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Közleményeink egészben vagy részben való átvétele csak a forrás 
megnevezése mellett történhetik. 

A legelső magyar ember. 
Nem volt. hát ünneplés. 
De csak a fényes külsőségeik maradtak el. í g y 

kívánta a nehéz napok súlyát felelős komolysággal mérlegre 
vető böloseség. 

A z ország pedig megértette. Megértette és befelé, 
lelke mélyén, annál melegebben ünnepelt. 

Azza l a szeretett el, amellyel talán csak a magyar 
föld népe tudja magáénak vallani azt, akinek a szívét, bi
zalmát odaajándékozta, akit önként emelt maga fölé. 

Zászlókat és bandériumokat meg lehet rendelni, 
dithyrambusokat is, de a szemek forró fényét, amely a rajon
gás tüzét tükrözi — soha! 

Horthy Miklós 2 0 éves kormányzói jubileumát a hival
kodó harsonaszónál igazabban méltatja a tiszteletnek és 
ragaszkodásnak az az őszintesége, amellyel minden rendű 
és rangú alattvalója tekint fel reája. 

E z az ország tudja, mit köszönhet a vezérének és hódo-
lata nem vak alázat, hanem a magyar hála és hűség drága 
ajándéka, amely felemel, mejg-tisztít és összekovácsol . 

Szegedtől Kassá ig hosszú volt az út. 



Miíié] teljesebbé válik az évek múlásával 1919 tör
téneti háttere, annál fényesebben világít a magyar sors ég
boltjáról Kormányzónk kemény arcéle. 

A halálra sebzett, meggyalázott országot csak csodá
val határos erő és elszántság menthette meg a teljes pusz
tulási ól. 

A választottak hite kellett az elinduláshoz, az igazak 
bátorsága a kitartáshoz. 

Ma már tisztán áll előttünk, hogy 1919-ben Horthy 
Miklós személye gyűjtötte egybe a magyarság minden meg
maradt életerejét s csak az ő katonai és államférfiúi nagy
sága tudta ezt az energiát akkor — dinamikusan értékesíteni. 

Trianon húsz nehéz esztendeje a megpróbáltatások 
keserves iskolája volt, de a csonkaország védtelen hajóját a 
nyugodt, erős kéz éppen olyan biztosan vezette a sok Scylla 
és Charybdis közt, mint annakidején a No varát Otrantónál. 

És megél tük ia kassai bevonulás mámorát, Kárpát
alja hazatélését — az ezeréves határ álma részben isméi 
va lóra vált. 

Büszkén hirdettük, hogy nekünk, erdészeknek hozta 
a legtöbbet, nekünk, akik 20 éven át a legjobban szen
vedtünk. 

Örömünkre most megint háborús felhők vetnek sötét 
árnyékot. Mégis törhetel lenni bízunk benne, hogy az egy
mással viaskodó hatalmi csoportok harcában hazánk to
vábbra is történeti hivatása szerint teljesítheti szervező és 
kiegyensúlyozó feladatát a Duna^medeneében, amelynek ter
mészetes és akadálytalan egysége az európai béke egyik leg
fontosabb záloga. 

Életünket, boldogulásunkat csak önállóságunk és ön-
eélúságunk csorbítatlan fenntartása biztosíthat ja, politikánk 
csak a teljes magyar függetlenség lehet: 

Ezért tekintünk a bizalom, fel tét lenségével a legelső 
magyar emberre, mert tudjuk, hogy így értelmezi és gon
dozza a sorsunkat. 

Eleset tségünkből felemelt bennünket, . erőnket meg
sokszorozta és ismét a kezében tartja. - - ' m o s t mint a ma
gyarság helyzeti energiáját: 



A kezet jól ismerjük, eddigi munkáját Isten áldása, 
országunk gyarapodása kísérte. 

A csendes jubi leum órájában nincs számunkra na
gyobb megnyugvás, mint az a tudat, hogy Kormányzónkér t 
minden magyar szív egybedobban és minden magyar fohász 
forró áhítatta] száll a Mindenhatóhoz: „Uram, tartsd meg 
nekünk Horthy Miklóst!" 

M. 

Aggodalmak. 
Már az elmúlt év tavaszán, amikor Kárpáta l ja visz-

szatért, több ízben rámutattunk arra, hogy a faellátás tekin
tetében nem szabad túlzottan vérmes reményeket táplálni. 

A tűzifáról már előre jeleztük, hogy a Kárpátal ján 
mutatkozó feleslegek legjobb esetben a többi országrész 
ozddeig vámkülföldről ellátott szükségleteit fogják fedezni, 
de ezt is csak abban az esetben, ha a régi osonkaország 
termelésébem visszaesés nem áll be. 

Rámutattunk arra, hogy a kárpátaljai három fale-
párló foglalkoztatása — ami pedig mind az ottani munka
alkalmak szolgáltatása, mind faszénfogyasztásunk és vegyi 
iparunk nyersanyag-szükségletének fedezése szempontjából 
fontos — elég jelentős mennyiségeket fog az ottani terme
lésből elvonni. 

Rámutattunk arra is, hogy a legkedvezőbb termelési 
viszonyok mellett is csak annyi feleslegre számíthatunk, 
ami egy esetleges kemény tél többszükségletét fedezheti. 

Többször hangoztattuk, hogy szerfa-teimelésünk sem 
fog jelentős fölöslegeket mutatni még kemény lomb fában 
sem, különösen akkor, ha legelsőrendű szükségleteinkel 
(talpfa stb.) belföldről akarjuk ellátni, 

Nyomatékosan hangsúlyoztuk, hogy a behozatali lehe
tőségeket egyáltalán nem tartjuk biztosítottaknak sem tűzi
fában, sem szerfában s ennek a véleményünknek hivatalos 
tárgyalások keretében is sokszor adtunk kifejezést. 

Előre jeleztük, hogy akár a gazdasági viszonyok, 
akár az időjárás változása jogcím lesz még a lekötöli kiil-


