De nem csak abban hiszünk, hogy 
a Teremtő Istenség mindentlátó szeme néz ben
nünket láthatatlanul, hanem hiszünk abban, hogy 
az őrangyal tekinteie rajtunk nyugszik s irányítja 
lelkiismeretünket s hiszünk abban, hogy meghalt 
anyánk és kedvesünk lelki szeme hűségesen kiséri 
életünk folyását s egv egy keresztútnál tekintetével 
jelt is ad.

A régi népek, igy például az egyiptomiak 
is kimondhatatlan boldogságban érezték, hogy a 
szellemi világ nézi őket és ők nincsenek elhagyatva 
itt a földön, ők nem árvák, mert az égiek törőd
nek ő velük, rájuk irányítják lelki tekintetüket. Ezt 
a boldog bizonyosságukat megörökítették a mű
vészetben azzal, hogy mindenhová odarajzolták, 
festették és vésték az „udzsat-szemet," az é ji
eknek emberre néző lelki szemét.

A magyar díszítő ^művészetben gyakran elő
forduló „szemek" (igy páva szemek is) ugyanennek 
az élménynek és bizonyosságnak a megörökítöi. 
A magyar is mindig tudta, hogy nincs elhagyatva 
a földön, mert az égiek nézik őt, de nem is cse- 
lekcdhetik felelőtlenül, mert a ráirányuló égi szemek 
elöl nincs elrejtve semmi sem s azok mindent szá
mon tartanak. Micsoda csodálatos érzésük lehetett 
nekik amikor az egész életük úgy telt el, hogy 
szünet nélkül érezték, sőt lelki szemükkel látták is, 
a feléjük forduló égiek nézését! .

Szem nem lehetne fény nélkül. Szemünk azért 
keletkezett, mert fényben élünk. A földalatti állatok 
(pl. vakondok) szem nélkül valók, szemünket tehát 
a napfénynek köszöhetjük s ha szemünk maga is 
nem volna rokonságban a nappal, akkor nem lát
hatná a napot — mondja Goethe. A „szem" mint 
jelkép tehát egyúttal mindég a „napot" is jelké
pezi". Ez vonatkozik udzsat-szemre is, és külö
nösen a pávaszemre. A magyar kézimunkák na
gyon gyakori pávaszeme hódolatot fejez ki a leg
nagyobb fényforrás iránt, akiről a keresztény idők
ben már úgy beszéltek, hogy a „Világ világossága" 
s aki megváltó munkájában nem feledkezett meg 
a halottakról sem, hanem leszállt hozzájuk s szivü
ket mindörökre leikébe fogadta. A magyar páva
szem tehát, a magyar halálnak legrejtelmesebb és 
legszentebb reménységére utal reá a művészet és 
az clöérzct szépséges titkos írásával.

Csillagok milliói.
Kicsike szobámnak, rácsos ablakán át,
Csendes éjszakákon, csillagok fénye hatol át. 
Úgy elnézem sokszor, ha ébren virrasztók.
Hogy mily távol vannak tőlem ezek a csillagok.
Mily távol vannak, mégis hogy fénylenek,
A holddal karöltve a földre figyelnek.
Reggel virradatig, ha derűs az égbolt,
Együtt virrasztanak, míg feljön a napfolt.
Nagy volt ki ezeket alkotta,
Ki e testeket az égre aranyozta.
Ők a megfigyelők a földi lények helyett, 
Csillagok milliói őrködnek az Alkotó helyeit.
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A háború.
Líbiában megsemmisített vagy zsákmányul 

ejtett harcikocsik, gépkocsik, fegyverek és hadi
anyagok két hadosztály teljes felszerelését teszik 
ki. Ha a sivatagi háborúban mindkét félnek az a 
főcélja, hogy megsemmisítse vagy foglyulejtse az 
ellenséges erők zömét, akkor nincs kétség aziránt, 
hogy a tengely-csapatok jelentős sikert értek el.
A tízezer fogoly, köztük több tábornok, ékesen 
szóló bizonyítékát jelenti az olasz-német páncélos
osztagok sikeres hadműveleteinek és ezt a sikert 
brit katonai körök is elismerik. Az olasz és né
met csapatok visszaverték valamennyi ellenséges 
ellentámadást és továbbra is kezükben tartják a 
kezdeményezést.

*
A íávolkeleli hadszíntéren is, a jelek szerint, 

— döntésre érlelődik a helyzet: kedden érkezett 
jelentés szerint Csangkaisek kínai marsall általános 
visszavonulást rendelt el Kelet-Kínában. Ugyanak
kor Észak-Burmából és Sziámból kiindulólag is 
hatalmas japán támadás bontakozik ki Csungking 
irányában. Egy óriási harapófogó körvonalai bon
takoznak ki és bár sokezer kilométer választja el 
egymástól a Kelet-Kínában és Délnyugat-Kínában 
folyó hadműveleteket, — az összpontosított nagy- 
erejű japán támadás egyre szorosabbra vonja a 
hurkot a csungkingi Kína körül, amely a híres búr- 
mai útnak a japánok által történt elfoglalása után 
az utánpótlás minden lehetőségétől megfosztva, 
repülőgépek, tankok és légelhárító ütegek nélkül 
próbálja folytatni a céltalan ellenállást.

Mindenesetre idők jele, hogy az ellenállás 
kilátástalanságát már kezdik belátni Csangkaisek 
tábornokai is, —- hiszen az utolsó hat hét alatt 
három tábornoka pártolt át csapatustúl a japánok 
oldalára.

A világfrontok pillanatnyi helyzetképe tehát ez: 
a tengelyhatalmak az összes frontokon kezükben 
tartják a kezdeményezést, támadó hadműveleteket 
folytatnak, — az ellenfél pedig védekezésre szo
rítva kezdi meg ez év döntő tavaszi küzdelmeit.

*
Szovjet robbanószerekkel felszerelt kutyákat 

vetettek harcba: Egy keskeny arcvonalszakaszon 
több mint 800 ilyen robbanószerekkel felszerelt 
kutyát kellett volna harcbavetni, hogy Charkovtól 
keletre áttörést kényszerítsünk ki a német bekerí
tő arcvonalon — mondotta Vladimirovics szovjet 
őrmester, aki a charkovi bekerítő csatában került 
német fogságba. A kutyák testére kétoldalt robba
nó tölteteket erősítettek s egy pálcika, amely ha 
elfordult, felrobbantotta a tölteteket, amikora ku
tyák jármüvek vagy páncélkocsik alatt csúsztak át. 
Ezeket a kutyákat rendkívül veszélyes fegyvernek 
tartották, mivel különösen éjszaka vagy ködben 
észrevétlenül lopózkodhattak céljaik közelébe. 
Azonban ezek a robbanóanyaggal felszerelt kutyák 
nagy csalódást okoztak nekünk. A német elhárító 
fegyverek váratlan tüzelése ugyanis megijesztette 
őket, saját állásainkba rohantak vissza és nálunk

igyekeztek elbújni. A kutyák visszarohantak s a 
töltetek a mi sorainkban, idő előtt felrobbantak. 
Ahelyett, hogy kikényszeritették volna a remélt át
törést, közöttünk okoztak szörnyű vérfürdőt. Az 
állatokat a robbanás darabokra szaggatta és a le
vegőbe repítette. A robbanószerekkel ellátott ku
tyáknak e balul sikerült áttörési kísérleténél sok
száz szovjet katona lelte halálát. Azok a kutyák 
pedig, amelyeknek a robbanótöltetei nem robban
tak fel, naphosszat üvöltve futkostak a csatamezőn 
s le kellett lőni őket, mivel veszélyessé váltak csa
pataink számára.

^  Világ folyása. |§£

Dr. Kovács István. Ez a címe annak a 
filmnek, amelyet most Budapest három nagy 
mozijában naponta tízezres tömeg látogat. Régen 
nem volt ekkora sikere és ekkora hatása filmnek. 
Ezért írunk róla szokásunk ellenére.
, A megszállt felvidéki magyar parasztember 

diákfia nem bírja a lelki rabságot, Magyarország
ra szökik és itt tanul tovább. A kiváló fiatalem
ber egészen fiatalon egyetemi tanár lesz, nagyte
kintélyű „méltóságos úr.“ Beleszeret a gazdag ügy
véd városszerte ismert szép leányába s eljegyzi. 
Azt kéri menyasszonya családjától, hogy látogas
sák meg együtt az ő falun lakó szüleit. A kis fa
lu vasárnapi csendjét autózúgás tölti meg, meg
érkezik Kovács István méltóságos úr a mennyasz- 
szonya családjával. A tudós tanár egyszerű szülei 
végtelen nagy örömmel fogadják az úri családot. 
A család azonban megtorpan az egyszerű paraszt
ház, a csizmás, kötényes parasztnépség láttára. Fél
behagyva az ebédet, felpakolnak az autóra s el
rohannak a „műveletlen** parasztok közül. Kovács 
István néhány napig otthon marad és eljegyzi 
Balog Ágnest, a szomszéd parasztlányt. Diákjai 
rajongó szeretettel ünnepük, amikor megtudják, 
hogy nem a „város szépét** hanem az egyszerű 
parasztlányt vette el. De nem így a város társa
dalma. Megérzi, hogy a fiatal professzor nem hó
dolt be, hanem lélekben paraszt maradt. Kihívás
nak veszi a parasztlánnyal való házasságot s meg
indul a harc. Dr. Kovács állja a harcot s kitart 
felesége és elvei mellett. A diákok még nagyobb 
szeretettel csüngnek rajta. A küzdelem lassan fel- 
őrü az ellenállást s odadobja állását azzal, hogy ha
zamegy a falura tanítónak. Megérkezik Kovács 
István egyszerű és okos apja. „Gőzekével akarod 
szántani a kis kertet?1* — kérdi tőle. Hozzák a 
meghívót az esti ünnepélyre, amelyen a miniszter 
is megjelenik. Apja tanácsára résztvesz az ünnep
ségen, ahol a miniszter napirend előtt köszönti 
őt könyve megjelenése alkalmából s kezetcsókol 
Balog Ágnesnek, a tanár paraszt feleségének.

Eddig a film rövid meséje. A budapesti kö
zönség tolong a mozik körül, mindenki látni akar
ja az új magyar világ, a társadalmi kiegyenlítődés 
irányába mutató szép filmet.
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Hasznos tudnivalók.
<ya?ri

A csalán. A csalán fontos ipari növény. 
Gyűjtése a békeidőben is folyik, mert magas „B“ 
vitamin tartalma van és így gyógynövénynek 
használják. Ezenkívül a festékgyártáshoz is fel
használják. Fontossága azonban a háborús idők
ben növekszik meg, amikor aránylag magas rost
tartalmát felhasználják a külföldről származó pa
mut pótlására, hulladékából pedig takarmánylisz
tet készítenek. Gyűjtése már az első világháború 
idején megindult, de nagyon szervezetlenül folyt.

A mostani háborúban a gazdasági élet min
den ágát központilag irányítják. Ezért az illetékes 
tényezők bíznak abban, hogy a gyűjtése eredmé
nyes lesz. Magyarországon körülbelül 10.000 . va- 
gónra való csalán terem és remélik, hogy meg
szervezett gyűjtés esetén 5.000 vagónnal össze
gyűjtenek. Ebből körülbelül 250 vágón fonható 
rostot tudnak előállítani, amiből pamutosított len, 
kender és műrost felhasználásával 25—30 millió 
méter szövetet tudnak készíteni, ami az ország 
békebeli szükségletének majdnem egyharmada. 
Ezenkívül a csalánhulladék minden 100 kilójából 
25—30 kiló takarmánylisztet, amely a mai korpá
nál négyszer, a békebelinél kétszer magasabb táp- 
értékű.

A malac takarmányozása. Hogy a koca 
csöcse gyulladásba ne menjen, hasznos ha a ma
lacozás után egy-két napig létfentartó takarmá
nyon tartja a gazdája. Ezalatt azt kell érteni, hogy 
nem kell sok fehérjét adni a koca takarmányába, 
hanem csak éppen annyit, amennyit szárazon ál
lásában szokott kapni. A létfentartó takarmány 
100 kiló élősúlyra: 750 gramm keményítőérték és 
70—80 gramm emészthető fehérje. Később azonban 
már sokkal több fehérjét kell adni az anyaállatnak, 
mert a cél az, hogy minél több tejet termeljen a 
malacok számára.

A kocatej a legegészségesebb és nem is pó
tolható malactáplálék. A mesterségesen — tehén
tejjel üvegből — felnevelt malacok mindig elma
radnak csecset szívó társaik mögött. A fentemlí- 
tett létfentartó takarmányon kívül tehát termelő ta
karmányt is kell a második, harmadik ellési nap 
után adni. Egy kiló malac élősúly előállításához 
három és fél kiló kocatej szükséges. Hogy a ma
lac elérje a kedvező napi 20 dekás súlygyarapo
dást, így számítva, 70 deka tejet kell naponta ki
szopnia az anyjából.

Egy kiló tej előállítására pedig a koca 70 
gramm emészthető fehérjét és 350 gramm keményí
tőértéket kíván meg. A termelő takarmányt tehát úgy 
kell összeállítani, hogy a malacok száma szerint 
meg tudja termelni a koca a szükséges tejet. Pél
dául 8 malaca van, ekkor 8X70 deka == 5 kiló 
60 deka tejet kell adni. Ennyi tejhez szükséges

termelőtakarmányt kell tehát neki adni. Vagyis 
560 gramm emészthető fehérjét és 2800 gramm 
(2 kiló 80 deka) keményítőértéket.

(Sok olvasónk nem ismeri ezeket a fogalma
kat, mint keményítőérték, emészthető fehérje. De 
sok gazda teljesen tisztában van vele. A jövőben 
tehát ismertetni fogjuk újból a keményítőérték és 
az emészthető fehérje értelmét, mert ez a takar
mányozás olcsó voltának és helyességének 
titka.)

A fehérje aránya a keményítőértékhez a ter
melőtakarmányban, mint látjuk, 1 az 5-höz. Vagyis 
ötször annyi keményítőértéket kell adni, mint fe
hérjét. Itt jegyezzük meg, hogy az üres koca ta
karmányozásánál a helyes arány 1 a 11-hez. A 
vemhes-koca takarmányozásánál pedig 1 a 6-hoz.

. A malacok a harmadik hétig csak anyatejet 
kapnak. Helyes óvatosság, ha a hasmenés ellen 
egy kevés porrátört faszenet is adnak nekik. A 
harmadik héten szemesárpát ajánlatos már adni 
és a negyedik héten az árpa nagyobb részét da
ra formájában használják. Ugyanekkor, vagy már 
a harmadik héten reá kell szoktatni őket a szemes 
borsóra. Ebben ugyanis sok fehérje és a csontfej
lesztéshez igen szükséges mész és foszforsavas 
mész is van.

Kéthónapos koráig így a malac átlagosan el
érhet naponta negyed kiló súlygyarapodást. Ha 
nem lenne kéthónapos korában 10—12 kiló a sú
lya, akkor D vitamint kell adni neki. A takarmány- 
mészből az árpához 2 százalékot kell adni. Ha a 
malac, süldő, koca tarlóra jár — ahol főleg sok 
foszforsavat tartalmazó gabonát eszik — szintén 
hasznos és szükséges kevés takarmánymész ada
golása. Rendszerint 1 százaléka a körülbelül elfo
gyasztott szemnek.

Semmiképpen sem szabad takarmánymeszet 
adni a malacoknak, de kocáknak és süldőknek 
sem, ha lóhere, lucernalegelőkön vagy répatarlón 
legelnek. Ezekben a zöldtakarmányokban bősége
sen van szénsavas mész, ami könnyű székletet 
okoz és ha takarmánymeszet adnának nekik, a has
menésük igen erős lenne.

De még ajánlatos a gyeplegelőn tartott ma
lacnak, süldőnek, és kocának is a szemeshez vagy 
darához egy százalék takarmánymeszet adni. Az 
elválasztás után a malacok körülbelül 1 az 5 
arányú táplálékot kapjanak, majd idősebb korukban 
lassan ezt 1 a 6.6-ig lehet tágítani. Legközelebb 
példákat fogunk adni a malacok takarmányozásá
ra s majd ismertetjük a legfontosabb malactakar
mányok keményítő és fehérje értékeit is.
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