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Az imádkozó Széchenyi.
Tasnádi Nagy András, a képviselőház elnökének emléke

zése Széchenyire.
Talán senki se volt a magyar múlt nagyjai 

között, aki az önbírálat, az önvizsgálat szükséges
ségét olyan • belső komolysággal, olyan nyomaté
kosan, majdnem azt mondhatjuk: olyan fanatiku
san követelte és — ami ennél is sokkal többet 
mond — gyakorolta volna, mint Széchenyi István.

„Óh, ürítsük ki valahára, — olvassuk poli
tikai programtöredékeiben — még mielőtt késő 
volna, az önismeret — igaz — felette keserű, de 
nemzeti javulásunkra oly jótékonyan ható, sőt el
kerülhetetlenül szükséges serlegét fenékig."

A naponta való bünbánat szükségességének 
tanítása ez.

Csak olyan valaki lehet erre képes, aki mint 
ő, a bibliában keresi élete útmutatóját. Széchenyi 
István haláláig nem szakadt el a Szentírástól. A 
Könyvek Könyvének több példánya maradt utána 
— jeléül annak, hogy állandóan forgatta — tele 
jegyzetekkel.

Jellemző gondolkodásmódjára e tekintetben 
az, amit már a szabadságharc bukása után írt 
egyik levelében titkárának: „Ha a magyar termé
szettudományokat kultivál, humanitást és ipart űz 
és gyakorol és a bibliát zsinórmértékül veszi: úgy 
végre is — talán évszázadok alatt, túlszárnyalja 
a világ népét, mert a magyar... az Istennek azon 
népe, mely az utolsó vizözönnél Ázsia fennsíkjain 
megmaradt."

Rendszeresen imádkozó ember volt a szó 
valódi, benső, nem formális értelmében.

Naplójában olvassuk abból az időből — 
1821. évi feljegyzés — mikor Wesselényi Miklós
sal együtt nagy külföldi úton volt: Wesselényit

(aki református) előkészítettem arra, hogy ne bot- 
ránkozzék meg, ha szokásomat megtartva, a földre 
térdelek s úgy imádkozom. Megegyeztünk abban, 
hogy az embernek gyakran s bensőségesen kell 
imádkoznia, míg fiatal, erős és egészséges. Azt 
fogadtuk, hogy így fogunk imádkozni a tengeren 
is, mikor Amerikába megyünk.

És imádkoztak és imádkozott Széchenyi élete 
minden szakában.

Imádságait gyakran írásba is foglalta. Csak 
kettőből idézek.

Az egyik: „Óh, mennyei Atyám, így imád
kozom s imádkozom mindennap: csak akkor tartsd 
meg életemet, ha valamivel hasznos lehetek s él
tem tavaszát egy szebb ősszel cserélhetem fel, ha 
korábbi erratáimat a jó és nemes tettek egy egész 
sorával jóvátehetem."

A másik imádság: „Mindenható Isten, hall
gasd meg mindennapi, minden órai imámat. Töltsd 
be szívemet angyali tiszta szeretettel irántad s ha
zám, embertársaim s honfiaim "iránt. Világosíts fel 
engem egy Cherub lángszellemével, erős eszével. 
Engedj a jövőbe pillantanom s megkülönböztetni 
a jónak magvát a gonosztól... Gondolkodni aka
rok és dolgozni, éjjel és nappal, egész életemen 
át. Segítsd sikerre bennem azt, ami jó: tipord el 
csírájában azt, aminek rossz gyümölcse lehetne. 
Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indulatot 
elnyomhassak magamban. Engedd, hogy igazi lelki 
alázattal tekintsek mindent a világon s úgy fog
jak hozzá akármihez... Egész imám pedig ne csak 
szóval legyen mondva, hanem tetteimben nyilvá
nul jón... “

Milyen jó lenne, ha mi mind, ha sokezer 
magyar szíve mélyéről, ilyen lélekkel tudna naponta 
imádkozni.
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Összefoglaló jelentés a honvéd sereg
testek harci tevékenységéről.
A Szovjet ellen küzdő honvédseregtesteknek 

a szeptember 20-tól 30-ig terjedő időben kifejtett 
tevékenységéről katonai részről a következő össze
foglaló tájékoztatót adták:

Az említett időszakban a honvéderők feladata 
válozatlanul ugyanaz volt, mint amelyet már az 
előző tíz napon át is elláttak. Ennek értelmében 
minden körülmények között meg kellett akadályoz
to k  az ellenségnek azt a szándékát, hogy a 
Dnyeperen át irányuló előretöréssel tehermentesítse 
a magyarok arcvonalától északra eső területen 
megtámadott szovjet erők helyzetét. Ugyanakkor 
a honvédseregtesteknek 'minél nagyobb szovjet 
erőket kellett lekötniük a védelmükre bízott Dnye- 
per-szakasz mentén, nehogy a szovjet hadvezető
ség csapatokat vonjon el innen más közvetlenül 
veszélyeztetett arcvonalrészekre.

Előbbi feladatukat tehát szívós védelemmel, 
második feladatukat pedig' sorozatos vállalkozá
sokkal kellett megoldaniok a honvédkötelékeknek. 
Ugyanezeknek a vállalkozásoknak másik célja az 
volt, hogy elvonja az ellenség figyelmét a szövet
séges erők Dnyepropetrovszknál tervezett áttörésé
nek, majd az ezt követő hadműveletnek előkészí
téséről. Mint az eredmények mutatják, a magyarok 
ennek a feladatuknak is teljes sikerrel tettek ele
get, noha a feladat teljesítése az arcvonal hosszú
ságának és a csapatok erejének aránytalansága 
miatt időnként rendkívüli teljesítményeket követelt 
egyes kötelékektől.

Az ellenség ugyanis a szövetséges csapatok
nak más arcvonalrészeken elért sikerei hatása alatt 
egyre kétségbeesettebb kísérleteket tett a szoron
gatott szovjet seregtestek tehermentesítésére. E 
célból az elmúlt tíz nap alatt állandóan megpró
bálkozott kisebb-nagyobb előretörésekkel. Ezek 
hevessége és sűrűsége szeptember 25-én érte el 
tetőfokát. Ezen a napon tízszer támadta meg a 
folyón átgázoló ellenség a honvédek arcvonalát, 
miközben a szovjet parancsnokságok gépfegyverrel 
kergették előre támadókötelékeiket.

M inden szovje ttám adás és  fe ld e r íté s i k ísérlet 
m egtört. Ezen a tíz támadáson kívül az említett 
tiz nap alatt még hétszer próbálkozott a szovjet 
hadvezetőség ezen az arcvonalrészen századnál na
gyobb erejű kötelékek támadásával és ezek mellett 
számtalan apró földerítő jellegű vállalkozással, 
igyekezett nyugtalanítani a honvédek védővonalát. 
Valamennyi támadása és földerítő kísérlete megtört 
a magyar csapatok ellenállásán. Legtöbbször már 
tüzérségünk zárótüzében a víz tükrén semmisültek 
meg a támadást vagy vállalkozásokat végrehajtó 
szovjet kötelékek. Egyetlen esetben sem sikerült a 
szovjet csapatoknak a Dnyeper nyugati partjára 
átkelniük, vagy legfeljebb a szétlőtt vizijárművek 
menekültjeiként érték el ezt a partot. Ezek termé
szetesen mind fogságba estek, számuk azonban 
jelentéktelen.

A magyar részről végrehajtott vállalkozások 
kétségtelenül elérték céljukat, hiszen a szövetséges 
hadaknak azóta bekövetkezett hatalmas átkaroló 
hadműveletei során ejtett hadifoglyok egytöl-egyig 
azt hangoztatják, hogy ezekkel a hadműveletekkel 
sikerült teljesen meglepni az ellenséget. Elértük 
végül a honvédcsapatoknak azt a célját is, hogy 
minél nagyobb szovjet tömegeket tartsanak lekötve. 
Az ellenség szinte az utolsó percig — tehát a 
nagy átkarolás hadászati hatásának érvényesülé
séig — nem vont el jelentősebb erőket a magya
rokra bízott Dnyeper-szakaszról. Ezzel nem csupán 
a német és olasz csapatok dnyepropetrovszki át
törő vagy pedig átkaroló hadműveletének zavar
talan keresztülvitele vált lehetővé, hanem az az 
eredmény is, hogy az innen visszavonult szovjet 
erők, épen hosszú ideig tartott lekötöttségük miatt 
elkerülhetetlenül hadifogságba estek.

T ü zérségü n k  és  lég i erőnk sikeres tevékeny
sége . A honvédtüzérség a saját arcvonal biztosításán 
kívül hatásosan támogatta tüzével a szövetséges 
csapatoknak tőlünk északra történt áttörését, amely
ben annakidején többezer foglyot ejtettek, utóbb 
pedig az ugyanekkor elért helyzet kiinduló pont
jául szolgálhatott az azóta bekövetkezett további 
hadműveleteknek.

Légi erőink ugyancsak kivették részüket a 
nagy átkaroló hadműveletek előkészítéséből. Nap
nap után bombázták az ellenség legfontosabb 
gyülekező-helyeit, raktárait és közlekedő-vonalait. 
A szóbanforgó idő alatt egyetlen gépet sem vesz
tettünk. A honvéderők védőharc jellegű tevékeny
sége a magyarázata annak is, hogy az átlagos 
veszteségek minimálisak maradtak.

Ú j hadm űveletek  előtt. A szövetséges csapa
tok ukrajnai hadműveletei során a bekerített szovjet 
erők megsemmisítése gyors ütemben halad előre. 
A gyűrűbe zárt ellenség kitörő kísérletei általában 
erőtlenebbeknek mutatkoznak, mint a Szovjet elleni 
hadjárat régebbi hasonló helyzeteiben tapasztalható 
volt. A hadifoglyok tömegeinek és a hadizsákmány 
tömegeinek még hozzávetőleges méretei sem becsül
hetők meg.

A gyűrűképzésen és a bennük levő ellenség 
megsemmisítésén kívüli feladatokkal megbízott szö
vetséges erők egy része az Azovi-tenger partját 
vette birtokába, más részük pedig a gyűrűtől ke
letre állott ellenséges erők üldözése közben köze
ledik a Donec vonalához.,

A magyar seregtestek befejezték a Dnyeper- 
szakasz védelmét és új hadműveletekre készülnek 
fel.

A m a g ya r  csapa tok  letörnek m inden ellen
á llá st. A magyar csapátok mindenütt előrehaladtak, 
írják a lapok, letörnek minden ellenállást és visz- 
szavonulásra kényszerítik az ellenséget. A lapok 
arról is írnak, miért volt logikus, hogy Magyarország 
hadbament a szovjetoroszok ellen. Hangsúlyozzák, 
hogy Magyarországnak nincs területi követelése a 
Kárpátokon túl, Magyarország tökéletesen bolse
vistaellenes ország. Leírják a magyarok kommu-
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nistaellcnes küzdelmeit, majd a magyar katonák 
harci szellemével foglalkoznak.

M a g ya r  hősök. Rendíthetetlen bátorságáról és 
kitartásáról tett tanúbizonyságot a Szovjet elleni 
harcokban Iglói Ferenc tizedes, géppuskás raj- 
parancsnok. A zászlóalj súlyos helyzetbe került, 
amelyből parancsra ki kellett magát vonnia. Az 
ellenség igen heves tüzhatása alatt vonultak vissza 
a géppuskás raj szomszéd osztagai, Iglói azonban 
rajával kitartva önfeláldozóan fedezte tüzével a 
hátravonuló részeket. Ezt a feladatát terepszakasz- 
ról-terepszakaszra haladva megismételte. Amikor 
gépfegyverállványa eközben használhatatlanná vált, 
állvány nélkül is tüzelt, majd pedig, amikor már 
géppuskája sem működött tovább, golyószóróval 
lőtte hatásosan az ellenséget és feladatát tökéle
tesen megoldotta. Más alkalommal megsebesült 
szakaszparancsnoka helyett vette át a géppuskás 
szakasz parancsnokságát és ebben a beosztásban 
is igen jól bevált.

r tr *
A Kormányzó Ur Ofőméltósága 
a gyorshadtest parancsnokához 
a következő táviratot intézte.
Méltóságos és nemzetes vitéz lófő dálnoki 

Miklós Béla úrnak, m. kir. vezérőrnagy, a gyors
hadtest parancsnoka.

Egy negyedév telt el, amióta a gyorshadtest 
és a Kárpátcsoport átlépte ezeréves határunkat, hogy 
nagy szövetségesünk oldalán évszázados, legszebb 
hagyományainkhoz híven kivegye részét abból a 
harcból, amelynek célja, hogy megvédje Hazánkat 
és vele az európai rendet és Kultúrát a kelet felől 
fenyegető barbarizmussal szemben.

E három hónap alatt minden magyar itthon 
féltő gonddal és meleg szeretettel követte a had- 
banálló csapatok küzdelmeit és azon fáradoztunk, 
hogy sorsukat — az óriási távolságok folytán elő
állott minden nehézség dacára — minél jobban 
biztosítsuk. Egyben mindent elkövettünk, hogy a 
kinnlevők itthonmaradt családjait megóvjuk a nél
külözéstől.

Örömmel és büszkeséggel állapítom meg, 
hogy harcos fiaink a rendkívül nehéz viszonyok 
dacára mindig a régi magyar katonai hírnévhez és 
dicsőséghez méltóan állották meg helyüket, sőt az 
egész világ által elismerten új babérokat szereztek 
épp azokon a vidékeken, amelyeken egykor őseink 
ontották vitézi vérüket, amikor útban voltak e 
Haza felé.

Legmelegebb köszönetefnet és dicséretemet 
fejezem ki ezért a harcban állt csapatok minden 
tagjának és megbízom, hogy ezeket bajtársi üdvöz
letemmel együtt összes alárendeltjeinek tudomásá
ra hozza.

A hős rádiós.
— A in. kir. honvéd haditudósító század közlése. —

Felderítő feladatunkat sikeresen megoldottuk.
. Elégedetten várjuk a percet, amikor gépünk földet 
érhet. Már látjuk az ismerős hajlatokat, amikor

rádiósunk jelenti a gép parancsnokának a most 
felvett rádióparancsot:

— Bt. miatt leszállási tilalom!
A katonai rövidítés azt jelenti, hogy ellensé

ges bombázók közelednek a repülőtér felé:
Erős ívben fordulunk meg és ellenkező irány

ba tartunk. Gépünk nincs annyira felszerelve, hogy 
szembeszálihasson nagyobb bombázó egységekkel. 
Észszerűnek látszik tehát a harc elkerülése.

Negyedórája repülünk, ellenséges erőknek 
sehol semmi nyoma.

Újabb rádiójelzést kapunk: leszállhatunk.
Alig érünk földet, körülvesznek bajtársaink. Hamar 
kiderül, hogy öt szovjetbombázó látogatott el hozzánk.

Az utolsó pillanatig azt hittük: szövetséges 
gépek közelednek felénk, — mesélik a repülök. — 
Mert az ellenség részéről megszoktuk már, hogy 
mindig nagy kötelékekben jöttek. Másik jellegze
tességük a tömegben való megjelenésen kívül az 
szokott lenni, hogy rendszerint két-háromezer mé
ter magasságban, a felhők fölött jöttek ránk. Most 
másként történt . . .  Megtévesztő jelzésük védel
me alatt hat-hétszáz méternyire közelítettek meg 
bennünket és sorban ejtették le bombáikat. Lég
védelmi tüzérségünk nyomban működésbe kezdett 
és vadászaink felszálltak üldözésükre. Addigra 
azonban már eltűntek.

Az orvtámadás különben nem sok kárt oko
zott. A rádióst keressük, hogy megköszönjük neki 
az idejében érkezett figyelmeztetést, amikor szemünk 
találkozik a repülőtér parancsnokának tekintetével:

— A rádióállomás sátrát - találat érte, — 
hajtja le fejet a repülőszázados. — Szegény rádi
ósunk nagyon súlyos sebet kapott.

Hősként teljesítette feladatát. Miközben ellen
séges gépek zúgtak körülötte és hullott a bomba, 
keze a műszerén dolgozott és közölte bajtársaival 
a veszélyt:

— Bt. miatt leszállási tilalom.
A mai háborúban a jelző-műszerek névtelen 

kezelői is hősökké válnak.

Ima a Nemzetért!
Isten! Lelkünk előtt állasz, 
Atyánk! Minden lelket láthatsz! 
Lelkünk, szivünk, eléd tárjuk — 
A megváltás napját várjuk!
Óh adj munkát, egészséget —
A magyar honnak békességet. 
Szenvedőknek adj türelmet — 
Minden népnek adj kegyelmet! 
Legyen béke s legyen áldás — 
Magyar nemzetnek megnyugvás! 
Bűnt és sátánt tőlünk űzd el — 
Szivekbe a Krisztust küld el! 
Távoztasd el a fel leget —
Óvd meg a magyar nemzetet!
Ne legyen harc, legyen béke — 
Legyen szabad Erdély népe! 
Legyen naggyá Magyarország — 
Szent békéért esdünk Hozzád!
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Apró hírek.
— Német halászati szakértők érkeztek Ro

mániába, akik a dunai és feketetengeri halászati 
lehetőségeket tanulmányozzák.

— Szlovákiában 1.000 ipari vállalat van, 
amelyekben összesen 80.000 munkás dolgozik. A 
kisipari üzemekkel együtt 140 ezer munkást fog
lalkoztat a szlovák ipar.

— Dél-Amerikában új cukortartalmú növényt 
fedeztek fel. A növény neve „stevia" és állítólag 
olyan anyagot tartalmaz, amely 'háromszázszor 
édesebb a répánál, vagy a cukornádnál.

— Németországban a zsidók ezentúl sárga 
csillagot kötelesek mellükön viselni.

— Negyvenezer horvát munkás dolgozik 
Németországban.

— Ukrajna búzatermését 90 millió mázsára 
becsülik.

— Finnország 1186 óta ősi ellenségével, 
Oroszországgal a 23-ik háborúját vívja.

— Megtiltották a külföldi újságok bevitelét
Olaszországba. *

—• Bulgária déligyümölcstermelésre rendez
kedik be.

— Magyar-bolgár gazdasági kamara alakul.
— Columbiában (Dél-Amerika) egy asszony 

110 éves korában elvesztette fogait. Most az asz- 
szony 112 éves és fogai újra kinőttek.

— Három hústalan nap lesz ezután Szlo
vákiában.

— Köteles megtanulni írni és olvasni min
den horvát.

— Európa idei gabonatermése meghaladja 
a 400 millió métermázsát.

— Svájcban korlátozták a személyszállítást, 
hogy mezőgazdasági terményeket szállíthassanak.

— Romániában zárolták a tűzifát.
— A román posta megengedte, hogy ma

gyarnyelvű levélpostát küldjenek bel- és külföldi 
forgalomban.

— Négymillió török font értékben élelmi
szert vásárolnak a törökök a piacokon a lakosság 
téli élelmezésére.

— Váltóláz pusztít Bulgáriában.
— XII. Pius elrendelte, hogy a templomok

ban imádkozzanak a békéért.
— Külön véderőt létesítenek a horvátországi 

németek.
— Bulgáriához a macedón területekkel min

tegy 900 ezer hold szántóföld került vissza. En
nek nagyrészét a bolgár nincstelenek között oszt
ják szét.

T ilos zsidóval házasságo t kötni. Kihir
dették a házassági jogról alkotott új törvényt. 
A törvény értelmében tilos zsidóval házasságot 
kötni. Azt a zsidó férfit vagy nőt, aki házasságon 
kívül kereszténnyel él együtt vagy keresztényt 
megkörnyékez, öt évig terjedő börtönnel büntetik,

Magányban.
Testvér! Ha magányban szomorúk napjaid! 
Vigaszképpen tárd szét a karjaid!
Forró fohászt küldjél fel a magas égbe, — 
Panaszid meghallgatásra találnak az Úrnál végre.

Fénytelen szemedből, ha a könny kicsordul, 
Szivednek mélyéből a bánat elindul. 
Megszabadulsz attól, mi lelkedet nyomja, —
Hisz a bűnösöknek az Úr a pártfogója.

Meghallgat az téged, meg is bocsát neked, 
Megjavulásképpen a szent testét vegyed.
Meglásd, hogy meggyógyulsz, lelki erényekbe, — 
Az '.Úrnak szent nevét zárd szíved mélyébe. •
Testvér! Ha magányban felvidult napod!
Kulcsold imára két fáradt karod.
Ajkadról imáid az Úr színe elé szállnak, —
Beteg szíved-lelked megnyugvást találnak.

D . 1592.

H  H aszn os tudnivalók , H
V22 ‘ycv;

Hull a  lomb. Itt az ősz. Hullanak a fale
velek. Megkezdődött az őszi hervadás, hogy tavasz- 
szal az új életnek helyet adjpn. Elnézzük a hulló 
leveleket, de ki gondol arra, hogy azt össze is 
szedje, mert különben majd az új életnél a most 
hulló leveleken levő sokféle betegség terjed és el
hatalmasodva tönkreteszi az új életet, az új remé
nyeket. Most ezzel nem törődünk. A fákról lehulló 
legelek egész télen át ott hevernek, ahová lehul
lottak, legfeljebb az őszi szél viszi ide-oda, míg 
végre valahol megfeneklik és majd lassan elkorhad, 
elvesz. így hagyni a leveleket nem helyes, mert a 
lehullott leveleken igen sok gombabetegségnek kite
lelő alakja, spórája van és ezek majd tavasszal 
ontják magukból a betegségeket terjesztő anyago
kat, ami ellen védekezni nemcsak, hogy bajos, 
hanem költséges is. Az az eljárás sem egészen jó, 
ha á leveleket egyszerűen beássuk, mert a levelek 
vékonyabb részei elkorhadnak, de nem korhadnak 
cl és vesznek el a levélmegvastagódások, ahol a 
betegségeknek tanyái vannak. Ezek a megmaradott 
részek tavasszal tovább fertőznek, mert az a ren
deltetésük, hogy fajukat szaporítsák. Leghelyesebb 
úgy eljárni, hogy a hulló leveleket hetenként 1—2 
ízben összegereblyézzük és a komposzt gödörbe 
tesszük, ahol mészport hintünk rá. Ott és így biz
tosan elkorhad a levélnek minden íze és része.

Zsombikos ré tek  elegyengetése. Ilyenkor 
a sarjúk kaszálását is befejeztük, majd sarjúhordással 
is végezünk és akkor a réteket magára hagyjuk, 
pedig bizony most volna az ideje, hogy a rétekkel 
dolgozzunk, mert másképpen nagyobb termésre nem 
számíthatunk. Sokan azt kérdezik: ugyan, miféle 
dolog volna is most a rétekkel? Hát bizony van ott
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dolog, mert a reteken a zsombikot kell teregetni, a 
réteket tanácsos megtrágyázni és még azokat a tel 
előtt inegfogasolni. Ezek mind olyan munkák, ame
lyeket tanácsos elvégezni. Unos-untig hangoztatják 
•a többtermesztést, a gazdák pedig panaszkodnak 
a kevés termésért. Többet termeszteni csak több és 
tudatosabb munkával lehet, de ugyanez a panasz 
zsilipjének az elzárója is.

A munkákat úgy kezdjük meg, hogy a rét
ről mindenféle gazt távolitsunk el, azután a zsom- 
bikokat, vakondtúrásokat hányjuk szét. A széthá- 
nyás után a földet gereblyével szép egyenletesen 
gereblyézzük szét, hogy a rét felülete lehetőleg min
denütt egyenletes legyen. Nézzünk csak meg egy- 
egy szépen elegyengetett rétet most a sarjúkaszálás 
után. A szem elsiklik rajta, olyan jóleső szemlélet 
tölti be az embert, amit csak ritkán érezni. Minden, 
ami szép, érdek nélkül tetszik, ilyen érdek nélkül 
tetszik a szép, egyenletes, sírna rét s rajta a szem 
megpihenve gyönyörködik. A rét tulajdonosa is meg
találja a hasznát a szép egyenletes rétnél már a 
kaszáláskor is, mert ott halad és nem bukdácsol 
a kaszás, nem vesz el mindjárt-mindjárt a kasza 
éle, nem marad fű a réten, hogy jövőre csak 
rontsa a széna minőségét.

Ha a réteken a zsombikokat elegyengettük, 
akkor az elgereblyézett föld a rétnek azon részén, 
ahova jut, olyan fél kistrágya. Ez a kevés trágya 
is nagy hasznára vari a rétnek, azonban nem ele
gendő trágyája. A rétekre jó trágyát hordani. Ilyen 
rétre való trágyaféle majdnem mindenfele akad, mert 
erre a célra jó a trágyatelep helyén való nyesedék, 
de a gondos gazda úgyis ilyenkor az árkokat csa
tornákat kiigazítja, hogy majd az őszi és téli ned
vesség ne tegye járhatatlanná az udvart, vagy ne 
fusson a víz az épületek mellé, mert azokat bizony 
könnyen alááztatja, aminek pedig kellemetlen kö
vetkezménye az épületek összedőlése, amire min
den tavaszon van elég példa. Az ilyen árok- és ud- 
varnyesedék igen jó trágyája a réteknek. Ha nem 
lenne- elegendő trágyánk vagy nyesedékünk, akkor 
műtrágyát kell vásároljunk. A rétekre általában most 
ősszel szuperfoszfát való, amelyet mielőbb szór
junk ki az előbb elmondott módon egyengetett ré
tekre. Jobb, ha a műtrágyából többet adunk, nem
csak úgy paprikázzuk a rétet, mert a jobb trágyá
zásnak nagyobb a hatása és több lesz a széna. Bá
mulatos mennyire megváltoztatja a rétek füvezetét 
az elegyengetés és a jó trágyázás. A föld áldását 
adja annak, aki megértőén bánik vele, ezt mindenki 
tapasztalhatta. Minden rétet a tél beállta előtt fel
tétlenül meg kell jól fogasplni, abban az időben, 
amikor már az esőtől a rét felülete lazább lett, 
mert akkor a jól megélezett fogas a rétet eléggé 
meghasogatja. Sarjúkaszálás befejeztével erre 
gondoljunk.

A vadgesztenye takarm ányozása. Ez őszi 
időben Nógrád megye enyhelejtésü hegyei között 
jártam egy jó barátommal. A levelek már hullani 
kezdenek és az őszi alkonyban a napsugár kedvére 
fürdőit a pirosló erdei lombok között. Sétánk közben 
egyszer csak egy vadgesztenye esik a lábunk elé.

Barátom arca felderült és örömmel mondja: Hull 
már a vadgesztenye, a teheneim alig várják, lesz jó 
abrakjuk és majd tejelnek is tőle. Meglepett barátom 
örömteli arca és meg is kérdeztem: Hát igazán olyan 
jó az a vadgesztenye, lií>gy ennyire örül láttán? Kér
désemre elmondotta, hogy ő szedeti a vadgesztenyét 
és úgy amint van, a tehenek jászolába, önti s azok 
mohón eszik, jobban tejelnek tőle. Úgy, beszéd 
közben elmondotta, hogy a vadgesztenyéből bámu
latos sokat tudnak a tehenek megenni, azonban 
nem szabad nagyon sokat adni belőle, mert tejük 
sűrű lesz és bizonyos mellékizt is kap. Ha azon
ban módjával etetjük, akkor nemcsak tovább tart, 
de az állatok jó húsba is jönnek tőle cs tejelésük 
is emelkedik. A vadgesztenye könnyem' eltartható, • 
csak nem szabad nagy rakásba önteni és néha- 
néha jó megforgatni is. Ö a gyerekekkel szedeti, 
akik szívesen szedik, mert a szedés szapora. A 
vadgesztenye összeszedett kilogrammjáért 6 fillért 
fizet és igy a gyermekek is jól járnak és ő is. 
Elmondottam ezt a kis beszélgetést, hogy felhívjam 
a figyelmet a vadgesztenyére, ami bizony most 
igen sok helyen ott pusztul el az avarral.

A vadgesztenye jobb, mint a tölgymakk, mert 
nagyobb a keményitőértéke. A vadgesztenyét fris
sen szoktatva, mindenféle állat szívesen eszi. Leg
szívesebben a szarvasmarha eszi és leghamarabb 
meg is szoktatható etetésére. Kecske és juh is ha
mar megszokja és szívesen eszi. Legnehezebben 
a ló és sertés szokja meg.

A vadgesztenye felhasználásának korlátot szab 
gyors romlása, mivel, ha összerakva akarjuk eltar
tani, hamar befülled, majd gyorsan rothadni kezd. 
Legtovább eltartható szellős padláson vékonyan 
elteregetve. De eltartható a burgonyához hasonlóan, 
prizmázva is, azonban ez esetben jó! ki kell szik
kasztani. A vadgesztenyének duggasztó hatása van 
és ezért legjobb hashajtóhatású takarmányokkal egy- 

' időben etetni, pl. répalevéllel vagy leveles répa
fejjel együtt. Mindenesetre elég értékes takarmány 
ahhoz, hogy ahol terem, ott meg is becsüljük.

A burgonya eltartása. A burgonya ez évben 
fontos közélelmezési cikk lesz, mert a mérsékelt 
gabonafejadagra a köz érdekében bele kell nyugod
nunk. A magyar ember a kenyérmagvak nagy fo
gyasztója és ez már egy évezred óta igy van, most 
bizony nehéz erről leszokni. A mindennapi kenyér 
jelentőségét csak most tudjuk, amikor a minden
napi kenyér kérdése olyan égetővé vált. Németor
szágban a burgonyát a kenyér helyett használják. Ők 
már megszokták, hogy délben az étkezéskor a kenye
ret a burgonya pótolja és ez általában igy van. Ott 
még a Ritterguton, a nagybirtokosnál is igy van, 
hogy az asztalon délben a kenyér helyett főtt 
burgonya van. És ez nem is olyan rossz, csak 
meg kell szokni. Az bizonyos, hogy a burgonya 
igen sok esetben helyettesítheti a kenyeret, így 
okos beosztással mi is megpróbálhatjuk a kenyér
nek burgonyával való helyettesítését. Nem is megy 
olyan nehezen. Amikor a körülmények ezt így írják 
elő, akkor nekünk is igazodni'kell azokhoz, bár
mennyire újszerű is.
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Ez a körülmény szükségessé teszi, hogy 
igyekezzünk a burgonyát minél jobban eltenni, 
mert csak igy áll állandóan és biztosan rendel
kezésünkre. A burgonya eltartásával mindenfelé 
tisztában is vannak, azoflíban mégis, mint nem 
egy esetben láthattuk, bizony van igen sokaknak 
romlott burgonyájuk, éppen a nem eléggé gondos 
eltartás miatt s hogy ez lehetőleg minél kevésbbé 
fordulhasson elő, ezért röviden ezzel a kérdéssel 
foglalkozunk.

JA burgonyát kiszedés után feltétlenül szük
séges négy-öt napig szikkadni hagyni, mert a 
burgonya kiszedés után látszólag nem él, azonban 
él és lélegzik s így egy bizonyos időre van szük
sége, hogy életműködése alább maradjon és fölös
leges nedvességét elveszítse. A kiszikkadás után 
aszerint, hogy milyen helyiség áll rendelkezésünkre, 
vermeljük el a burgonyát. Legáltalánosabb, hogy 
verembe rakjuk. A vermet csakis altalajvíztől elég
gé megvédhető helyen ássuk, vagy ha a verem 
már készen van, azt alaposan kitisztítjuk. Jobb 
lett volna már hónapokkal előbb, de legalább he
tekkel ezelőtt kitisztítani és ajtaját nyitva hagyni, 
hogy jól kiszáradhasson. A száraz verembe száraz 
szalmát leszünk és erre tesszük a burgonyát és 
utána szalmával betakarjuk, majd jól elzárjuk. Ezt 
nagyjában igy is készítjük és ha vigyázunk arra, 
hogy a verem száraz legyen, valamint száraz szal
mára kerüljön a burgonya, nem lesz semmi baj.

Csak olyan pincében tartható el a burgonya, 
amelyik eléggé szellős és száraz. A pincében is 
száraz szalmát tegyünk a burgonya alá. A szal
mát jó meghinteni eléggé ‘vastagon faszénporral, 
mert ez a pincében keletkező nedvességet magába 
veszi. A faszénporra ismét szalmát teszünk és erre 
öntjük a jól megválogatott burgonyát, végül szal
mával befedjük. A pince feltétlenül sötét legyen, 
mert a világos pincében a burgonya gyorsan csí
rázik. Az a jó, ha a pince hőmérséklete sohasem 
süllyed három fok Celsius hőmérséklet alá, mert 
ha hidegebb, ki lehetünk téve a burgonya elfagyá
sának, különösen, ha a hőmérséklet hosszabb 
ideig fagypont alatt van. Mint látható, nem nehéz 
a burgonyát jól elraktározni, ha fentiekre figye
lemmel vagyunk.

Sokat szenvedett szilvafák. Az összes 
gyümölcsfák között legtöbbet szenvedtek a szilva
fák ebben a nedves és tetvekkel teli időben. Az 
összes gyümölcsfák közül talán a szilvafa tud leg- 
tetvesebb lenni. Ha megnézzük jól a szilvafákat, 
azt látjuk, hogy a szürkés-zöld ievéltetvek olyan 
nagy tömegben lepik el a szilvafák fiatalabb, haj
tásait, hogy a Ievéltetvek valóságosan kitúrják 
egymást, csakhogy helyhez jussanak. Ez a nagy
tömegű tolakodás azt eredményezi, hogy a gyen
gébbek helyükről kitűralnak és, mert más helyük 
nincs, a fák törzsét lepik el, ámbár ott nem a 
legjobban érzik magukat. így fordul elő, hogy a 
fák vastagabb ágain és törzsén tömegesen helyez
kednek el. Ezt ma elég gyakran láthatjuk, ha csak 
egy kicsit figyelmesen vizsgáljuk meg a fákat. 
Ilyen esetben a fák szürkés-zöld színe már el

árulja a tetűtömegek jelenlétét. A szilvafák törzséi 
mielőbb vakarjuk le, az ágakat erős gyökérfélével 
dörzsöljük le, hogy a tetuk tömegét irtsuk. Lomb
hullás után azonnal permetezzük be mészkénlé- 
vel, hogy még jobban irtsuk a tetveket, mert erre 
nagy szükség van. Az irtást lehetőleg alaposan 
végezzük, mert ez a nagy tetüfömeg egy-két kitc- 
lelő lefünek az ivadéka.

Nemcsak a tetvek elleni tisztogatást és per
metezést- kell elvégezni, hanem a megkínzott fákat 
is fel kell segíteni. A felsegítést úgy végezzük el, 
hogy a fáknak trágyát adunk. Legjobb a jó érett 
istállótrágya, amelyet elég vastagon hintünk el a 
fák alá szélesebben, mint a korona csurgója. Trá
gyázás után a talajt felássuk, hogy a trágya a ta
lajba kerüljön és hogy a téli nedvesség jól be 
tudjon hatolni a fák talajába.

T engeriszár és a késői csalatnádé elver- 
melése. Úgy a tengeriszár, mint a csalatnádé elég 
jó takarmány, ha nem szárad nagyon ki, mert a 
kiszáradás után nemcsak nehezen rágható, hanem 
emésztése is nagyon megpróbálja az állatok emész
tőszerveit. Mivel a szárat és a csalamádét meg
szárítva jól el lehet tartani, bizony nem nagyon 
ügyelünk arra, hogy a jószág miként emészti 
meg, csak azt látjuk — megeszi. Ha a szárat 
vagy csalamádét elvermeljük, akkor emészthető
sége és rághatósága, tehát takarmány értéke 
sokkal nagyobb. Ezt tudva, ma már mindenfelé 
vermelik, silózzák ezeket, hogy a jószág, különö
sen a szavásmarhák téli takarmányozását bizto
síthassák.

A téli eltartás legjobb módja az clverinelés, 
vagy másképpen besavanyitás, amit végezhetünk 
silókba, vermekbe, vagy pedig a föld félett kazalba 
rakva. Silók építésére a főldmivclésügyi miniszter 
silóépítési segélyt ad, valamint pontos leírását 
annak, hogy kell a takarmányt silózni. Sajnos, 
a silók elkészítése, pedig igen sok gazda 
kérte a silóépítési segélyt, cement hiányában na
gyon nehezen halad. A silózás- kérdését most tel
jesen figyelmen kívül hagyjuk, hanem arról em
lékezünk meg, miként vermelhetjük, vagy zson- 
bolyázhatjuk el legkönnyebben a szárat és a nyá
ron annyi helyen vetett csalamádét.

Vermelésnél lehetőleg magasabb helyen, há
rom méter széles és egy és félméler mélységű 
gödröt ásunk, amelynek hosszúsága az elteendö ta
karmány mennyiségétől függ. A kiásott földet kétol- 
dalra hányjuk, hogy majd könnyebben visszahány- 
líató legyen. A kiásott verembe alulra és oldalt szalmát 
teszünk és erre rétegesen folytonos jó letaposás 
mellett beletapössuk a takarmányt. Nagyon jó el
vermelt takarmányt készíthetünk így tengeriszárból 
és kései csalamádéból, azonban csak akkor, ha 
törés után azonnal levágjuk a szárat, amíg az 
kellően nedves. A kukoricaszárt, mivel vastag szára 
van, legjobb szártépövel feltépni. Szártépő csak 
kevés helyen van s ezért szecskázzuk fel. A fel
szecskázott szárat jól beletapossuk a verembe. A 
taposására vigyázzunk, mert minél jobban ta
possuk, annál jobb lesz a vermelt takarmány.
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Amikor a föld felé értünk, akkor még mintegy két 
méterig prizmaalakban felrakjuk a letaposott szecs
kázott takarmányt s végül a veremből kihányt 
földdel betakarjuk, azonban a takarmányt előbb 
beszalmázzuk, hogy föld ne keveredjen közé. Az 
így vermelt takarmányt a jószág szívesen eszi és 
hasznára is van. Lehet a szárat és csalamádét 
szecskázatlanul is eltenni, azonban így sokkal 
több a penészedés, mert a levegőt nem tudjuk 
olyan jól kitiporni.

Lehet a szárat és csalamádét kazalba rakva 
is eltenni, amit zsonbolyázásnak nevezünk. Ebben 
az esetben három méter széles és tetszés szerinti 
kazlat kezdünk és abba a takarmányt jól tiporva 
rakjuk. Amikor két és fél méter magas, a tetejére 
szalmát teszünk és azt 50 cm vastágon beföldeljük. 
Az ilyen eljárásnál csak a tetejére teszünk földet 
és az oldalai szabadon maradnak. A tetejére ra
kott föld domború legyen, hogy a víz lefolyhasson 
róla. A földfeletti eltartásnál az oldalak kiszárad
nak és nem egy esetben be is penészednek. Hogy 
minél kevesebb legyen az így elöállható veszteség, 
semmi esetre sem szabad a kazlakat három mé
ternél keskenyebbre venni.

A fentebb említett eltevési módoknál arra 
vigyázzunk, hogy az eltevést minél hamarabb vé
gezzük el, mert az a siker egyik feltétele. A be- 
földelést gyakrabban nézegessük meg, különösen 
eleinte, nehogy repedések legyenek rajta. A repe
dések azonnal helyreigazítandók.

JANCSI
Regény

írta Galambos János.
(Folytatás.)

Jancsi csakhamar elér sétája céljához: az 
„Ábrándok kövé“-hez, ahogy ő elnevezte. Nagy 
kő az — helyesebben: szikladarab — a patak s 
az út. között. Lapos, kissé a víz felé lejtő tetejét 
bársonyos moha borítja, mint valami élénkzöld 
szőnyeg.

Jancsi ráheveredik. Hanyattfordulva belebá
mul a folyton ringó lombtengerbe s hallgatja, a 
természet titkos zenéjét. Suttog a szellő, zsongnak 
a lombok, mormol a patak. S az az ezerféle hang 
mind csak egyet mond: „Ne menj, maradj, a vá
ros megöl!“ Igen, igen: hiába a jószándék, hiába 

"a tanulás: nem lesz, aki hasznát vegye...
x Hazatérőben jobbra fordul s egy kanyargó 

erdei ösvényen csendes vápába jut. Van ott a 
bükkös sűrű árnyékában egy kis csorgó, pompás, 
jóvízfi, „Szelesd kútjá“-nak hívják. Arrafelé tart. 
A bokrok miatt csak akkor Játja meg, amikor már 
ott is van, s nagyon meglepődik, hogy Vilmát is 
ott találja Kúti Gizellával, az asztalos lányával és 
egy erősen barna — nyilvánvalóan örmény — 
fiatalemberrel. Kúti Gizellát ismeri már úgy szeg- 
ről-végről, mint a Vilma egyetlen barátnőjét, aki 
vasárnap délutánonkint be-beszólt, hogy Vilmát 
sétálni hívja. A fiatalemberrel még nem volt ta
lálkozása, de biztosra fogja, hogy ö az a fiatal

örmény kereskedő — Keresztes Lukács vagy mi
nek is hívják? — ki a múlt ősszel telepedett le 
(nagy bosszúságára a régi boltosoknak) s akiről 
álmélkodással beszéli a falu, hogy Kolozsvárt 
élvégezte a kereskedelmi akadémiát. Jancsi nem 
állhatja az ilyen vidéki nagyságokat s nagyon 
bántja, hogy errefelé jött, de már nem segíthet a 
dolgon: Vilma miatt csatlakoznia kell a társaság
hoz.

Kúti Gizella kedves, vidáman csacsog, hogy 
be szép az idő, be szép ez a hely, s milyen jó 
ez a víz, de persze, aki a fővárosból jön, annak 
mindez semmi.

— Nagyon örvendek kedves Pálíalvy úr — 
kezdi Keresztes, — hogy megismerhettem. Még 
nem volt szerencsém az üzletemben.

Jancsi már únja ezt a tárgyat s azt gondolja: 
legjobb, ha igent mond.

— Jó, majd benézek.
— Legyen szerencsém! Tessék elhinni, hogy 

én itt kultúrát csinálok. Minden kereskedés góc
pontja a műveltségnek, ha intelligens ember ve
zeti. Nem egy cikket honosítottam meg, s folyta
tom ezt a kultúrmunkát ezután is, ha számíthatok 
az intelligencia támogatására. Tessék benézni... 
s ha szíveskednék a nagynénje őnagyságának 
ajánlani... ö nem.tőlem vásárol...

— Benézni benézek, de ami a nagynénémet 
illeti, ő már az öreg Mányához szokott s mint-, 
hogy nincs panasza rá, alig hiszem, hogy elpártol 
tőle-

— Látja kedves Pálíalvy úr, ezt becsülöm a 
vevőben, ezt különösen becsülöm: a hűséget, az 
állhatatosságot. Miután elvégeztem a kereskedelmi 
akadémiát, két évig voltam Kolozsvárt, egy nagy 
üzletben s amit ott tapasztaltam, arról könyvet 
lehetne írni.

— Elhiszem. De visszatérve arra, amit a 
kereskedések műveltségterjesztő hatásáról mondott, 
tökéletesen igaza van: minden kereskedés góc
pontja a műveltségnek, ha intelligens ember vezeti, 
de — sajnos — veszedelme is az őskultúrának.

. — Ezt nem értem. -
— Pedig nagyon egyszerű a dolog. A nép 

.— amint halad a kultúra — egyre olcsóbban
szerezheti meg a saját szükségleteit kész állapot
ban, s egyre kevésbbé szorul rá, hogy sajátmaga 
készítse el házi eszközeit, a ruházatát. így megy 
lass'acskán tönkre a háziipar s ezzel együtt a nép
művészet is, mérhetetlen kárára nemzeti kincse
inknek, még a nyelvnek is.

— Lehet, anyagiakban, de én részemről 
mélységesen fájlalom minden eredetiségnek a pusz
tulását. Aki ismeri a népet, a nép. kincseit...

— Kérem, én is nagy barátja vagyok ám a 
népnek, hiszen utána élek. Aztán meg,- mondha
tom — s Keresztesnek megcsillan a szeme — 
mondhatom, olyan jóforma menyecskék, leányok 
járnak a boltomba, s olyan talpraesetten jár a 
nyelvük, hogy csupa gyönyörűség. Aligha nincse
nek tapasztalatai Pálíalvy úrnak is?
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Jancsinak sehogy sem tetszik ez a bizalmas
kodás, de az édesanyja 'sokkal több finomságot 
nevelt belé, hogysem durván tudna felelni. Aztán 
meg az is megfordult a fejében, hogy a Lidivel 
való dolgát talán már szájára vette a falusi zuvat, 
ez esetben pedig minden hevesebb szó csak iga
zolná a mende-mondát. Igyekszik.tehát egyszerűen 
felelni:

— Aki nyitva tartja a szemét, az minden
esetre sokat tapasztalhat.

— Jaj, kérem, kedves Pálfalvy úr, volt az 
ősszel, amikor idekerültem, éppen a kedves nagy
nénje őnagyságánál egy cselédleány, az volt aztán 
a kedvemrevaló! Elküldték egyszer — nem tudom 
már miért — persze- az öreg Mányához, de ott 
éppen kifogyott az, ami kellett s hozzám jött. Az 
volt aztán a szép leány, de csakhamar hazament, 
mert — úgy beszélték — beteg lett a nagynénje. 
Vilma kisasszony is ismerte.

Keresztes egyszerre hangot változtat s komoly 
érdeklődéssel kérdi:

— Mondja, Pálfalvy úr kérem, igaz az amit 
beszélnek, hogy Vilma kisasszony rokona a nagy
ságos asszonynak: a kedves nagynénje őnagysá- 
gának?

A bizalmaskodás nem tetszett Jancsinak, ám 
most már nem hagyhatja cserben Vilmát s vála
szol de csaknem ridegen:

— Igen: Vilma másodunokatestvérem.
— Valóban? — Mégis különös, hogy a 

nagyságos asszony úgy tartja; mintha cselédje 
volna.

Jancsi forrongni kezd, de most nem Klári 
néni, hanem Keresztes ellen.

— Kérem, arról szó sem lehet. Akit Klári 
néni az asztalához ültet, az nem lehet cselédje.

— De nem tudom — szól Jancsi hirtelen 
fordulattal — hogy mindez miért érdekeli Keresz
tes urat.

Keresztes nem várta ezt a kérdést s némi 
zavarral, némi csodálkozással felel:

— Természetes, hogy érdekel egy . olyan 
kedves fiatal hölgy sorsa, mint Vilma kisasszony?

— Őszintén megvallva, csodálom, hogy a 
nagyságos asszony megengedi, hogy Vilma kisasz- 
szony Kúti Gizellával barátkozik.

— Hogyan? Kúti Gizelláról soha sem hal
lottam semmi rosszat.

— Én sem hallottam. Nem is úgy értem, 
hanem hát mégis csak egy falusi asztalosnak a 
leánya.

— De hát mondja meg, Keresztes úr, ki 
legyen Szelesden a Vilma barátnője?

— Hát hiszen igaz, igaz... De mégis Vilma 
kisasszony és Gizella... nagy különbség, roppant 
nagy különbség... s a nagyságos asszonynak nin
csenek gyermekei?

— Nincsenek.
— Eszerint Pálfalvy úr fogja örökölni a bir

tokot... vagy Vilma kisasszonynak is jut majd 
valami?

Jancsi most már komolyan kifakad :
— Keresztes úr, honnan tudjam én: mi a 

nagynéném szándéka? Ez az ő dolga és senkinek 
semmi köze hozzá!

Keresztes kérlelőre fogja a dolgot:
— Ne tessék haragudni, kedves Pálfalvy 

úr. Természetes, hogy a nagyságos asszony úgy 
rendelkezik, ahogy akar. És csupán a Vilma kis
asszony érdekében kívánnám, hogy bárcsak neki 
is jutna valami. Aki olyan- szép, olyan kedves, 
olyan jó, mint Vilma kisasszony, az megérdemelné 
hogy...

A beszélgetésnek egyszerre vége szakad, mert 
Jancsi hirtelen megszólal: .

— Keresztes úr, úgy-e, lesz szives hazakí
séri Gizella kisasszonyt? Nekünk Vilmával siet
nünk kell.

*

Egy darabig szótlanul haladtak, de akkor 
egyszerre csak kirobban Jancsiból:

— Vilma! Szereted ezt az embert?
A leány elsápadt és csak hebegni tud:
— Én?... Kit?
— Hát ezt a Keresztest!
Jancsinak csak úgy remeg a düh a .hangjá

ban. Vilma kezd fölocsudni ijedelméből és elszé- 
gyenli magát.

— Most beszéltem vele másodszor.
— Szavadra mondod?
— Nem szoktam hazudni.
A leány válaszában annyi az egyszerűség, 

de annyi a méltóság is, hogy Jancsi észre tér és 
megszégyenli magát:

— Vilma, ne haragudjál! Nem akarlak bán
tani, Isten őrizzen! Tudom, hogy semmi jogom 
sincs arra, hogy beleszóljak a te dolgaidba, de 
szeretném, hogy boldog légy, nagyon boldog, s 
mint unokabátyád mondom: ez az ember nem 
méltó hozzád, mert ez az ember máris azt szeretné 
tudni, hogy fogsz-e örökölni Klári néni után vagy 
nem.

Vilma némán halad mellette, szemét a földre 
szegezve, csak az utolsó néhány szóra kapja föl a 
fejét, de akkor sem szól semmit

— Mond Vilma, haragszol? — kérleli újra ' 
Jancsi.

A válasz alig hallható:
— Nem haragszom, de ne gondolj rólam 

olyant. — S arcát a zsebkendőjébe rejti.
(Folytatjuk.)
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