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o világ folyásáról és az ember alkotásairól.
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A váci kir. orsz. fegyintézeti új rabkórház ünnepélyes felavatása..
Folyó évi május hó 21-én volt a váci kir. orsz. 

fegyintézeti új rabkórház ünnepélyes felavatása, amelyről 
a „Váci Hírlap* megemlékezése általános érdeklődésre 
is igényt tarthat s ezért azt az alábbiakban közöljük:

„Ha lehet nagyobb rend a váci fegyházban, mely
nek minden kis tere máskor is mintha az ünnepi tiszta
ságot lehelné, úgy az csütörtökön volt. De most nemcsak 
a fegyencek serénykedtek, az őrség, a tisztikar hétköz
napja is ünneppé változott. Semmi sem árulta el a lázas, 
lüktető munkát a közel ezer főnyi városrészben, csak 
látni lehetett Rtiszlek Lajos dr. igazgató egy-egy csendes 
intézkedését és nyomában mintha hangyaboly indult 
volna meg: sürgés, forgás és már is jelentetlek halkan 
előtte: parancsa teljesittetett! Mintha egy gondolkodó fő 
lett volna az egész hatalmas ház: ellentmondás, vita 
nélkül, mint a gép, ment minden az előre beigazított 
vágányán, amint azt Ruszfek igazgató előre elgondolta.

A minisztervárásra kis váci társaság gyűlt össze. 
Az igazságügyminiszter nem engedte meg, hogy a kór
házavatás nagyobb méretű legyen — kifelé. Kolossváry 
Mihály felsőházi tag, Éder Kálmán a kir. járásbíróság 
elnöke, Krakker Kálmán polgármester, Szentgyörgyi 
Gusztáv a MTI tudósítója és e sorok írója várakoztak 
a miniszterre az igazgató szobájában. Szinte félelmetes 
volt ide bejutni: az őrség minden tagja fegyverben, szu- 
ronyfeltüzve. A kijáratok előtt tizenöt-húszas csoportban: 
ez volt a diszőrség.

Az alsóvám kilenc óra után jelentette, hogy Zsitvay 
miniszter és kísérete három gépkocsival megérkezett. 
Ugyanakkor a püspöki palotából megindult Hanauer 
István, megyésfőpásztor, Széli Kálmán kancellárja kísé
retében. A minisztert a fegyház igazgatója fogadta és

az emeleti folyosón bemutatta neki a lelkészeket, a tiszti
kart, kikkel a miniszter kivétel nélkül kezet fogott. Kísé
retében voltak: Ángyán Béla, Szászy Béla, Séthy Antal 
államtitkárok, Záborszky István, Magassy Dénes helyettes 
államtitkárok, Stokinger János, Ghyczy Dénes, Szöllősy 
Oszkár miniszteri tanácsosok és Bézay Jenő dr. a miniszter 
személyi titkárja. Gáli Endre a pestvidéki törvényszék 
és Sárospataky József dr. a pestvidéki kir. ügyészség 
elnöke vonaton érkeztek.

Minden liitfelekczet templomában istentisztelet volt. 
A miniszter a kát. templomba ment, amelynek kapujá
ban csakhamar megjelent a püspök Ötter György titkára 
és páter Horváth Zénó fegyintézeti lelkész kíséretében, 
a kóruson pedig a fegyenc énekesek ajkán gyönyörűen 
felhangzott az Ecce sacerdos magnus dallama. A hatal
mas méretű templom zöld füzérekkel díszítve, fényárban. 
Két oldalon fehér nyáriban, földszinten és az emeleten 
a kiváncsi fegyencfejek. Ritka látványosság volt; fenn, 
a magas oltárnál püspöki ornátusban a főpásztor, lenn 
a miniszter és előkelő kísérete, a kóruson pedig most 
szárnyal egy felséges szép tenorhang: Laurisin Lajos 
operaénekesé, aki bőkezű egymásutánban énekli a mise
részeket és lenyűgözi rácson innen, rácson túl hallga
tóságát. Közben pedig a fegyenckar a legnagyszerűbb 
fegyelmezettséggel a szép régi egyházi énekeket adja 
elő. Vezetőjük és tanítójuk: Siimegh Miklós minden 
dicséretet megérdemel. Az események hatása alatt senki 
sem imádkozott. Csak a miniszter. Imakönyvét elővéve, 
térdenátlva az egész mise alatt. Meghatóan szép és 
szokatlan jelenet.

Istenházából jövet a miniszter az igazgató kalauzo
lása mellett megnézte a magánzárkákat, a konyhákat, 
néhány munkatermet, cellát, gépházat, majd kíséretével
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álment az új kórház udvarára, melyet már virágágyak, 
üde zöld fűpázsitok díszítenek. Az ég borulása is enged, 
megszűnt az eső és a napsugár kíváncsian nézi a kór
házavatást. A fegyenckar megint nagyszerűen szerepel, 
majd Rusztek dr. igazgató áll a miniszter elé és a követ
kező, nagy szívre valló, nemes gondolatokkal telt beszéd
del kéri a kórház megnyitására az engedélyt:

Ebben a házban, a bűnbánat és vezeklés ottho
nában ritkán rak fészket a béke fehér galambja, miná- 
lunk ritka az öröm, ritka a lélek mosolygása. Az elron
tott élet, az elvesztett évek gondja nehéz bilincsekbe 
rakják a jókedvet, a teremtő és termelő energiát és 
egyik nap szürkén, fénytelenül, emlékek és örömök nél
kül tűnik el, merül el a másik után. Ez a rab sorsa. 
És mi, akiket az isteni gondviselés és feletteseink kitün
tető bizalma ezeknek a többször szerencsétlen, mint 
gonosz embereknek élére elöljárókul rendelt, mi, akik 
kezünket a börtönügy hűséges szolgálatával rajta tartjuk 
ennek a háznak ütőerén, ma mégis lakóink kivételes 
örömünncpéröl tehetünk Miniszter Úrnak jelentést.

Jól tudjuk, hogy a váci fegyintézetnek közel 200 
esztendős törzsépülete eredetileg nem börtönügyi célokra 
épült és csak nagy átalakítások és alapjában számos új 
építkezések tették a börtönügy megfelelő szolgálatára 
alkalmassá. Az idők folyamán épült a hatalmas, 52 ter
met magábafoglaló kétemeletes munkaterem épület, a 
200 szobás magánzárka, majd utóbb a mosoda, pék- 
műhely és a központi gépház, amely az egész telepnek 
áramszolgáltatását ellátja, megmozdult, haladt, fejlődött 
itt minden és csak egyedül az élet és egészség bizto
sítását szolgáló öreg kórházhelyiségek, amelyeknek jelen
tősége a meghatározott hosszú időtartamra s nem halálra 
ítéltek szempontjából különösképpcnésclsörendüen fontos, 
csak ezek a kórház helyiségek maradtak változatlanul 
régi és szerencsétlen elhelyezésüknél fogva egyáltalában 
meg nem felelő lokalitásokban. Ezen a börtönügyi és 
közegészségügyi szempontból egyaránt tarthatatlan álla
poton segített az igazságügyi kormány, amikor meg
hallgatva intézetünk igazgatóságának ily irányú javas
latait és élve Vác város polgármestere dr. Krakker Kálmán 
részéről tanúsított megértő és bennünket a legnagyobb 
hálára kötelező magatartásával nyújtott rendkívüli alka
lommal, e helyen eléggé nem dicsérhető és soha meg 
nem hálálható áldozatkészséggel köböl és vasból épített 
emléket állított a magyar börtönügy ama nagyszerű és 
magasztos gondolatának, amely nem a múlt századok 
tévedésében, az oktalan megtorlásban és a léleknélküli 
elrettentésben él, hanem amelynek kimondott és gyakor
latilag követett célja a hittel, szeretettel és bizalommal 
teli javítás, a lélekmentés, az elrontott élet helyébe új 
élet állítása.

Ez a hatalmas épület itt a Duna mellett mindenki 
számára hirdeti, hogy a magyar igazságszolgáltatás nem 
mond le véglegesen azokról, akiket hibájuk vagy gyenge
ségük, szerencsétlenségük vagy rossz csillaguk e házba 
juttatott, ez a — és ezt a szó igaz és nem az ünnepi 
hangulat emelése érdekében állítom — ez a maga nemé
ben az egész világon egyedül álló ilynemű alkotás a 
maga személyi és tárgyi felkészültségével ékesen bizo
nyítja, hogy a magyar börtönügy mentalitása szerint a 
becsukódott nehéz vasajtó nem jelenti egyszersmind az 
elhibázott élet örök zárát, amelyből nincs kiút, nincs 
szabadulás; ez a magyar börtönügynek a legszentebb, 
legnemesebb gondolatok által megtermékenyített talajából 
nőtt és térben és időben messze ellátszó épület, amelyet 
megcsodált az amerikai vendég, épúgy mint a japán, a finn, 
épúgy mint az angol, a maga létezésével erőt ad az

elesettnek, hitet a tévelygőnek, reményt a csüggedönek, 
hogy az édes magyar anyaföld, mindnyájunk szülője, 
kívánja, reméli, akarja és várja minden elbukott fiának 
új, tiszta, becsületes életét.

Ezt érzi is ennek a háznak minden lakója és én 
az ö érzelmüknek is kifejezést adok, amikor Nagyméltó
ságodnak és mindazoknak, akiknek fenkölt, humánus 
gondolkodása ezt az épületet életre hívta, mindnyájunk 
hűséges háláját jelentem és tolmácsolom. Az intézet 
tisztikara és őrszemélyze’te pedig megerősíti esküjét, 
mikor ígéri, hogy a maga őrhelyén továbbra is lelkes 
odaadással, becsületes, férfias, tántoríthatatlan hűséggel 
fogja végezni munkáját, hasznára és javára a magyar 
börtönügynek, dicsőségére ennek a megcsonkított, meg
csúfított, de örök életre elhívott szegény magyar Hazának.

A hallgatóságot valósággal lenyűgözte a teljes 
szónoki készséggel előadott beszéd és az arcokon volt 
látható, mint gyönyörködnek minden mondatában.

Most a miniszter áll fel. Egyszerű és közvetlen 
minden szava, mellyel az igazgató meleg és értékes 
beszédét megköszöni. A hatalmas alkotás fölött — úgy
mond — a jövő mond majd bírálatot. Az igazgató nagy
szerűen jellemezte, hogy ez itt nem a lemondás küszöbe, 
hanem készülődés az új életre. Az egész fegyintézet egy 
lelki kórház, hova a társadalom szive elkíséri a bűnöst 
és kívánja a javulását. A megértő szeretet háza ez a 
kórház is. Hálával emlékezik meg elődjéről, mindenkiről, 
aki megteremtése körül fáradozott. Kívánja, hogy minél 
kevesebb betegje legyen a kórháznak és minél kevesebb 
betegje legyen a társadalomnak. Végül az Isten áldását 
kéri az új kórházra és vezetőire.

Újabb meglepetés. A fehérruhás fegyencseregböl 
kiválik egy s aztán egy kis emelvényről szól:

EG Y KÖNNY . . .
Alkalmi költemény.

Irta egy fegyenc.
Mi nem látunk tavaszt, a rabok csak érzik, 
csak a vágyunk zokog, csak a szívünk vérzik!
Miránk nem süt a nap, életünk csak árnyék, 
csókos új tavasztól ugyan mit is várnék?!
Nekünk kin a tudás, ami másutt érték, 
hisz’ a fegyencruhánk egyformára mérték!
Minket porbasujtott, letiport az Élet, 
drága szent szabadság, csak álmodunk véled!
Mi senkik se vagyunk, csak névtelen számok, 
dacos, nehéz bűnök, súlyos életvámok!
Kint, a fegyencsirok beszélnek csak' róla, 
bűnei adóját itt, ki — meddig rója!
Mireánk csak gúnnyal, megvetéssel néznek, 
minket nem szeretnek! Minket nem becéznek!
Minket csak az álom vihet innen messze, 
s itt álmokban hinni kinek lenne mersze?!
Vagy — hát ébren vagyok? ébren állok itten?! 
Valóságnak látom, mit álomnak hittem?
Hatalmas palota, a kapuja tárva, 
mintha bűnösöket irgalomra várna!
Letörlik a könnyet szerető kezekkel, 
hát törődnek velem, törődnek ezekkel?
AAit jelent ez ünnep, mért jöttetek hozzánk?!
Ennyi gondos érzést talán mi okoznánk? 1
Hát számítunk mi is? Ember vagyok én is ? !
Hát éreznek velünk? van Szeretet mégis?!
Jöhet megbocsátás? lehet tiszta bánat?!
Hisz’ itt szeretetből egy palota támadt!
Átért e palotának a Hit az alapja, 
szeretetből épült, a szeretet adja!
Nem lehet hideg kő, nem lehet csak márvány 
s ily szeretet tőlünk nem maradhat árván!
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Koldus magyar népünk kínos adó-vére, 
ne hulljon átokként mindnyájunk fejére.

S kinek megfogamzott szivében az óhaj, 
hogy megnyugvást nyerjen sok-sok kínos sóhaj, 
aki önzetlenül fáradozott érte, 
ki ezt a palotát értünk, nekünk kérte, 
szálljon annak öröm, áldás a szivére, 
sugárzó szemünkből egy könny — a kezére!

Aztán folyik ajkáról a szó, a közönség mind job
ban felfigyel, csengnek a rímek, szép a gondolat, az 
egész vers nem hétköznapi — állapítják meg. És a végén 
szinte zavarban vannak, de engednek lelkűk mélyéről 
feltörő tetszésnek: a börtőniigy vezérei tapsolják a sza
való fégyencet. Zsitvay miniszter intézkedik: hozzák eléje 
a poéta fegyencet. És Hofhauser László, ki különben 
az életben okleveles építészmérnök, tartalékos hadnagy, 
szerényen megáll a miniszter előtt. — Kegyelmes uram, 
parancsára Hofhauser László fegyencet előállítom! szól 
az igazgató és a miniszter kezét nyújtja a fegyencnek. 
Emberséggel meg is rázza:

— Igazán örülök, hogy költeményéből nemes lelkét 
megismerhettem!

Valami meghatóan szép emberi vonás csillogott ki 
ebből a gesztusból. Póz nélküli gyönyörű jelenet volt. 
A miniszter nemes alakja még jobban megnőtt a körü
lötte állók tiszteletében.

Mégafegyenckar pattogó Rákóczi-indulója (Sümegh 
igen sikerült átiratában!), majd a kis közönség az új 
kórház megtekintésére indul. Hát ezt jobb a váciaknak 
nem látni, a váciak előtt nem emlegetni: Nincs ma 
modernebbül felszerelt kórház a váci jegyház kórházá
nál! Mit mondjak: olyan szép, hogy a 7Ó0 váci fegyenc 
már összebeszélt, hogy felváltva valami jogcímen egy
más után befekszenek oda. A kórtermek 2—3—5 ágya
sak. Mindegyik meleglevegővel fűtve. A padló egybe
öntött vörös anyagból, ideálisan tiszta. Szekrény, kis 
szék minden ágyhoz. Villany. Minden kórteremhez fűt
hető klozet, fürdőszoba. Porcellán-mosdók vízcsappal. 
(Nem, nem, melegvíz-szolgáltatás az nincs!) A szana
tóriumok külön szobái nem lehetnek kényelmesebbek. 
A műtőterem tökéletes berendezésével tűnik fel. Rönt
gen, kvarcfény: melyik civilnek jut, amit a váci fegyenc 
megkap ingyen? Rusztek igazgatónak, Kemény főorvos
nak mindenki gratulál.

A miniszter Ángyán államtitkárával -még tisztelgő 
látogatást tett az igazgató családjánál s azután délre 
visszakapta a fegyház hétköznapi, dolgos képét."

A Duna-Tisza csatorna világszemszögből.
Irta: Nagy Emil.

Németországban már évek óta folyik egy szinte 
gigászi méretű óriási csatornaépítés. A versaililesi béke- 
szerződés ezt a megépítendő csatornát már előre semle
ges nemzetközi víziútnak nyilvánította. Ennek a csator
nának az a jelentősége, hogy ez a csatorna a tengeri 
hajók számára is átrakodás nélküli sírna víziutat nyit meg 
Európa szívébe azáltal, hogy a Rajnát a Majna folyón 
keresztül összeköti a Dunával. Ennek a nagyszabású 
csatornaépítésnek egyik ága ugyancsak az a munka is, 
amellyel a Duna felső részét annyira ki akarják mélyí
teni, hogy a csatornából a Dunába átjutó 1200— 1500 
tonnás hajók a tengerről minden átrakodás nélkül be 
tudjanak hajózni nemcsak Európa szívébe, de sőt a

Dunán át Bécsbe is, sőt Budapestre is. A bajorok már 
úgy beszélnek Nürnbergről, mint egy nagyszerű észak
tengeri kikötőről, miután az Északi tengerről a nagy 
hajók átrakodás nélkül fognak besiklani a csatornán át 
a nürnbergi „Északfengeri kikötőbe". Ez az új nagy
szabású viziút, amely majdnem egyenes vonalban fogja 
összekötni az Északi tengert még a- Balkán-országokkal 
is, a számítások szerint körülbelül 10— 15 év múlva lesz 
kész. Ha majd ezt a csatornát átadják a tengeri forgalom
nak, ezzel a tengerentúli országok egy olyan további előnyt 
fognak szerezni az európai mezőgazdasági jellegű orszá
gok rovására, amely kérdéssel bűn lenne már jóelöre 
a legnagyobb gondossággal nem foglalkozni. Ma még 
az állapot az, hogy az amerikai búzát Hamburgban, 
Rotterdamban és a többi kikötőkben nagy költséggel 
át kell rakni a drága tarifájú európai vasutakra és mégis 
szomorúan tudjuk azt, hogy a mezőgazdasági termékek, 
főleg a búza tengerentúli versenye már eddig is majd
nem hogy tönkretette magyar búzánk kivitelét és egy
úttal súlyos konkurrenciát jelent egyéb mezőgazdasági 
termékeink számára is. Képzeljük el már most azt, 
hogy 10— 15 év múlva a Kanadában, New-Yorkban 
vagy Ausztráliában mezőgazdasági cikkekkel megrakott 
hajók átrakodás nélkül, simán fognak behajózni Európa 
szivébe, sőt ha nekik úgy tetszik, a tengerentúl berakott 
mezőgazdasági cikkeket itt fogják kirakni a hajóból, egy 
puskalövésnyire a budapesti vásárcsarnoktól. Azt gondo
lom, hogy nem igen kell magyaráznom azt, hogy ez az 
állapot milyen további árromboló hatással lesz a magyar 
gazdasági cikkek kivitelére, különösen mennyire fogja 
sújtani búzakivitelünket és egyúttal milyen nagy konkur
renciát fog jelenteni a tengerentúli terménycikkek hozzánk 
átrakodás nélkül való behajóztatása mindazon egyéb 
mezőgazdasági cikkek tekintetében, amellyel tengerentúlról 
már ma is elárasztják Európát, sőt még magát a mi 
mezőgazdasági jellegű országunkat is. Ha a magyar 
mezőgazdasági cikkek már ma is aiig bírnak a tengeren
túli versennyel, úgy tessék elképzelni azt az állapotot, 
amikor majd minden, ami tengerentúlról jön, az európai 
vasutak tarifáira fütyülve, kényelmes viziúton sétálnak 
be Európa szivébe. Ha ez a csatorna megépül és viszont 
mi addig nem létesítjük a Duna—Tisza csatornát, akkor 
a mi Tiszánk mint viziút, teljesen kiesik a világforgalom
ból s a Tiszán innen és a Tiszán túl elterülő magyar 
mezőgazdasági területek a vasúti tarifák és átrakodás 
révén majdnem hogy messzebb esnek majd Európa 
belsejétől, mint a tengerentúli hatalmas termőföldek. 
Követelő nemzeti érdek az tehát, hogy a mi Tiszánkat 
hozzákapcsoljuk ehhez a nagy német csatornához, hogy 
ezzel meggátoljuk azt, hogy a mi Tiszánk kiessék a 
nemzetközi vizi forgalomból. Ez a bekapcsolási mód 
pedig nem lehet más, mint a Duna—Tisza csatorna, 
amely persze egyúttal öntözési célokat is szolgálna.

Tehát a Duna—Tisza csatorna nemcsak egy nagy 
szociális probléma a magyar kubikus munkások ezreinek 
a foglalkoztatására, de nézetem szerint ezt a kérdést 
egyúttal az imént kifejtett világszemszögböl is kell nézni 
úgy gazdasági, mint közlekedési oldalról s ebből a ki
magaslóan világgazdasági szemszögből szemlélve a kér
dést, szerény véleményem szerint a Duna—Tisza csatorna 
kérdését lehetetlenség elodázni és azt gondolom, hogy 
minden pénzt, amit bárminő egyéb kevésbé sürgős kér
désekre áldozna a kormány, teljes eréllyel kellene össz
pontosítani ennek a Duna—Tisza csatornának a meg
építésére. Igaza van abban a kereskedelmi miniszter úrnak, 
hogy ez a kérdés elsősorban természetesen pénzkérdés, 
de erre viszont az az én feleletem, hogy a németországi
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csatornát is nagyszabású külföldi tőke segédkezésével 
építik meg s ugyanezt a módot kellene választanunk 
nekünk is. Mindenesetre olyan kérdés .ez, amelyet sem 
én, sem más ilyen egyszerűen nem dönthetünk el, azt 
azonban mindenesetre meg lehet kívánni, hogy a kor
mány szakértők bevonásával sürgősen foglalkozzék ezzel 
a nagy perspektívájú kérdéssel, mert régi ismert mondás 
az már, hogy „Gouvcrner c’est prevoir", vagyis kormá
nyozni annyit tesz, mint előre látni s le fogunk késni 
a mi Tiszánknak a világraszóló viziúti forgalomba való 
bekapcsolásával, hogyha majd akkor kezdünk kapkodni, 
hogyha a most munka alatt álló német Lajos csatornának 
megépítését és a felső Duna tengeri hajók számára való 
hajózási lehetőségének a munkáját befejezték.

Ez a kérdés nemcsak a búzának kivitele szempont
jából érdekli országunkat igen súlyosan, de más mező- 
gazdasági terménycikkeink európai versenye is szorosan 
összefügg azzal, hogy a Tiszát kössük össze egy csatorna 
révén a Rajnával és ezen keresztül az Északi tengerrel. 
Természetesen ehhez hozzákapcsolódik a tiszai hajózás 
kérdése is, amely fontos problémával már a kultusz- 
miniszter úr is olyan mély meglátással foglalkozott a 
nemrég tartott szolnoki Tisza-hajózási értekezleten.

*
A középeurópai folyók csatornával való összekötése 

nem újkeletű ideál. Már Nagy Károly 793-ban hozzá
fogott ahhoz, hogy a Majna és a Duna két mellékfolyó
jának, az Altmütilnck és a Rczatnak egy négy mérföld 
hosszú csatornával való összekötése révén egybekapcsolja 
a Rajnát és a Dunát. De a mű csak háromnegyed részéig 
jutott el, akkor kénytelenek voltak abbahagyni a munkát. 
A Nagy Károly által ásatott kanális maradványai még 
ma is láthatók Weissenburgnál (Fossa Carolina) és tanul
ságos kirándulás lehet az bárkinek, aki azt a csatorna- 
maradványt meg akarja tekinteni. Goethe is lelkesedett 
a Rajna és a Duna összekötésének eszméjéért, sőt 
Napóleon is erősen foglalkozott ezzel a gondolattal. 
Tehát ez a nagy csatornaterv nem újkeletű gondolat, 
hanem nagyon is mélyen visszanyúlik a történelembe. A 
régi tervet végre I. Lajos bajor fejedelem vitte dűlőre, el
készítvén egy 107 mérföld hosszú kanálist, amely Bamberg 
alatt indult el a Majnából s Kelheim alatt szakadt a 
Dunába. Ez a csatorna meg is nyílt 1846-ban. De hama
rosan megbukott amiatt, mert se a Majna, se a felső 
Duna nem voltak mindig hajózhatók s miután ezenkívül 
a csatorna csak 120 tonnás hajóknak volt szánva, az 
ugyanakkor nagy lendületbe jött vasutakkal ez a primitív 
csatornahajózás nem tudott versenyezni. Annak a kez
detleges Lajos csatornának a maradványait ma is bárki 
megpillanthatja Nürnbcrgnél a vasúti kocsi ablakából. 
De a sok hajótörésen átment csatorna-eszme azért mindig 
élt tovább is és különösen Bajorországban lobogott 
tovább a lelkesedés a csatorna irányában, mert hisz 
ezen az úton akar Bajorország a tengerhez férkőzni és 
ezen az úton áldoznak a bajorok annak a nagy nemzeti 
aspirációnak, hogy Niirnberget északi tengeri kikötővé 
tegyék.

Végül 1920-ban az új köztársasági alkotmány újra 
felkarolta a csatorna-építést, már mint birodalmi ügyet 
és amikor én legutoljára arra jártam, óriási méretű munká
latok folyamatát észleltem. Természetesen a csatorna 
építésével kapcsolatban állandóan dolgoznak a Majna és 
a felső Duna zavartalan hajózhatóságának a megterem
tésén is. Mikor a helyszínén jártam, az ottani mérnök 
urak azt mondották nekem, hogy még én is megérem, 
őszülni kezdő hajam dacára is, hogy a tengerentúli

hajóba rakott olcsó mezőgazdasági terményeket, amelyek
kel már ma is alig tudunk versenyezni, víziúton hozzák 
be átrakodás nélkül Európa szívébe, sőt Budapestre is. 
Természetesen megfordítva a kérdést, ezen a csatornán 
keresztül a magyar terménycikkek is majd átrakodás 
nélkül juthatnának el nemcsak Európa szívébe, de Angli
ába is anélkül, hogy a közbenső európai vasúti tarifák 
reá súlyosodnának a magyar terménycikkekre.

Ismétlem mégegyszer, hogy ez a világraszóló vízi
ót a jelenben és a legközelebbi jövőt illetőleg még nem 
aktuális kérdés, de a nemzetet kormányzó államférfiak
nak nemcsak a jelen idők taktikai lehetőségeire kell néz
niük, hanem mindent meg kell fontolni, ami amúgy is 
agyonnyomorgatott fajtánk és országunk gazdasági érde
kei szempontjából jövőre szóló perspektívát rejt magában.

Ha azután majd a Revízió révén országunk hatá
rai kitágulnak, úgy a kérdés mennyiségileg is . még 
nagyobb mérvben fogja érdekelni a magyar nemzeti ter
melés szent gondolatát.

Haszon- és fajbaromfi tenyésztés.
Irta:Jankovich György.

Tulajdonképpen nem a szó szoros értelmében vett 
baromfitenyésztésről akarok írni, hanem a ránk nézve 
fontosabb haszon- és fajbaromfi tartásáról. Miután azon
ban a mezőgazdaság ezen ágára is közkeletűvé vált a 
tenyésztés szó, a címnél is ennél maradtam.

A specializált baromfitenyészetek konjunktúrája el
múlt, mert az utóbbi években annyi ily tenyészet kelet
kezett, hogy fajtojásai és naposcsibéi részére alig tu d ' 
már piacot találni.

Hazánk baromfi- és tojáskivitele az utóbbi években 
jelentékenyen emelkedett és külkereskedelmi mérlegünk 
igen élénken bizonyítja baromfitenyésztésünk fontossá
gát és annak nemzetgazdasági jövedelmezőségét Sajnos 
a legújabb kereskedelmi mérlegünk ismét a passzivitás 
felé hajlik, annál inkább fel kell tehát karolnunk ezt a 
szép, hasznos és jövedelmező gazdasági ágat.

Majdnem hihetetlen és megdöbbentő, hogy Magyar- 
ország mint mezőgazdasági ország — bár baromfiter
mékekből igen jelentékeny kivitele van — tojást csak 
nyáron tud külföldre kivinni, mikor olcsó, télen pedig 
maga is az orosz és román tojásra szorul. A hazai tojás
termelés tehát még egész hihetetlen arányokban volna 
fejleszthető.

De eltekintve ettől, a mai nehéz megélhetési viszo
nyok között minden talpalatnyi földet ki kell használni 
és okkal móddal a legszegényebb ember is foglalkoz- 
hatik baromfitenyésztéssel, hogy magának mellékjöve
delmet, vagy könnyebb megélhetést biztosítson — a 
nagy gazdaságok pedig annyi szabad területtel és annyi 
nehezen értékesíthető takarmánnyal rendelkeznek, hogy 
rájuk nézve a baromfitenyésztésre való berendezkedés 
igazán nem oly nehéz kérdés.

Helytelen tehát, ha azt mondják, hogy a baromfi- 
tenyésztés csak asszonyoknak való mellékfoglalkozás, a 
férfiúra nézve pedig lealacsonyító. Helytelen, hogy kopasz 
udvarokon tartjuk és csak ocsuval etetjük a baromfit és 
a tenyészanyag kiválasztására semmi gondot nem for
dítunk. így nem leszünk versenyképesek még a rossz- 
minőségű silány keleti, orosz és román tojással sem!

A baromfitenyésztés ma valóságos tudománnyá 
lett, de én nem akarom a „Bizalom" olvasóit száraz, 
unalmas levezetésekkel untatni, hanem úgy szeretném
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beállítani a dolgot, hogy a mondottakból leszűrt vezér- 
gondolatok nyomán bárki is — ha kis szeretet, kedv 
és kitartás jön hozzá — meg fogja érteni a lényeget.

Ha felütjük a lexikont, vagy egy természetrajz 
könyvet, azt fogjuk olvasni a madárról, hogy a szabad 
természetben él és fajta szerint 3—20 tojást tojik. Az 
ember a baromfit meglehetős mostoha házibarátjává 
tette és már ezzel is elérte, hogy a tojásliozam 40—80 
tojásra emelkedett. Persze ezt a kis tojásmennyiséget 
csak tavasztól őszig tojják, mikor a természetben meg
találják mindazt, ami a tojás előállításához szükséges, 
mert ezt az ember már sajnálta megadni télen, mikor 
ez a szegény házibarát semmit sem talál. Kizárólag arra 
szorítkozott tehát az ember, hogy baromfiait az idő 
viszontagságai ellen megvédje, de mint látni fogjuk, ezt 
sem okszerűen tette.

Hisz hallottuk, hogy a madár a szabad természet
ben legtöbbször fákon él és az ember ezzel szemben 
sötét, levegőtlen odúkban (disznóólak felett, vagy sötét 
padláson) helyezi el őket. Igazában pedig a madárnak 
sokkalta több oxigénre van szüksége, mint az embernek 
és most képzeljük el, hogy a hosszú téli éjjeleket, bűzös, 
levegőtlen helyen és az alattuk élő állatok gőzölgő párá
jában kell eltölteniök és mikor hideg téli reggelen ki
eresztik, valóságos párafelhőbe vannak burkolva; követ
kezménye a baromfinátha és difteria. Azonkívül ezen 
vajmi ritkán takarított sötét odúk valóságos paradicsomai 
az élősködőknek — tetű, ovantag stb. —, melyek még 
azt a kis vért is elszívták, ami az ocsuból esetleg kép
ződött. Vannak azután ennek rikító ellentétei is, mikor 
künn hálnak az eperfán télen is, természetes, hogy ak
kor megint visszatér a természetrajz előírta 3—20 tojás
hozamra és ezenkívül az idő viszontagságaiban is sok 
elpusztul.

Adjunk tehát baromfiainknak száraz, világos, leve
gős — de nem huzatos — ólakat, óriás nagy ablakok
kal, melyeken át a nap minden sarokba eljuthat és ezen 
ólakat azután mindennap takarítsuk ki époly szépen, 
mint azt szobáinkkal tesszük, akkor oly egészséges és 
edzett állományunk lesz, mely mindenféle baromfivésszel 
és betegséggel megküzd.

Erős, egészséges állományunk most már tehát 
volna, de a fenti 40—80 nyári tojáshozam ettől egyedül 
még nem fog emelkedni, pedig hát ez a fontos, mert 
jövedelmet akarunk, ezt pedig csakis a tojás adja. Meg 
kell adnunk tehát baromfiainknak mindazt, amire a tojás 
felépítéséhez szüksége van. A tojásban van: majdnem 
50 7„ víz, azután fehérje, mész, foszfor, vas stb. stb., de 
megígértem, hogy nem leszek tudományos és erre nincs 
is szükség, mert ha megfigyeljük, hogy mikor is kezd 
a baromfi jobban tojni és mitől lehet ez, akkor magunk 
is rájövünk, hogy mi a szükséglete.

A tojás olcsóbbodik, mert tömegesen jön a piacra, 
mikor a kikelet nyomán sarjad a fű és előbúvik min
denféle kukac, giliszta, bogár, lepke stb. Ha ilyenkor 
figyeljük baromfiainkat, azt látjuk, hogy reggeltöl-estig 
fáradhatatlanul bogarász, szalad, rohan, kapkod a leve
gőbe a legkisebb muslica után és este dacára az ocsu- 
nak, begye olyan, mintha golyvás volna. Megállapíthat
juk tehát, hogy a szemes takarmány a létfenntartáshoz, 
minden egyéb, amit talál, a tojástermeléshez szükséges. 
Ha tehát egész éven át — télen is — a szemes takar
mányon kívül megadjuk neki mindazt, amit a természet
ben talál — tehát állati fehérjét, vitamint, ásványi sókat 
stb., akkor télen is fog rendesen tojni és tojáshozama 
fokozható 150—230 darabig, mely mennyiség kb. egyen
letesen eloszlik az egész évre és így nov., dec. és jan.

hónapokban, mikor úgy 16 fillér a nagybani ára, lesz 
bevételünk és az anyagiaktól eltekintve örömünk is.

Azonban ez egyedül még nem elég. Ami híres 
magyar parlagi tyúkjaink tojáshozama azért romlik évről - 
évre, mert gazdáink legnagyobb része beltenyésztést 
folytat, a kakasokat nem cseréli ki, azok anyjukkal, 
testvéreikkel, lányaikkal és unokáikkal párosodnak össze
vissza Ezen súlyos vérfertőzéssel elkorcsositják tyúk
jaikat és tojóképességüket egészen tönkreteszik.

Összegezve tehát három főirányelvet kell betar
tanunk, ha baromfiainktól jövedelmet — mégpedig elég 
szép jövedelmet — akarunk húzni.

a) helyes egészséges ólazás,
b) helyes takarmányozás és
c) helyes fajkiválasztás.
A h) ponthoz még volna néhány kiegészítő sza

vam. A létfenntartáshoz szükséges szentes takarmány 
alatt természetesen jóminöségü, tápdús takarmánymag
vakat értek, nem pedig ocsut, mert utóbbi nem elég a 
létfenntartáshoz és csak tengődést fog eredményezni, mi
nek természetszerű következménye, hogy az állat el
gyengül, hajlamos lesz betegségekre és tavasszal a ter
mészet adományaival először testét erősíti, ami megint 
a tojáshozam hátrányára megy. Ilyen takarmánymagvak 
a búza, tengeri, árpa és zab, melyek közül a búza a 
legértékesebb és így egyedül is etethető. A tojás fel
építéséhez szükséges anyagokat, télen a természetadta 
adományok teljes pótlására, de a többi idényben is an
nak kiegészítésére, száraz féllágy vagy lágyeleség for
májában adjuk. Ilyen keverékek készen is kaphatók, de 
az drága és nem mindig megbízható, de magunk is 
készíthetjük. Számtalan recept van erre vonatkozólag 
és igen hosszadalmas volna ezekkel részletesen foglal
kozni, csak egyet említek példának okáért: 2 0 ”. árpa
dara, 20",u zabdara, 20%  tengeridara, 16% húsliszt, 
16% halliszt, 2 % csontliszt, 3 %  szénsavasmész, 1 ‘:»% 
faszén és 1 %% csukamájolaj. Aki így akarja etetni 
baromfiait, annak már szakkönyveket kell olvasni és 
erről hosszabban itt nem írhatok.

Magam egész más alapból és elgondolásból indulok 
ki az eleség összeállításánál. Fenti takarmányozásnál a 
tyúk öthónapos korában, tehát korai keltetést feltéte
lezve, aug. hóban el kezd tojni és egy rövid őszi nyak- 
vedlés megszakításával a jövő év augusztusáig 180—230 
tojást tojik. Ez igen szép és előnyös, de nézzük csak 
az érem másik oldalát. Ölhónapos korban sem a test 
sem a tojószervek nincsenek még egészen kifejlődve, 
úgyhogy ezen kényszer tojások elég kicsinyek (40 gr), 
később ugyan még nagyobbodnak, de már a 60 gr-ot 
alig érik el. Ezenkívül ez az állat augusztusban már 
annyira ki van merülve, hogy a most bekövetkező ved- 
lése a jövő év februárig tart, azaz az 1. és 2. év között 
újból hat hónapig ellenérték nélkül kell etetnem, vagy 
át kell térni az egyéves üzemre és akkor oly időben 
kel! eladnom ezeket a tyúkokat, mikor a levestyúk ára 
a legalacsonyabb. Ez az egyéves üzem véleményem 
szerint igen sok munkát ad és talán nem rentábilis. 
Ilyen tojáshajtó takarmány tehát kiváló arra, hogy sok 
tojást kapj jk, de ha előveszem a ceruzát és számolok, 
rá fogok jönni, hogy talán mégsem olyan előnyös.

Magam oly takarmánykeveréket adok tehát, mely
ben a szükségelt állati és növényi fehérje ugyan meg
van, de nem hajtó. így a tyúkok talán csak a 6 —7. 
hónapban kezdenek el tojni, de akkor egész testük és 
tojószervük teljesen ki van már fejlődve, a tojások kez
dettől fogva nagyobbak és az évi átlag igy is eléri a 
160 tojást, jó fajtyúkot feltételezve. Az őszi vedlésen
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igen könnyen esnek át és már november, decemberben 
újra tojnak, mikor is a tojásárak a legmagasabbak. Ez 
a takarmánykeverék áll: 80 % búzakorpából és 20% 
soványlejből, faszén és takarmánymész külön állandóan 
rendelkezésükre áll.

Mindczekcnkívül nagyon fontos, hogy állandóan 
friss vízzel lássuk' el baromfiainkat. Ezt sokan nem 
tudják megérteni, pedig igen egyszerű. A pocsolyákból 
és trágyalével itatott tyúk egészsége van veszélyeztetve 
elsősorban, de amellett a tojás ize sem lesz a legjobb. 
Atár pedig vízre hihetetlen nagy mennyiségben van szük
sége a tyúknak, mert a tojásban igen sok a víz és 
mert a nagy melegek ellen a tyúk nem tud izzadással 
védekezni, hanem teste belső lehűtésére van szüksége.

A fenti szempontok szerint etetett tyúk napi elesége 
a mai árakat véve alapul legfeljebb 2 fillérbe jön, évi 
160 tojásátlagot és 10 filléres középtojásárt számítva, 
(az 1929—30. évi tapasztalatom után reális középár) 
egy tyúk évi hozama 16 pengő, ebből etetés 7 P 30 f. 
munka, nevelési idő és amortizáció 3—4 P 70 fi. így 
tehát a tiszta jövedelem igen mérsékelten és óvatosan 
számítva tyúkonként évi 4—5 pengő.

Mindennek első feltétele természetesen, hogy jó 
tojóképességű fajt tartsunk és ilyen igen sok van pl 
az amerikai fehér Leghorn, a vörös Izlandi, fehér Wian- 
dotte sth.

Ne panaszkodjunk folyton, hogy nehéz a meg
élhetés, ne irigyeljük, ha más boldogul és előremegy, 
ne várjunk mindent a sorstól, hanem fogjunk a munká
hoz, mert nem egyedül saját anyagi jólétünkről van szó, 
hanem többtermelés fokozásával országos érdekről is.

A verseny a külföldi tojáspiacokon óriási és e ver
seny az egyes exportáló államok között egyre élesebb 
lesz, ugyancsak fokozódnak ezen piacok igényei is. 
Gazdáinknak be kell tehát látni, hogy végre szakítaniok 
kell a régi rendszerrel és baromfiállományuk nemesítése 
és okszerű tartása által jobb minőségű és több árut 
kell kitermelniük. Akkor nemcsak versenyképesek leszünk, 
de nem kell félni sem a keleti olcsó árutól, sem az 
orosz dumpingtól.

Aáagyarkercsztur, 1931. május hó 3.

A szóról és a szavakról.
Irta: Raab Mihály.

Szeretettel és figyelemmel adózunk a szavaknak, 
mert a szavaknak is van ám lelkűk. Sőt a szavak lelke 
egyenesen a jó Isten lelkében él. Amit ki tudunk mon
dani vagy le tudunk írni, ez Isten szavainak képmása. 
A szavaknak élete van és hozzá kapcsolódnak a világ- 
egyetem életéhez. Az igaz szó mindig az örökkévalóság
ról jelent ki valamit.

A szavak nemcsak úgy kényük-kedvük szerint szü
lettek. Bizonyos törvényeknek vannak alávetve. Épúgy 
mint az emberek. Figyeljünk csak a hangzásukra: pl 
„essö“, kis gyermek koromban, midőn az iskolában írni 
tanultam ezt a szót szívesen és nagy szeretettel irtani 
két „s“ betűvel. Ezt még ma is megcsinálnám, ha he
lyes lenne. Sőt hárommal is írtam volna, ha nem lettek 
volna a tanitónénik és bácsik oly hajlíthatatlanul szabályo
sak. Miért kell egy „s“-el írni, hogy „esö“? magyaráz
ták nekem: azért, mert az eső esik és nem essik. De 
én hosszantartó esőt akartam egyszerre az „ssö“ szóval 
kifejezni. Úgy mint ahogyan az a természetben is van. 
Az eső csak eső marad, ha sokáig esik is, ha rövidebb

ideig esik is, legfeljebb amúgy továbbtartó s-t lehet 
hallani belőle. Tehát azt, amit ilyképpen egyszóval tud
tam volna kifejezni, azt a tanítónénik és bácsik nem 
engedték, mert az nem való. Három essell? Miért nem 
mindjárt száz essel akarod írni? Kérdezték tőlem és ma
gyarázták is, hogy az nem helyes. De aẑ  én igazságom 
szerint ez igenis helyes volt. Á nagy esőkben száz, sőt 
ezer esőcsepp is van, ami mind azt mondja „s s s“. 
De aztán rájöttem, hogy mégis csak majdnem kivihetet
len lenne, teszem fel az özönvizet a saját módszerem 
szerint kifejezhetni. Nengyvennapos szakadatlan eső? 40 
napig kellene folytonosan „s“ betűket írni? Vagy hogyan?! 
Ez a kérdés nem hagyott nyugodni. És tovább gondol
koztam, mig rá nem jöttem, hogy mégis csak benne van 
az az igazság az egy „s“-ben is, mert a természetben 
nem válik külön minden egyes esőcsepp hangja a nagy 
általános esösusogásból és ezért talán mégis jó, hogy 
az esőt egy „s“-el írják.

A helyesírás így kedves lett nekem. Egy egész 
özönvizet bele tud szorítani egy szóba. Ám az ember
ben kell lenni az erőnek, hogy a szavakon, mint kife
jező eszközökön keresztül ránézzen az igazságra és ké
pes legyen elképzelni hét betű mögött egy özönvizet.

LÁNC, LÁNC, ESZTERLÁNC.

Ragyogó tavaszi délután,
Vidám csoport játszik az iskola udvarán. 
Énekük, kacajuk hozzám is felhallik,
Amint azt a lánc, lánc, Eszterláncot éneklik.
Valahogyan úgy érzem, hogy könnyes a szemem, 
Átért c kis dal felidézte a gyermekévem.
Hogy tűnt el a könnyű Eszterlánc?
S mi lett belőle, mint súlyos rablánc.
Egyszerre megszűnt a kacaj, az ének, 
Hazamentek a vidám kis gyermekek.
Én pedig leborulva siratok egy álmot,
Azt az eldobott lánc, lánc, Eszterláncot.

K. L.

m .
Világ folyása. m

m
A revízió szükségességét hirdette az egész 

világ magyarsága. Hétfőn, május 18-án kezdődött 
Genfben a Népszövetség ülésszaka. Ebből az alkalomból 
Budapesten és az ország valamennyi nagyobb városában 
és községében, valamint a külföldön az ott élő magyarok 
egyesületeiben nagyszabású gyűlések folytak le, amelyek 
a trianoni békeszerződés békés úton történő megváltoz
tatását (revízióját) sürgetik. A gyűlések eredményeképpen 
vasárnap egész sereg kérvényt, sürgönyt vitt szét a posta 
csaknem a világ minden tájáról a Népszövetség genfi 
üléséhez s a kérvények, sürgönyök mind a békeszerződés 
revízióját kérik.

Budapesten már a kora délelőtti órákban megkezdő
dött a felvonulás a Szabadság térre, a Revíziós Liga 
nagygyűlésének színhelyére. Hatalmas tömegek vonultak 
fel a főútvonalakon zeneszóval, zászlók alatt, karszalagos, 
jelvénves rendezők irányításával és a tömeg, zárt sorokban 
vonult a Szabadság térre, olyan hatalmas volt a felvonulás, 
hogy amikor a tömeg egyik része már a Szabadság téren 
hallgatta a szónokok beszédét, a felvonulók hosszú cső
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portjai még ott hullámzottak a Vilmos császár úton. 
Közel két óra hosszat tartott a felvonulás és déli egy 
órakor kezdődött meg a Szabadság téren a nagygyűlés, 
amelyet az ezerkétszáz tagú dalárda éneke vezetett be. 
Ezután következtek beszédek és szónoklatok.

Egyidejűleg külföldön is mindenütt , voltak nagy 
gyűlések és felvonulások, ahol magyarok laknak. Ezek 
közül elsősorban az északamerikai csikágói és new-yorki 
magyarság nagygyűléseiről kell megemlékezni. Csikágó- 
ban ezer autóval vonultak fel az ott 'élő magyarok. 
New-Yorkban szintén hatalmas gyűlés volt. Az Északame
rikai Egyesült Államokból mintegy ezer kábeltáviratot 
küldtek a Népszövetséghez Genfbe. Olaszországban 
ugyancsak számos revíziós gyűlést tartottak, Rómában, 
Torinóban, Genovában, Páduában és más nagy váro
sokban. Bécsben a Burgban tartott nagygyűlést az Ausz
triában élő magyarság. A gyűlésen ünnepi beszédet 
Pflügel volt miniszter mondott. A hollandi magyar egye
sület szövetsége Amszterdamban, Hágában és Rotter
damban rendezett nagygyűléseket. Impozáns gyűlés folyt 
le Bulgáriában is. Nagyarányú felvonulás előzte meg a 
szófiai nagygyűlést és Bulgária többi városaiban is 
gyűléseket tartottak.

A nem zet hódolata Apponyi Albert grófnak.
Apponyi Albert gróf most ülte meg születésének 85-ik 
évfordulóját. Ezt az alkalmat használta fel a képviselő- 
ház arra, hogy hódolatát fejezze ki a nagy államférfinak, 
aki egész hosszú pályafutása alatt bölcsességével, tudá
sával sok dicsőséget szerzett a magyarságnak.

A csütörtöki ülésen, melynek napirendjére tűzték 
ki Apponyi ünneplését, a képviselők szokatlan nagy szám
ban jelentek meg.

Almásy László házelnök azzal kezdte beszédét, hogy 
ebben a teremben, ahol a pártok ellentétes meggyőző
désekkel állanak szemben, ahol világnézetek ütköznek 
össze, mindenki ünnepel, mert mindenkinek lelkét tiszta 
öröm tölti el, hogy gróf Apponyi Albert, a legnagyobb 
államférfi, egészségben és szellemi frisseségben megérte 
születésének nyolcvanötödik évfordulóját. Apponyi minta
képe a hazafinak, a bölcsnek, a mindenen felülemel
kedő államférfinak és ez magyarázza meg azt a nagy 
megbecsülést, amelyet külföldön és belföldön egyaránt 
élvez és amellyel a külföldön rokonszenvet tudott szerezni 
a magyarságnak is. Az egész világ ismeri Apponyil, a 
külföld vezető állantférfiai között is felfigyelnek bölcses
ségére, kitisztult gondolkodására, szónoklatának varázs- 
erejű precizitására. Az a világelismerés, ami Apponyinak 
osztályrészül jutott, dicsőséget szerez a magyar nemzetnek. 
A magyar igazságtalanságok, sérelmek feletti elkeseredés
nek senki sem tudott annyira hangot adni, mint ö s az 
ő munkája közelebb hozza a jogok érvényesítését, baráto
kat szerez a magyar nemzetnek az egész világon. Fontos 
érdeke a nemzetnek, hogy meg legyenek írva azok a 
tapasztalatok, amelyeket ez a kivételes tehetségű férfiú 
hosszú közéleti pályája alatt szerzett és ezért indítványozza, 
hogy kérje fel a Ház gróf Apponyi Albertét, aki ennek 
megírására a leghivatottabb, hogy az ö jó- és b3lsorsban 
osztályos társának, hitvesének szeretetteljes segítségével 
alkossa meg nagy művét, amely kifejezné életének tanul
ságait írásban is.

A francia köztársaság új elnöke Május 13-án 
új elnököt választott Franciaország. Akkor járt le a régi 
elnök: Doumergue mandátuma, akit 1924 május 13-án 
választottak meg a köztársaság fejévé. A köztársasági 
elnököt hét évre választják a nemzetgyűlés és a szenátus 
tagjai. A választás Versaillesben folyt le egész Francia-

ország, de mondhatni az egész művelt világ óriási érdek
lődése mellett. Két komoly jelölt volt: Briand külügy
miniszter és Doumer, a szenátus vagyis a felsöház elnöke. 
Az első szavazásnál egyik jelölt sem kapta meg a törvény 
által megkívánt abszolút többséget, mire Briand vissza
lépett. A második szavazásnál Doumer óriási többséggel 
győzött többi ellenfeleivel szemben, és így ö lett a köz
társaság új elnöke. A harmadik köztársaságnak, mely 
1871-ben, III. Napóleon bukása után alakult meg, Dou
mer a tizenharmadik elnöke. Az első elnök Thiers volt, 
aki 1871—tői 1873-ig. vagyis halála napjáig viselte ezt 
a nagy méltóságot. Utána sorrendben a következők voltak 
elnökök: Mac Ma lton tábornok, Julcs Grévy, Sadi Carnot, 
Casimir Perier, Félix Faure, Loubet, Fallicres, Poincaré, 
Deschanel, Millerand és Doumergue. Doumer. akit most 
választottak meg elnökké, egy szegény iskolaszolga fia. 
Alacsony sorból küzdötte fel magát cpúgy, mint volt ellcn- 
jelöltje, Briand, akinek apja kocsmáros volt, 1857-ben 
született s nagy szorgalommal végezte iskoláit. A politiká
ban igazi nyárspolgár, az életben a családapák minta
képe. Öt fia és három lánya van.

Közepes term ésre szám íthatunk. A május 17-én 
közzétett földművelési minisztériumi vetésjelentés szerint 
az utolsó három hét időjárását normális hőmérséklet és 
gyakori zivataros esők jellemzik.

A repce az utóbbi esők után sokat fejlődött, álta
lában azonban alacsony és ritka, nagyobbrészt most virág
zik. A tavaszi fagy, viz- és féregkárok miatt egyes vár
megyében kiszántások is történtek, most pedig több helyen 
a repce-fény bogár okoz kisebb károkat. A termés-kilátás, 
a minősítések szerint, gyenge közepesnek mondható. 
Legkedvezőtlenebb a kilátás Jász-Nagykun-Szolnok vár
megyében, továbbá Szabolcs, Szatmár vármegyékben.

Az őszi búza a kiadós csapadék után jól bokrosodott 
és etős fejlődésnek indult, szárba hajt. Minősítő becslése 
közepes.

Az őszi rozs az esőzés után némileg javult, általában 
azonban ritka, vékonyszárú és alacsony, sokhelyütt gazos. 
Most kalászosodik. Becslés szerint gyönge közepes közötti, 
általában azonban közepes termés várható.

Tavaszi búzavetés kevés van, az elvetett elég jól 
kel és most indul fejlődésnek, A tavaszi rozs most kel. 
Az árpavetések általában jól és egyenletesen keltek és 
az eső után szépen fejlődnek. Az őszi árpa kissé alacsony, 
azonban jól bokrosodott. Egyes vármegyékben az egér 
és a tavaszi fagyok okoztak kisebb-nagyobb károkat. 
A zabvetések jól keltek.

A tengeri vetése, egyes helyek kivételével, az ország 
nagyobb részében befejeződött. A korán vetett jól és 
egyenletesen kel és szépen fejlődik. Helyenként első kapá
lását már megkezdték.

A burgonya ültetését nagyobbára elvégezték, a koráb
ban vetett szépen kelt f'-s helyenként már kapálják is. 
A cukorrépa és takarmányrépa korai vetésében a földi 
bolha és az ormányos bogár nagy károkat okozott és 
emiatt kiszántások is történtek. Á késői vetések szép 
egyenletesen kelnek, jól fejlődnek és egészségesek. Néhol 
egyelésük már folyamatban van.

A kerti vetemények a hideg időjárás és a szárazság 
miatt visszamaradtak, de most szépen fejlődnek. A palán
tákat most ültetik. A bab és hüvelyesek nagyobb részét 
már elvetették, a korán vetett helyenként már virágzik. 
A káposztapalánták kiültetése megkezdődött. A komló 
indái fejlődésnek indultak, a kölest, tatárkát és cirokot 
helyenként vetik, a korán vetett jól kel. A kender és len 
elég sűrű és egyenletesen kelt. A dohány melegágyi
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palántái szép egészségesek, kiiiltetésiik folyamatban van. 
A korábban kiültetett palánták megeredtek és jól fejlődnek.

A mesterséges takarmányok közül a lóhere és a 
lucerna az egér és tavaszi felfagyások okozta károk miatt 
sokat szenvedett, sok helyen kiszántás is történt. Az új 
vetések szépen kelnek és fejlődnek. A zabosbükköny 
szintén szépen fejlődik. A csalamádét most vetik. A rétek 
fünüvése lassan indult meg, fejlődésük azonban már ked
vező. A legelők fűnövése is erősen visszamaradt, most 
már azonban szépen fejlődik a fű. A jószágnak elegendő 
táplálékot még nem nyújt.

Az utóbbi meleg és esős időjárás a szőlő fejlődését 
általában elősegítette. A metszési, karózási és pótlási 
munkálatokat úgyszólván mindenütt befejezték.

M egtalálták Szodom a és G om orrha rom jait. 
Maiion páter, a római pápai Bibliaiintézet tudós tagja 
évek óta járja Palesztina földjét és kutatja az ótestamen- 
tumi városokat. Kutatásai során érdekes fölfedezést tett. 
Megtalálta és kiásatta a Holltenger északi partján Szodoma 
és Gomorrha romjait. Ezt a két palesztinai várost Mózes 
első könyve szerint kénköves, tüzes esővel és földren
géssel pusztította el az Úr lakóinak bűnei és isten- 
teiensége miatt. Sok tudós kereste már a város romjait 
s több ízben azt hitték, hogy meg is találták a Holt
tenger egyik vagy másik helyén talált romhalmazban. 
Mindez eddig csak feltevésnek bizonyult. Maiion azon
ban nagyszabású ásatásokat is végzett s a kiásott nagy 
épületek romjai és a napvilágra jutott leletek valószínűvé 
teszik, hogy valóban rábukkant a földrengés által elpusztult 
ótestamentumi városok romjaira.

A Biblia szövege nem mondja meg, hogy hol feküdt 
a két város. Csak annyit mond, hogy az Úr elhatározta 
elpusztításokat, minthogy „bűnük igen megnehezedett". 
Ábrahám kérésére azonban megígéri, hogy megkegyel
mez Szodomának, ha ötven igaz laláltatik benne. Ábra
hám azonban fél, hogy ennyi igaz ember sem lesz a 
bűnös városban s egyre lejebb szállítja az igazak számát. 
Végül az Úr kegyelmet ígér a városnak, ha tiz igaz akad 
is benne. De ennyi sem akadt. Két angyal, az istenfélő 
Lót vendégei, győződött meg erről. Lótot, feleségét és 
két leányát még idején menekülésre ösztönzik az angya
lok, aztán az Isten haragja elsöpri a két várost a föld 
színéről. És bocsáta az Úr Szodomára és Gomorrhára 
kénköves tüzet. . .  És elsüllyeszté a városokat és mind
azt az egész lapályt s mind a városoknak lakosait, a 
földnek füvét is. És mikor Lót felesége hátratekintett 
volna, sóbálvánnyá változók." Mindössze ennyi az, ami 
a Bibliában a két elpusztult városra vonatkozik. De 
még arra is lehet következtetni, hogy legalább Szodoma 
nagyobb város lehetett, mert a Biblia kis városnak nevezi 
a hozzá közel fekvő Szoárt, ahová Lót menekült a pusz
tulás elöl: „Imhol közel vagyon egy város, hadd fussak 
oda, kicsiny város a z .. ."  Még azt is megtudjuk a Bibliá
ból, hogy Szodoma, Gomorrha, Szoár. Admah, és 
Szellőim valahol a Holttenger közelében feküdtek (melyet 
a Biblia Sós tengernek nevez), mert midőn királyaik 
közös hadjáratra szövetkeztek, „egybegyűlének Sziddim- 
nek völgyében, mely immár mostan a Sós tenger."

Maiion egyik tanulmányútja alkalmával észrevette, 
hogy a Jordán balpartján a beléömlö Vádi Gharaba és 
Vádi Djarafapatakok, különös homokbuckák sorakoznak 
egymás mellett s a homokban üvegdarabok és cserép
edények maradványai látható szokatlanul nagy számban. 
A régiségtudományban jártas Átallott azonnal sejtette, 
hogy érdemes lesz itt ásatást végezni. Az első próba
ásások kidolgozott tüzköszerszámokat, bazaltköböl és

vörös homokkőből készült mozsárdarabokat és malom
köveket hoztak napfényre. Miután sejtése helyesnek 
bizonyult, húsz arab munkást fogadott föl és megkezdte 
a rendszeres ásatást, ami hamarosan meglepő eredmény
nyel járt. Az arab munkások egy nagy város falainak 
romjait és a, falakon beiül lakóházak és magtárak marad
ványait ásták ki. A házak téglából épültek, egy részük 
kötalapzatlal. A téglákat vörös vagy fehér agyagból 
készítették s azután kiégették. A munkások ujjlenyomata 
még ma is meglátszik rajtuk. Némelyik épületnek a 
padlója apró, szabályos kövekből van kirakva. Az épület
romok közölt találtak kemencéket, amelyekben még hamu 
is volt. továbbá malmokat és agyagból készült hordókat.

Az itt talált lakóházak, alapzatuk után ítélve, igen 
nagy méretűek lehettek, tágas udvarok vették körül, 
amelyekben kutak is voltak. Különösen föltűnt nagysá
gával az egyik épület a város főkapuja közelében. Ezt 
elnevezték Lót házának. A Biblia szerint ugyanis Lót 
a város főkapuja melleit üldögélt, amikor megjelentek 
előtte az Úr angyalai. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy Lót háza a főkapu közelében volt.

A romok között talált edények égetett agyagból 
készültek. Találtak poharakat, tányérokat és más asztali 
edényeket, amelyek művészi módon voltak díszítve. A 
szerszámok, fegyverek és más eszközök csontból vagy 
tűzkőből készültek. Találtak tűzkőből készült mozsarakat, 
mozsártörőket, késeket és fúrókat is. Fém nem akadt 
a romok között, mindössze egy kis darab rézdrótra 
bukkantak.

Igen nagy számmal vannak a leletek között nyak
láncok és karkötők, közöttük nem egy gyönyörű művészi 
munka. Az egyik nyaklánc 40 apró, szépen csiszolt fehér 
gyöngyszemből áll.

Különös leletek azok az agyagedények, amelyek 
kisgyermekek maradványait tartalmazzák. Égy fal mentén, 
cseréppadozat alatt hat ilyen agyagurnát találtak. Eze
ket, valamint néhány felnőtt csontvázat tanulmányozás 
céljából a jeruzsálemi múzeumba szállították.

A falakon kívül különös formájú oszlop is magára 
vonta a kutató figyelmét. Csak néhány láb magas és 
így nem igen lehet Lót sóbálvánnyá vált feleségének 
tartani, bár Flaviusz Jozefusz zsidó történetíró is említ 
itt, Zoár közelében egy oszlopot, amelyet sokan Lót 
átváltozott feleségének tartottak. Az arab munkások 
azonban, akik a Koránból maguk is ismerik Lót tör
ténetét, egy 43 láb magas sóoszlopot tartanak Lót bál
vánnyá változott feleségének, de ez a sóoszlop, a Holt- 
tengernek az ellenkező, déli végén van, Djebei Usduni 
mellett.
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Felelős szerkesztő és kiadó:

N. GÖLLNER MÁRIA.
Szerkesztőség és kiadóhivatal

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE
Budapest, V., Markó-utca 16., III. emelet 28. ajtó.

Szerkesztői üzenet.
Már huzamosabb idő óta jelenik meg a „Bizalom

ban" a magyar helyesírásról egy tanulságos cikksorozat. 
E cikksorozattal kapcsolatos kis elmélkedést közlünk a 
mai szántunkban Raáb Mihálytól, örülnénk, ha olvasó
ink közül többen is hozzászólnának — bármily szempont- 
ból is — ehhez a tárgyhoz.

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


