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

13. szám._____________  x. évfolyam. 1939. július 1.

Küzdelem az átöröklés ellen.
Rab vagyok... Helyzetem meglehetősen ne

héz, bár még rosszabb is lehetne. Tulajdonképen, 
életem nehézségei nem annyira napjaim folyásában 
keresendők, hanem abban a tényben, hogy el va
gyok zárva, hogy nincsen mozgási szabadságom. 
Ha a szabad világban kellene ugyanezt az életet 
élnem, mint itt, — ha a szabad világban lennék 
ugyanolyan fegyelem alatt, mint itt, — ha ott lenne 
ugyanilyen kosztom és ott kellene dolgoznom 
ugyanennyit: sokkal könnyebben tudnám elviselni. 
Ólomsúllyal nehezedik a lelkemre, hogy bármilyen 
irányban is mozgom: csukott ajtókra találok s 
szólási szabadságomban is meg vagyok bénítva. 
Ez a tény, — a bezárt élet, — szenvedéseimnek 
egyik főforrása. A másik dolog, ami ugyancsak 
rengeteg kínt okoz nekem, abban a tudatban rej
lik, hogy a mostani életem nem fog véget érni 
akkor, amikor a letartóztatási intézetet elhagyom, 
hanem következményeiben továbbra is terhelni fog 
engem. Hiába fog letelni büntetésem ideje, hiába 
fogok felszabadulni ez alól az elzárt élet alól s a 
kényszermunka alól, amit a törvény büntetésként 
reám szabott: egész életemet továbbra is meg fogja 
bélyegezni az a tény, hogy én, ha csak egyszer 
is, büntetett voltam, egy letartóztatási intézet la
kója voltam s többé nem mondhatom magamról, 
hogy „büntetlen előéletű vagyok." Senki sem tudja, 
aki az ellenkezőjét nem próbálta, hogy milyen 
nagy kincs azt mondhatni önmagunkról: „az elő
életem büntetlen." Nos én ezt soha többé magam
ról mondani nem fogom s ennek a következmé
nye az lesz, hogy nem fogok többé tisztességes 
kenyérhez jutni, vagy ha igen, csak hosszú idő 
s nagy nehézségek árán s örökké rettegnem kell, 
hogy büntetett előéletem mikor fog majd véget-

vetni a nagynehezen megszerzett elhelyezkedésem
nek és kenyérkereseti munkámnak. Számolnom 
kell azzal is, hogy soha többé nem fognak rám 
úgy nézni embertársaim, mint ahogy azelőtt néz
tek, mielőtt rab lettem volna. Bármit is fogok 
tenni ebben az életben, nem fogom tudni letörölni 
magamról azt a bélyegzettséget, amit azzal sze
reztem, hogy a törvény büntetése reám szállott. 
Kár is volna álltatnom magamat s bebeszélnem 
magamnak, hogy az életben adódhatnak még 
olyan fordulatok, amelyek lemossák rólam azt a 
pecsétet, amelyet a letartóztatási intézetben való 
tartózkodásom ütött reám. Ha emberfeletti erő 
szállana is reám s az egész lényem kicserélőd
nék s tökéletes emberré válnék abban a percben, 
amikor büntetésem ideje letelt s egész hátralévő 
időmet mint valóságos szent élném is le: még
sem tudnék múltam hátrányos következményeitől 
megmenekülni. Ezt meg is tudom érteni. Én ma
gam is más szemmel néznék olyan valakire, aki 
már fogházban volt s kevesebb bizalommal visel
tetnék iránta. Hiszen nagyon jól tudom, hogy a 
letartóztatási intézetben való tartózkodást sokan 
arra használják fel, hogy már az intézetben ki
eszeljenek újabb bűntényeket, amelyeknek a ki
vitelébe azonnal belekezdenek, amint a fegyház- 
ból kiszabadulnak. Ezt azonban nemcsak én tu
dom, hanem tudja jól a nagyközönség is és ezért 
gyanakodással néz mindenkire, aki letartóztatási 
intézetből került ki.

Nem képzeleghetek, nem festegethetek ma
gam elé hamis ábrándokat s nem remélhetem, 
hogy éppen én leszek az az egyetlen, aki más el
bírálás alá fog esni, mint többi sorstársaim. Ami
dőn azonban számolok azzal, ami reám vár, mé
giscsak le kell szögeznem, hogy több valószínű
sége van annak, hogy hátralévő életemet nyűgöd-
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tan tölthetem, ha szabadulás után mégis meg tu
dok maradni a tisztesség útján. Kevesebb valószí
nűségem van nyugodt életre, ha szabadulásom 
után nem tudok megmaradni a tisztesség útján, 
hanem ismét visszaesem azokba a hibákba, ame
lyek a múltban már bűncselekményekhez és bör
tönbüntetésekhez vezettek.

Mivel tisztában vagyok azzal, hogy a reám 
váró elkerülhetetlen megpróbáltatások és szenve
dések közepette még mindig jobb dolgom lesz, 
ha becsületes maradok, mint akkor, ha nem ma
radok az: igen sokat gondolkozom azon, mit kö
vessek el, hogy a becsület útján meg tudjak ma
radni s ne váljak „visszaesővé," — később pedig 
„megrögzötté," akire nem várhat más, mint a 
szigorított dologház. (Hogy a szigorított dologház 
minden letartóztatott réme, az érthető. A szigorí
tott dologházból voltaképen nincs is szabadulás, 
mert oda bármikor visszakerülhet az ember.)

Ezekután mindenki érteni fogja, hogy akkor, 
amikor szabadulásom idejére gondolok, legfonto
sabb gondom, hogy miként szerzem meg magam
nak az erőt ahhoz, hogy szabadulásom után a jó 
úton tudjak maradni. Töprengéseim, fejtöréseim 
mind erre a kérdésre irányulnak. Százszor kérde
zem magamtól, mi az oka annak, hogy én adott 
körülmények között törvénybe ütköző cselekedetet 
követtem el, s miképen biztosíthatnám magamat 
afelől, hogy hasonló vagy más körülmények kö
zött is ne kövessek el törvénybe ütköző cseleke
detet. Ezt a kérdést is sokszor felvetem: vájjon 
abban a helyzetben, amelyben én törvénybe ütköző 
cselekedetet követtem el, — más is törvénybe üt
köző cselekedetet követett volna-e el, vagy pedig 
más lényére ez a helyzet nem lett volna olyan 
hatással, mint énreám? Arra a feleletre kell jut
nom, hogy bizonyára van a világon egy nagy 
sereg ember, aki az enyémhez hasonló helyzetben 
nem tette volna azt, amit én és nem került volna 
összeütközésbe a törvénnyel. Ó, hogy szeretnék 
én is ezek közé az irigylendő „erős lelkek" közé 
tartozni, mennyire szeretném tudni, mi a titka 
annak, hogy ők nem estek a kísértésnek áldozatul, 
hanem ellentálltak és így hírnevük sértetlen maradt.

Sorba veszem mindazokat a tényezőket, amik 
előidézhetik azt, hogy egy ember, — akár én, 
akár egy másik sorstársaim közül — valamely 
helyzetben „megbotlik" s nem tud a törvényes 
rendhez hű maradni. Amikor ezeket az .okokat 
sorba veszem, akkor azt kell látnom, hogy ezek 
között elsősorban ott vannak a nevelés hiányai. 
Sokadmagammal együtt nem kaptunk megfelelő 
nevelést. Nem mondották meg nekünk elégszer 
és elég súlyosan, hogy mit szabad tenni és mit 
nem szabad. Nem szoktattak minket kellő szigor
ral hozzá a lelkiismeretes munkához, meghagyták 
bennünk azt a reményt, hogy a lelkiismeretlenség 
és a haszontalanság úgysem fog kisülni. Nem 
magyarázták meg nekünk azt, hogy előbb-utóbb 
minden kisül, ha nem is teljében, de nagyjában.

A megtévelyedéseknek második oka abban 
van, hogy nagyon sokunk előtt nem álltak meg

felelő jó példák. Nem láttunk magunk előtt olyan 
embereket, akik nehéz helyzetekben és komoly 
kísértésekben, erős jellemmel megállták volna a 
sarat és visszautasították volna azokat a hatáso
kat, amelyek őket rossz irányba terelték. Az igazi 
jó példák hiánya sokunk szerencsétlenségének oka.

A harmadik tényező, ami szintén végzetes 
bajba döntött sokunkat, a társaság, a befolyás és 
a környezet. Ha bizonyos környezetbe nem kerül
tünk volna, — ha az a környezet nem gyakorolt 
volna reánk ilyen vagy olyan hatást: akkor mi 
egész rendes, munkás, csöndes emberek marad
tunk volna. Legtöbben úgy érezzük, hogy sze
rencsétlenségünknek nem is mi magunk vagyunk 
okozói, hanem a környezet, amely minket a rossz 
útra vitt. Nem jut eszünkbe megkérdezni magunk
tól, miért is nem álltunk ellen a környezet befo
lyásának, ha ez ilyen szerencsétlenséget idézett 
elő sorsunkban?

A negyedik forrás, amire a mi szerencsétlen
ségünk talán a legtöbbször visszavezethető, az 
átöröklés ténye. Sokan ki tudjuk mutatni önma
gunkról, hogy szüléinktől, nagyszüleinktöl, vagy 
pedig valamilyen oldalági rokonunktól örököltünk 
bizonyos gyöngeségeket, amik bennünket az idők 
folyamán bajba döntöttek. Ezek közé tartozik az 
alkoholizmus is, amely végemérhetetlen csapáso
kat ró rá arra, aki áldozatul esik neki.

Nagyjából azt hiszem, hogy ez a felsorolt 
négy tényező összefoglalja azokat a legfőbb oko
kat, amik folytán én magam és rabtársaim bizo
nyos helyzetekben nem állták meg a helyüket az 
életben és a társadalom ellen vétségeket követtek 
el és szabadságuktól megfosztattak. Tudom, hogy 
amennyiben nem erősödünk meg és nem tudjuk 
magunkban legyőzni ezt a felsorolt négy ténye
zőt, akkor életünkben soha többé nem fogunk tudni 
megmaradni a becsület útján, mert ugyanaz a 
gyöngeség, ami első ízben bűnre csábított bennün
ket, a jövőben is meg fog tántorítani. Legfőbb 
igyekvésem tehát, hogy egyenként és minél jobban 
leszámoljak evvel a négy igen komoly bajforrás
sal és megkeressem azokat a segítségeket, ame
lyeknek igénybevételével ellent tudok állani nekik.

Azt mondottam, szerencsétlenségünk első 
forrása a nevelési hiány. Ezt ma könnyedséggel 
pótolni tudjuk. Itt a letartóztatási intézetben könyv
tár áll rendelkezésünkre, lelkész és tanító szíve
sen siet segítségünkre, végül pedig a „Bizalom"- 
hoz is intézhetünk kérdéseket az iránt, hogy hiá
nyos nevelésünket mi magunk, — immár felnőtt 
emberek, — pótolni tudjuk. Közismert dolog, hogy 
nálunknál szerencsésebb emberek is gyakran ke
rülnek abba a helyzetbe, hogy felnőtt korukban, 
vagy pedig érett férfikorban kénytelenek pótolni 
azokat a hiányokat, amelyek gyermek- és fiatal
koruk éveiből visszamaradtak.

A második ok, amire életünk sok erőtlensé
gét és eltévelyedését visszavezettük: a jó példák 
hiánya volt. E tekintetben is könnyen segíthetünk 
magunkon, mert ugyanazok az alkalmak és egyé
nek, akik nevelésünk hiányainak pótlására hivatva 
vannak, megmutathatják nekünk a történelemnek
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azokat az alakjait, akiknek példája erőt adhat és 
akik pótolhatják életünkben a szülők vagy más 
hozzátartozók gyermekkorban elénk táruló példáját.

A harmadik bajforrás a rossz társaság s a 
környezet csábító hatása, már sokkal nehezebben 
győzhető le, mint az első kettő. Sokszor előfordul 
hogy nem is vesszük észre és lelkűnkbe titkos 
méregként szivárog bele az a rossz hatás, amit 
valamilyen, nálunknál raffináltabb, vagy gonoszabb 
ember gyakorol reánk. A veszély éppen akkor a 
legnagyobb, amikor észre se vesszük, hogy ben
nünket befolyásolni akarnak. A befolyásolás tudni
illik nem ott kezdődik, amikor egy „haverunk" 
elénk tár valamely többé-kevésbé törvénybe ütköző 
tervet és felkér bennünket, arra, hogy ennek a 
tervnek a kivitelében segédkezzünk. A befolyáso
lás már ott történik, amikor mi együtt vagyunk és 
beszélgetünk evvel a „haverral," dacára annak, 
hogy a jobbik ösztönünk súgja, hogy ez a „haver" 
nem valami megbízható ember. A puszta együtt- 
lét és a beszélgetés elegendő arra, hogy egy be
folyás hasson reánk és mi ne tudjunk azután 
elientállni, amikor a szóbanforgó terv elénk tárul. 
A tanúság ebből az, hogy első perctől kell kerülni 
mindazoknak a társaságát, akiről leghalványabban 
is sejtjük, hogy nem a legjobb szándék és a leg- 
tiszteségessebb akarás vezéreli őket. Ha nem leg
első perctől kezdve kerüljük azokat, hanem csu
pán csak akkor akarjuk megszakítani velük az 
érintkezést, amikor tisztességtelen tervüket elénk 
tárják: már alig van erőnk a szakításra, mert már 
észrevétlenül hatásuk alá kerültünk. Ellenben az 
érintkezés első percében, amint szívünk és látá
sunk megsúgja, hogy kivel van dolgunk, még 
igenis van bennünk ruganyosság és lelkierő ahhoz, 
hogy otthagyjuk őt, mert még nem volt idő ahhoz, 
hogy felettünk való befolyása érvényesüljön. Itt 
nem lehet azzal védekezni, hogy „ja én azt hittem 
az egy tisztességes ember és bíztam benne és azu
tán, hogy félrevezetett." Ez a védekezés azért nem 
áll fenn, mert egy felnőtt embernek meg van a 
módja arra, hogy meggyőződjön mindenkinek a 
becsületéről és megbízhatóságáról. Ehhez nem kell 
semmi más, csupán néhány kérdés és néhány fe
lelet s az a szorgalom, ami e feleletek igazságá
ról meggyőződést szerez. Érdekes jelensége a ter
mészetnek, hogy az erkölcsileg gyengébb embe
reket, a bűnözésre hajlamosakat, — mint amilye
nek mi vagyunk, sokkal finomabb ösztönnel ru
házza fel, — mint a többieket. Mi, ha akarjuk, 
megérezzük mindenkiről, hogy becsületes-e vagy 
nem, megbízható-e vagy sem, minket sokkal ke
vésbé lehet becsapni, mint a nálunknál talán erő
sebb jellemű egyéneket. Nálunk a rossz befolyás 
veszélye tehát , nem azáltal áll elő, hogy a mi ösz
tönünk bennünket megcsalna és mi nem ismer
nénk fel tudatunk mélyében azt a veszélyt, amit 
egynémely ember társasága jelent, hanem abban, 
hogy mi igenis érezzük, hogy rossz társaságban 
vagyunk, de mégis abban maradunk, nem szakít
juk ki magunkat onnét és ezért mindinkább ha
tása alá kerülünk mindaddig, amíg a döntő pilla
nat el nem érkezik s mi többé nem tudjuk ma

gunkat kivonni a rossz befolyás alól. Ha mindezt 
világosan tudjuk, akkor többé nem ment bennün
ket az a tény, amire annyiszor szoktunk hivatkozni, 
hogy a rossz társaság áldozatai vagyunk. Ez egy
szerűen nem igaz, mert rajtunk múlik, hogy eddigi 
tapasztalatainkat felhasználva, a rossz társaságot 
felismerjük és kerüljük.

A legnagyobb nehézség, nézetem szerint ott 
merül fel, amikor az átöröklés veszélyeivel állunk 
szemben. Éppen úgy, mint ahogy némely csa
ládban öröklődhetik a tuberkulózisra, vagy alko
holizmusra való hajlam, éppen úgy öröklődhetik 
például a játékszenvedély, vagy erkölcsi könnyel
műség és más végzetes hibák. Amikor egy fiatal 
ember elindul az élet útján, távolról sem tudja 
azt, hogy milyen titkos tulajdonságokat örökölt 
ismeretlen elődeitől s milyen veszélyek lappanga- 
nak lelke mélyén. Néha ezek az átöröklődött vét
kes gyöngeségek vagy szerencsétlen szenvedélyek 
egyáltalában nem is törnek elő, mindaddig, amíg 
egy bizonyos kisértésekkel teli helyzet elő nem 
áll. Ha azonban ez a helyzet mégis bekövetkezik, 
akkor erőre lobbannak az eddig szunnyadó bűnös 
hajlamok s az illető lélek maga is megdöbbenve 
látja, hogy voltaképpen mi is lakozott benne. 
Ilyenkor azután két dolog történhetik: vagy úrrá 
tud lenni az illető az átöröklött szerencsétlen tu
lajdonságokon s ebben az esetben szerencsésen 
megállja a helyét, — vagy pedig ezek az átörök
lött rossz képességek erősebbek lesznek, mint ő 
s akkor ő valamely bűnös cselekedetet fog vég
hezvinni, aminek egész hátralévő életében meg
issza a levét. Mindnyájunk legégetőbb kérdése az, 
hogy a titkosan bennünk lappangó, magunk által 
sem ismert rossz hajlamok ellen miképen véde
kezzünk már előre, amikor még nem is tudunk 
létezésükről. Ha találunk egy olyan módszert, 
amely az élet minden körülményei között már 
előre erőt ad nekünk és megedz bennünket arra 
a harcra, amit majd egykor vívnunk kell, talán a 
jelenleg még bennünk lappangó, de valamikor he
vesen kitörő rossz tulajdonságok ellen, akkor 
nyert ügyünk van.

Egészségügyi téren, — mint ahogy azt min
denki tudja, igenis léteznek ilyen előzetes rend
szabályok és elővigyázatosságok, amelyek már 
erőt adnak jó előre ahhoz, hogy ha majd a jö
vőben netalán egy eddig tudatunkon kívül, ben
nünk lappangó átöröklött betegség kitörne, mi 
győztesen megküzdhessünk vele. A mérsékelt élet, 
a jó levegőn való tartózkodás, a nap, — az al
kohol, a nikotin és egyéb izgatószerek elkerülése, 
— a megfelelő mennyiségű alvás egyaránt sikeres 
eszközök arra, hogy az ember már előre felvér
tezze magát az esetleg váratlanul rátörő betegség 
ellen. Számtalan esetben láttuk, hogy olyan em
berek, akik ezeket a rendszabályokat betartották, 
sokkal rövidebb idő alatt tudták szervezetük egy- 
egy betegségét leküzdeni, mint olyanok, akik eze
ket nem tartották be. Kérdés, hogy erkölcsi téren 
is léteznek-e olyan eszközök, amelyekkel, — mint 
előbb is mondottuk, már előre felvértezhetjük ön
magunkat — erkölcsi „betegségeink" kitörése el
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len? Akik ezzel a kérdéssel komolyan foglalkoz
tak, igenis tudják, hogy léteznek ilyen módszerek 
és vannak az életben olyan gondolatok és gya
korlatok, amelyeknek a végzése már előre alapot 
nyújt arra, hogy nehéz kísértésekben bennünk 
feltámadó erkölcsi gyöngeséget legyőzzük ma
gunkban.

A legfontosabb gondolat, ami erőt ad ne
künk ahhoz, hogy az átöröklés útján esetleg ben
nünk lappangó rossz hajlamokat vissza tudjuk 
szorítani a következő: minden ember két részből 
áll, az ö rökr halhatatlan részből és a múlandó 
testiségből. Úgy az örök, halhatatlan résznek, 
mint a múlandó testiségnek többféle rétege van. 
Mindaz, amit elődeitől örököl, a múlandó testi
séghez tartozik, az pedig, ami örök és halhatat
lan benne, túléli a halált. Tehát minél inkább 
foglalkozunk olyan gondolatokkal és életfelfogás
sal, ami az örök halhatatlan egyéniségünket erő- 
siti, a testi gyöngeségeknek és az átöröklésnek 
alávetett részünkkel szemben: annálinkább van 
reményünk arra, hogy a jobbik lényünk győztesen 
meg fogja tudni állni a helyét akkor, amikor va
lamely, titokban bennünk lappangott, átöröklött 
rossz tulajdonság erőre kap és szerencsétlenségbe 
akarja dönteni életünket. Más szóval ez azt je
lenti, hogy sajátmagunk mindennemű gyöngesége, 
de az átöröklés folytán nyert titkos gyöngeségek 
ellen is hathatósan úgy védekezhetünk jó előre, 
ha mindennapi életünket nap-nap után telítjük 
olyan gondolatokkal, amelyek újra meg újra meg
erősítik tudatunkat afelől, hogy igenis van ben
nünk valami, ami nincsen alávetve a rossznak 
és testi múlandóságnak, egyedül mirajtunk múlik, 
hogy vájjon az életharcban melyik alkatrészünket 
erősítjük meg jobban, azt-e, amelyik alá van vetve 
az átöröklésnek és minden egyéb gyengeségnek, 
vagy pedig ama másikat, amely halhatatlan és 
isteni szikrától áthatott?

M1LGÖMA.
Lapzárta előtt kaptuk ezt a cikket, amelyet 

nagy érdeklődéssel és helyesléssel olvastunk. Saj
nos befejezetlennek kell minősítenünk s végigol
vasva azzal az érzéssel tesszük le, hogy ez a 
cikk voltaképen csak a legvégén kezdi tárgyalni 
a legérdekesebb és legfontosabb kérdést, azonban 
távolról sem meríti ki ezt a kérdést a maga tel
jességében. — így hát felszólítjuk a „Bizalom" ol
vasóit, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak 
tovább és küldjenek hozzászólásokat.

Olvasóink munkájának megkönnyítésére ha
tározottan megfogalmazzuk kérdésünket:

„Mivel töltsék azok a letartóztatottak sza
bad idejüket és milyen gondolatokkal foglalkoz
zanak, akik szabadulásuk idejére meg akarnak lé
lekben erősödni; szabadulásuk után pedig ellent 
akarnak állni azoknak a külső és belső hatások
nak, amelyek a törvénnyel összeütközésbe hoznák 
őket?"

Felkérjük azokat az olvasókat, akiknek kér
désünk valóban szívügy, — foglalkozzanak kér
désünkkel. Kérjük őket, hogy elmélkedjenek újra

meg újra azon: milyen gondolatoknak adják át 
magukat letartóztatási idejük alatt, ha belsőleg 
meg akarnak változni s erkölcsi erőben meg akar
nak gyarapodni? Szerk.

Az indokínai vizeken 71 tengerésszel 
elsüllyedt a Phénix francia 

tengeralattjáró.
Francia tengeri haderők és repülőgépek siet

tek a szerencsétlenség színhelyére, de a buvárna- 
szád személyzetének megmentése nem volt lehet
séges. Az indokínában tartózkodó francia tengeri 
haderők haladéktalanul megindították a keresési 
munkálatokat. A tengeralattjáró felkutatásában repü
lőgépek is részt vettek.

A hajón 71 ember tartózkodott: négy tiszt 
és 67 főnyi legénység. A hajó parancsnoka Bouc- 
haucourd korvettkapitány.

A Phénix tengeralattjáró 1379 tonnás, 92 
méter hosszú és 8.20 méter széles hajóegység, 
amelyet 1930-ban bocsátottak vízre.

A hajó fegyverzete egy tízcentiméteres ágyú, 
egy 3.7 centiméteres légelhárító gépfegyver és 11 
torpedókilökőcsö volt. A tengeralattjárót közben 
sikerült megtalálni. Azt hiszik, hogy alámerülése
kor ismeretlen okból elvesztette egyensúlyát és a 
tengerfenéken nyugszik.

A személyzet nem volt megmenthető!
A „Squalis" és a „Thetis" borzalmas katasz

trófája most az indokinai vizeken is megismétlő
dött. Az amerikai és az angol tengeralattjáró 
elsüllyedése után most a francia haditengeré
szetet érte hasonló szerencsétlenség.

A katasztrófa okát egyelőre még nem sike
rült tisztázni, s jelenleg még csak annyit 
tudtak Párisban, hogy a személyzetet azért nem 
lehetett megmenteni mert a „Phénix" olyan mélyen 
feküdt a tengerfenekén, hogy a Davis-féle mentő- 
készüléket nem lehetett használni.

Minden ember számára van ugyan az e lsü l
lyedt hajón egy-egy ilyen mentőkészülék, ilyen 
nagy mélységből azonban nem lehet feljönni a 
víz felszínére, mert ha az oxigénbelégzést bizto
sítja is a készülék, az óriási víznyomást és a fel
merülésnél beálló nyomáskülönbözetet az emberi 
szervezet nem bírja ki.

Tragikus összejátszása a véletlennek, hogy a 
francia haditengerészeti minisztérium a„Sqaulis“ 
és a „Thetis" példáján okulva, éppen az elmúlt 
napokban rendelt négy búvárharangot az Egyesült 
Államokban. Sajnos, a búvárharangok helyszínre 
szállítására csak néhány hét múlva kerülhetne sor, 
úgyhogy a menekülésnek ez a lehetősége sem jö
het számításba.

Álmok a repülésről.
Az ember gyorsan felejt. Harmincegynéhány 

esztendeje csak, hogy repülünk és már elfeledke
zünk róla, hogy a nehéz kezdet idejében csak 
álmodtunk a repülésről, valószínűtlen álmokat. Re
pülni, mint a madár: az emberi léleknek talán
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egyik legelső, mozduló vágya volt. De a régi em
ber a repülés képességét annyira emberfelettinek 
tartotta még. hogy azt hitte: csak égi lények, ki
rályok, hősök és varázslók kiváltsága lehet. Ezért 
látunk szárnyas isteneket a régi hindu, perzsa és 
egyiptomi domborműveken. A hellén mitológia bő
velkedik a szebbnél-szebb légi kalandokban: Faetont 
megvadult napparipák röpítik az égi mezőkön; 
Daidalosz és Ikarosz madártollakból és viaszból 
készült mesterséges szárnyakon szöknek meg Kréta 
szigetéről, Minosz királv fogságából; Prixoszt és 
Mellét repülő kos ragadja el az oltártól, abban a 
pillanatban, amikor gonosz mostohájuk sugallására 
atyjuk fel akarja áldozni őket.

Persze, az ember nem maradt meg a puszta 
álmodozásnál. Az ókori kínaiak már sárkányokat 
és melegített levegővel töltött léggömböket ereget
tek a felhők közé s bizonyára akadt közöltük, aki 
arra gondolt, hogy a gömböt, vagy a sárkányt 
elég nagyra kellene építeni s akkor embert is fel
vihetne magával. De a gondolat sohasem vált 
tetté: nem engedte a hiányos műszaki tudás. Ha 
pedig hozzáláttak volna, hogy valamiféle repülő
szerkezetet állítsanak össze, megtévesztette őket a 
— madár. Valónak hitték a legendát: ami Daida- 
losznak sikerült, nekik is sikerülhet! És Hóditó 
Vilmos idejében AAalmesbury Olivér angol pap 
madártollakból hatalmas szárnyakat ragasztott ösz- 
sze és leugrott velük egy torony tetejéről. Vak
merőségét aránylag olcsón: lábtöréssel fizette meg. 
Egy Dante nevű peronne-i francia ember is meg
ismételte a kísérletet, de ő is póruljárt. Hanem 
ezek a példák nem riasztották el a madárrepülés 
híveit, hogy újra meg újra ne kockáztassák csont
jaikat. A művészeket pedig megihlette az ember, 
aki madaraktól orzott szárnyán libeg az égben. 
Goya, egyik csodálatos metszetében, szinte láto
másszerűen, majd féltucat szárnyas embert ábrázol, 
amint fantasztikus őslényekként csaponganak ösz- 
sze-vissza a levegőben. A látomás azóta nagyon 
közönséges látvánnyá változott, hiszen Goya fan
táziáját akármelyik repülőnap messze felülmúlja! 
A légi párbaj, a repülöcsata sem mai gondolat, 
egy XVIII. századbeli tréfás hősköltemény egyik 
rajza azt a jelenetet mutatja, amint két repülő em
ber, nagy nézőközönség feje felett, lebegve bir
kózik, hogy letaszítsák egymást a földre. Az egyik 
legyezöszerű szárnyakkal repül, a másik hosszú 
rudakon, könyvszerü lapokat csapkod fel és alá, 
melyek a rudak ütemes mozgatásával hol szét
nyílnak, hol összecsukódnak. Ez a „repülőgép- a 
valóságban is létezett; Besnier, francia lakatos kí
sérletezett vele 1676-ban, de nem jutott vele mesz- 
szebb elődeinél.

A technika azóta a légi csatát is megvaló
sította, de az ősi álom, az ember szabad, önálló, 
madárszerű repülése, még ma is álom maradt...

A búvárhajó élete és halála.
Ritkán keltett szerencsétlenség olyan meg

döbbenést, mint az utóbbi idők három búvárhajó
katasztrófája. Pedig a mai gépkorszak ugyancsak

nem fukarkodik balesetekben; szedi áldozatait 
szárazon; vizen, levegőben, ipartelepeken, gyárak
ban egyaránt; nem kímél bennünket még a nagy
városi utcán, sőt saját, biztosnak vélt otthonunk
ban sem. Az ember leigázta a természetet és aka
rata alá hajtotta erőit. De ezért a diadalért súlyos 
véráldozatokkal kell fizetnie . .  .

Az az áldozat azonban, amit legutóbb a 
„Squalis" és a „Thetis“ tengerészeinek halálával 
kellett lerónia, különösen súlyos. Mert ezeket a 
bátor katonákat nem érte gyors és könnyű halál. 
Magatehetetlen acélkoporsóba süllyedtek a tenger 
fenekére s tudták, hogy ha kellő időben nem nyúlik 
értük mentő kéz: elvesztek. Teltek az órák, a men
tés elhúzódott, a levegő egyre rosszabbodott a 
koromsötét búvárhajófülkékben és a bennrekedteket 
mind fojtogatóbban kezdte gyötörni a fülledt, romló, 
mérges légkör. Ok pedig szenvedtek a sötétségben, 
azzal a mind jobban bizonyosodó tudattal, hogy 
nincs szabadulás, nem jöhet már sehonnan friss 
levegő, nem látják meg többé a napfényt. Szörnyű 
még elképzelni is azokat a perceket, amelyek az 
elmúlást megelőzték, ezekből a percekből már csak 
megváltás lehetett a halál. . .

Ma még nincs hatalmunkban teljesen kikü
szöbölni ezeket a veszélyeket. Bármily csodálatos 
technikai alkotás is a víz alatt sikló búvárhajó: 
élete, bizony, még mindig többé-kevésbé kaland 
és kockázat-válalás.

*
A búvárhajó teste erősfalazatú acélorsó: falai 

mentén, belül vizhatlanul záródó rekeszek sorakoz
nak. Egy részük a motorok üzemanyagát tartalmazza, 
más részük úgynevezett ballaszttartály. Arravalók, 
hogy vízzel telítődvén, lesüllyesszék a járómövet 
a felszín alá. Voltak régebben olyan búvárhajók 
ahol annyi vizet bocsátottak a tartályokba, míg 
a hajó közepes fajsúlya a környező vizével közel 
egyenlővé vált, vagyis „közömbös egyensúlyú hely
zetbe" került. Akkor azután, az elől-hátul lévő 
kormánylapátok segélyével, víz alá nyomták s ott 
a megengedett határig, tetszőleges mélységben, 
hal módjára siklott tovább. Ez azonban veszélyes 
módszer, mert a hajónak nem lévén számottevő 
felhajtóereje, egy hibás kormánymozdulattal túlke
rülhet azon a bizonyos „megengedett határon," 
olyan mélységekbe, ahonnét önerejéből már nem 
emelkedhet fel többé. Ahol a víznyomás akkorára 
nő, hogy a szivattyúk nem bírják kisajtolni többé 
a vizet a tartályokból, sőt a nyomás esetleg be 
is roppanthatja a hajó acélbordáit. A mai búvár
hajók eléggé szilárd szerkezetűek ahhoz, hogy 
100—120 méternyire is alámerülhessenek. De a 
gyakorlatban rendszerint sokkal kisebb mélységben 
tartózkodnak, mert a kelleténél nagyobb víznyomás 
mindig okozhat váratlan meglepetéseket.

Ezért ma inkább csak annyira telítik meg 
a Iemerítőtartályokat, hogy a járómünek még ma
radjon elegendő fölös felhajtóereje s azt azután 
a kormánysikok nyomásával ellensúlyozzák ki. A 
hajó a kormányfeiületek hatása alatt ferdén lefelé 
fúródva siklik a víz alá s ott egészen úgy visel
kedik, mint a repülőgép a levegőben. Annak is
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állandóan haladnia kell, hogy fennmaradjon; ép
pen így, a búvárhajó is csak szakadatlanul úszva 
marad meg a víz alatt. Ha a járómű megáll, hajtó
gépei elromlanák s ha a zavarhoz nem társul egyéb 
hiba, magától a felszínre emelkedik. Az aljára 
erősített, leoldható súlyos hajótő is megkönnyíti ezt. 
De a kormányzás, a mélységtartás még így is 
nagy gond, szakadatlan éberséget követelő munka 
és a legkisebb vigyázatlanság, minden óvórend
szabály ellenére is, a pusztulásba vetheti az acél
orsót, legénységével együtt. Hiszen gondoljuk csak 
meg: a búvárhajó a tenger alatt vak. Csak kis 
mélységből lát a felszínre a látcső (periszkóp) 
segítségével.

Veszélyessé teszi üzemét az is, hogy gépe
zete kettős. A víz felszínén nyersolaj motorok hajt
ják, a víz alatt akkumulátoros villanygépek. Két 
önálló gépberendezés a hibaforrások, a balesetek 
lehetőségének két hosszú sorozata. Ha a felszínen 
romlik el a hajtóerő, s egyébként minden rendben 
van a fedélzeten: nincs komolyabb baj. De ha a 
tenger alatt valami baja esik a villamosberendezés
nek, ez a búvárhajó vesztét idézheti elő. Nem
csak a csavarok forgatására nincs villany többé 
hanem megbénulnak azok a biztonsági készülé
kek, műszerek is, melyeket ugyancsak villany tart 
működésben. Nincs áram a hajót tehermentesítő 
szivattyúk számára. Kialszik a világítás, korom
sötétségbe merülnek az összes fülkék. A kime
rült akkumulátorok nem tölthetik újra, hiszen víz 
alatt nem lehet a nyersolajmotorokat járatni. Ha 
pedig megsérültek, folyadékuk szétömlött, könnyen 
fejlődhetnek mérges gőzök, amelyek a levegővel 
keveredve, fokozzák a fenékresüllyedt acélkoporsóba 
zártak szenvedéseit.

A búvárhajó munkájának egyik fontos kel
léke a sürített levegő. Ezzel nyomják ki bizonyos 
esetekben a ballasztvizet a tarályokból s ezzel vetik 
ki víz alatt a torpedót. Az ehhez való készülékek is 
bonyolultak, s könnyen hibásodnak. Végeredmény
ben a búvárhajó aránylag szűk térfogatú úgyszól
ván tele van zsúfolva a legváltozatosabb rendel
tetésű gépekkel. Mindenfelé, ahová csak néz az 
ember, motor, csővezeték, villanyhuzal, kapcsolók, 
kerék, fogantyú, szelep és műszer. Nem is csoda, 
ha a gépeknek ebbe a kábító tömkelegébe néha 
egy kis hiba csúszik. Hiszen idefenn, a mi vilá
gunkban sem kerülhető el ez. De mig idefenn 
nem jár mindig súlyos következményekkel, a vizek 
mélyén csaknem bizonyosan tömegszerencsétlen
séget idéz elő a legcsekélyebb baleset is. Ha meg
makacsolja magát egy fontos alkatrész és megáll 
az egész bonyolult szerkezet; ha véletlenségből 
vagy hiba folytán nyitvamarad egy nyílás a kül
ső burkolaton: a búvárhajó, legénységével együtt, 
elveszett.

*

Ha a baleset nem érte túlságosan mély víz
ben, még akadhat valamelyes remény a megme
nekülésre. Jelzőbombát vethet a felszínre, telefon- 
készülékkel ellátott bóját engedhet fel, melyen át 
érintkezésbe léphet az odasiető mentőkkel. 30—40 
méter mélységből legénysége megkísérelheti, hogy

elhagyja a hajót. Felfújható tömlőket erősít magára, 
arcára szerkezetet, mely befogja az orrát, a szájba 
pedig éltető oxigént áraszt egy tartályból. Így fel
szerelve azután egyenként a hajó erre a célra ki
jelölt kamrájába lépnek s annak a hajó burkola
tára nyíló ajtaját feltárva, feljuthatnak a víz színére. 
Az ilyen felszállás azonban nem könnyű és nem 
kockázatnélküli. Egy avatatlan mozdulat itt is el
ronthat mindent s akkor azután a legjobb „bu- 
vártüdő" sem mentheti a menekülőt a fulladástól.

Nagyobb mélységből már csak a búvárha
rang mentheti ki a legénységet, vagy pedig az 
egész hajó kiemelése. A búvárharang régóta ismert 
segédeszköz vízalatti munkálatokban. Már Halley, 
a világhírű angol csillagász szerkesztett a XVII. 
század végén ilyen készüléket s három társával 
másfél óra hosszat maradt vele 15 méter mélység
ben. A mai technika búvárharangjai persze arány
talanul tökéletesebb készülékek és végrehajtanak 
olyasmit, amiről Halley idejében nem is álmod
hattak; megmentik a fenékresüllyedt búvárhajók 
személyzetét. Az erre a célra szolgáló búvárharang 
padlózattal két részre van osztva: egy felső viz- 
hatlanul elzárt és egy alsó nyitott rekeszre. A ket
tő között csapóajtó teszi lehetővé az átjárást. A 
mentöhajóról daruval lebocsátott harang, nyitott 
rekeszével, a búvárhajó egyik fedőlapjára telepszik; 
azután kiszorítják belőle a vizet, mire a harang, 
a víznyomás folytán, szilárdan rátapad a búvár
hajó testére. Most megnyílik a" fedőlap és a ten
gerészek felmászhatnak az alsó rekeszekbe, ahon
nan azután a felsőbe húzzák őket. A felső rekesz 
csapóajtaját lezárva, az alsót ismét vízzel töltik 
meg; a harang ekkor elválik a búvárhajótól és a 
daru láncain felszínre emelkedik. A leszállást ter
mészetesen addig ismétlik meg, amíg csak a legény
ség valamennyi életbe lévő tagját ki nem men
tették.

Az is előfordulhat, hogy a hajó olyan közel 
fekszik a felszínhez, hogy a búvárok leszálhatnak 
rá és a víz alatt is dolgozó fémvágókkal nyílást 
vághatnak törzsén. Ezen át azután levegőt, élel
miszereket juttatnak a foglyokhoz, mindaddig, amíg 
mentésükre sor kerülhet. Természetesen mindig 
a helyi körülmények szabják meg, milyen módon 
történjék a kísérlet az áldozatok kiszabadítására. 
De ha a mentési munkálatok tovább húzódnak, 
mint ameddig a hajó saját levegő, illetőleg oxigén
készlete tart, akkor már nincs remény arra, hogy 
a tengerészek élve kerülnek a szabad levegőre. 
Akkor már csak legfeljebb arról lehet szó, hogy 
a sokmilliós értéket képviselő nyersanyagot — az 
élettelen hajótestet — ragadják vissza a tengertől. 
Ha — lehet! Sziszifuszi munka ez, különlegesen 
szerkesztett emelőhajókkal és roppant erőt kifejtő 
darukészülékekkel. Vagy pedig levegővel teli hen
gereket erősítenek hozzá s azok felhajtóerejével 
emeltetik a magasba. De a kiemelés mindenkép
pen hosszadalmas és költséges munka. És nincs 
megrenditőbb látvány, mint amikor a halott bú
várhajó teste újra felbukkan a víz színére, csen
desen, némán.

Hiszen akkor már csak tömegkoporsó . . .
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Egy barnafedelü füzet lázbahozta 
Franciaországot.

Marc Rucart közegészségügyi miniszter szer
dán rendeletileg életbeléptette annak a „Carnet 
de Santé“-nak (Egészségügyi Könyvecske)* kibo
csátását, amelynek sürgős szükségességét még 
január 29-iki ülésén ismerte el a képviselőház. 
Ezzel olyan újítás vonul be a francia társadalmi 
életbe, amelyhez foghatót pár év előtt idekint még 
el sem mertek képzelni.

A francia polgárról köztudomású, milyen 
féltékenyen ragaszkodik szabadságjogaihoz és füg
getlenségéhez, mihelyt a maga egyéni életéről 
van szó. Eddig legtöbbjüknek az volt a felfogása, 
hogy teljességgel az ő magánügyük, egészsége- 
sek-e vagy betegek, van-e valamilyen öröklött 
bajuk és milyen kezelésben részesültek eddig. 
Egy nagy írónő és emberbarát: Louise Hervieu, 
a „Sangs" (vér) szerzőjének és az átöröklődés 
lelkes kutatójának hosszú évek óta tartó népsze
rűsítő működése nélkül a szóbanforgó törvény 
megszavazása és a könyvecske kibocsátása gall- 
földön még ma is az elképzelések birodalmába 
tartoznék. Maga Marc Rucart emeli ki a sajtónak 
adott nyilatkozatában Louise Hervieu szerepét, 
köszönetét mondva neki az egész francia nép 
nevében. Mi még hozzátehetjük, hogy nem ez az 
első eset a francia nép történetében, amikor egy 
író, illetve írónő elgondolása jelentős társadalmi 
reformban öltött testet.

Ingyenes osztogatás — titoktartás.
A miniszter a főispánokhoz intézett körleve

lében kiemeli, hogy az „Egészségügyi Könyvecske" 
egyelőre nem kötelező ugyan, de a megyei veze
tőségeknek az egyes városok és falvak tanácsai
nál minden rendelkezésükre álló eszközzel oda 
kell hatniok, hogy ez a barnásfedelű szerény füzet 
bevonuljon minden francia családba. A hatóságok 
az újszülött bejelentésénél teljesen ingyen bocsát
ják a szülők rendelkezésére. Hogy a bizalmatlan
ságot eloszlassák, a füzet nem névre szól, csak 
sorszámmal van ellátva, ilyenmódon biztosítva 
a legteljesebb titoktartást tulajdonosaival szemben. 
Azt is megmagyarázza a miniszteri leirat, hogy a 
könyvecske kibocsátását két körülmény tette elen
gedhetetlenné: ma már egyre kevesebb családnak 
van „ háziorvosa, “ másrészt az orvosi tudomány 
haladásával mind többen fordulnak adott esetek
ben „specialistákhoz." Ezek pedig sokkal köny- 
nyebben alkothatnak véleményt, ha a füzetet 
végiglapozva, pár perc alatt tisztába jönnek a 
beteg lelki és testi alkatával, múltbeli betegségé
vel s így jobban és könnyebben tudnak gyógyí- 
tani.

Maga a „Carnet" két részből áll. Az első 
az általános egészségügyi megfigyelésekre vonat

* Az Egészségügyi Könyvecskét a gyermek részére 
a szülők töltik ki, a felnőtt pedig saját részére. A köny
vecske egész életen át megőrzendő és az élet fontos al
kalmainál (mint házasság, szülés, betegség, sorozás) sza
badakaratból az orvosnak felmutatandó.

kozik, külön helyet hagy a gyermekkor, a fiatal
kor és az érettkor számára, megfelelő rovatokban 
feltünteti a tulajdonos esetleges öröklött betegsé
gét, az orvosi beavatkozásokat, az oltásokat, a 
munkaközben történt baleseteket és mindezt egy 
„növekedési táblázattal" egészíti ki. A második 
rész kizárólag szájgyógyászattal foglalkozik, felso
rolva az esetleges száj-, orr-, fül- és torokbajok 
jelentkezésének időpontját és kezelését.

A francia lapok hasábos cikkekben méltatják 
a füzet jelentőségét. A szélsőbaltól a szélsőjobbig 
döntő fontosságúnak tartják a nemzet életében, 
hangsúlyozva, mennyire megkönnyíti például a 
sorozóorvosok munkáját, vagy a jegyespárok ön
kéntes és kölcsönös ellenőrzését. És mialatt Brest- 
töl Nizzáig, Strasbourgtói Perpignanig, mindenütt 
a „Carnet" a szóbeszéd tárgya, itt Párisban, egy 
virágokkal, nyári napfénnyel elárasztott lakásban, 
egy súlyos kórral küzködő, idős úriasszony: Mmc. 
Louise Hervieu, az egész intézkedés szellemi 
kezdeményezője, könnyes szemmel mormolja ma
ga elé:

— Ez életem legboldogabb napja.

Hasznos tudnivalók.

Szatócsok kenyérsütése. A kenyérsütés a 
képesítéshez kötött sütőipar munkakörébe tartozik, 
miért is kenyér iparszerü előállításával csak pék
iparosok foglalkozhatnak. Vegyeskereskedők és 
szatócsok kereskedelmi tevékenységükre vonatko
zó iparigazolványuk alapján sem kenyérsütéssel, 
sem pedig kenyér előállításával kapcsolatos mun
kákkal, így kovászolással, kelesztéssel, dagasztás- 
sal, szakajtással iparszerüleg nem foglalkozhatnak. 
Háziipar címén sem állíthatnak elő oly mennyiség
ben kenyeret, amely a sütőiparosok érdekeit érin
tené. A kenyérsütést csak abban az esetben lehet 
háziiparszerűnek minősíteni, ha az a háziszükség
let fedezésével kapcsolatosan olyképpen történik, 
hogy az illető a saját háziszükségletére szükséges 
kenyérrel együtt több kenyeret értékesítés céljából 
is süt Háztartásokban pedig nem naponként süt
nek kenyeret, hanem legfeljebb hetenként egyszer 
vagy kétszer, ennélfogva a háziipar keretében he
tenként általában legfeljebb kétszer, mégpedig 
minden alkalommal csupán egy-két kenyérnek ér
tékesítés céljából való sütéséről lehet szó.

Szénagyüjtés fontossága. Lassacskán el
jön egyik igen fontos mezőgazdasági munka: a 
szénakaszálás. Állataink téli jó és jövedelmező 
tartása a szénakészítéstől és a füvek lekaszálásá
nak helyes időbeni megkezdésétől függ. Legjobb 
és legtermészetszerübb takarmányozás a zöldtakar
mányozás. Sajnos, ezt az évnek több mint felében 
nem tehetjük meg. Hogy a téli takarmányozást 
megfelelővé tegyük, ezért a különféle takarmányo
kat, mielőtt magot nevelnének, lekaszáljuk és szé
nává szárítjuk. Sajnos, a zöldtakarmányokat teljes 
egészükben nem tudjuk úgy megőrizni, megszárl-
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tani, hogy azok tápanyagaikból ne veszítsenek. 
Szárításkor a levél és gyengébb szár letörik és ez 
annál nagyobbmérvü, minél kevésbé vigyázunk a 
szénakészítésre. Szénakészítésnél akkor járunk el 
leghelyesebben, ha a lekaszált füvet lekaszálás 
után azonnal széjjelteregetjük, hogy ne vastag ren
dekben feküdjön, hanem a tarlót egyenletesen fed
je be. Így a fű, illetve a zöldtakarmány hamarább 
szárad és csak egy vagy két éjjel van széjjel, mert 
a levágott zöldtakarmányt mielőbb villahegyen 
kisebb legfeljebb 1 méter magas, de keskeny 
boglyácskákba (csirkékbe) rakjuk, ha még nem 
volna eléggé szikkadt, akkor várunk vele még egy 
napot és azután rakjuk össze. Ha már elég száraz, 
akkor boglyába rakjuk. Az így szárított széna 
értékesebb, táplálóbb, mert nem töredezett le 
annyi levele és vékony hajtása és a napfény nem 
változtathatta át a tápanyagokat égető rátüzésével. 
A széna igy igen jól és lassan szárad s nem va
gyunk kitéve az eső rajtaütésszerű kártételének. 
De nemcsak a szénakészítésre kell figyelni, hanem 
a szénakaszálás helyes időbeni megkezdésére is. 
Elvénhedt fűből, vagy zöldtakarmányból jó és táp
láló széna nem készíthető. Igen sokan azt tartják, 
nagyon tévesen, hogy csak nőjön a zöldtakarmány, 
mert akkor több lesz a széna. Ez igazi De milyen 
lehet az ilyen széna? Szalmánál valamivel jobb, 
ami azonban nagyon messze áll a jó szénától. 
Akkor legjobb a zöldtakarmányt lekaszálni, amikor 
az virágzik. Ezt azonban nem mindig lehet szem 
előtt tartani, mert van eset, amikor a lucerna vi
rágzásra nagyon elvénül, különösen az első kaszá
láskor, a rétek füvezete, mivel igen különböző fü
vekből áll, nem egyszerre virágzik. Ezért a kaszá
lás idejét a mesterséges zöldtakarmányoknál a 
szár elöregedésének kezdete határozza meg, a 
réti füveknél pedig az a körülmény, hogy a réten 
lévő és leginkább elterjedt füvek mikor virágoznak. 
Virágzáskor a növényekben levő tápanyagok az 
egész növényben egyenletesen vannak, tehát a 
növénynek minden egyes része egyformán tápláló. 
Virágzás után a tápanyagok igen tekintélyes része 
mára szárvégekbe, illetve a magba kezd vándorol
ni és igy előbb a szár, majd a levelek tápanyag- 
tartalmukból sokat veszítenek. Télen minduntalan 
láthatjuk, hogy a szénakazal környéke tele van 
apró magvakkal, ezt látva tudhatjuk, hogy az ilyen 
elöregedett és már magbamenő széna értéke a 
szalma értékénél nem több. Most, szénakaszálás 
előtt az elmondottakat jó mérlegelni, hogy állata
inknak télire jó takarmányt biztosíthasunk, mert 
ez van befolyással az állattenyésztés jövedelme
zőségére.

Ipari tanfolyamok. Az alábbi ipari tan
folyamokat tartják:

Gyulán: asztalosipari és asztalosipari költ
ségszámítási tanfolyamot.

Jolsván: cipészipari szakrajz és cipészipari 
gyakorlati tanfolyamot.

Leszállították a gazdacsizmák árát. Az
Emergé gazdacsizmák ára június 1-től az 1939—

40. gazdasági évben férfi nagyságban: 15.50 P- 
Ez az árleszállítás százalékban kifejezve 21.5 szá
zalékos ármérséklésnek felel meg.

M inta-trágyatelep akció. A kormány elha
tározta, hogy az 1938. évben lebonyolított trágya
telep akcióhoz hasonlóan az 1939—40. költségvetési 
évben is lehetővé teszi anyagi támogatással a 
trágyatelep létesítését a haladni vágyó, felvilágo- 
sodottabb kisgazdák részére

A tervbevett trágyatelep akció lebonyolítá
sával a kerületi mezőgazdasági kamarákat bízta 
meg. Egy-egy kamara területén 158 minta trágya
telep létesítéséhez járul hozzá 100—100 pengő-vei. 
A támogatást csak 100 holdon aluli kisgazdák 
vehetik igénybe. Előtérbe kerülnek azok, akik 
mezőgazdasági iskolát vagy tanfolyamot végeztek: 
az aranykalászos és ezüstkalászos gazdaifjak, to
vábbá a hadirokkantak, vitézségi érmesek és tűz
harcosok.

A támogatásban részesülők a m. kir. föld- 
mívelésügyi kormány által rendelkezésre bocsátott 
tervrajz szerint tartoznak megépíteni a trágya- 
telepet.
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Vízszintes:
1. Cipészkellék.
7. Török férfinév.
8. Talál.
9. Normafa eleje.

10. Női név.
11. Római 900.
13. Udvarias megszó

lítás.
14. Földműves teszi. 
16. 40 rablóval volt

dolga.
19. Szellős.

Függőleges:
1. Keresztbe néz.
2. Állat fekszik rajta.
3. Arcszin.
4. Mint vízsz. 7.
5. Fazékon van.
6. Alárendelt személy. 

12. Vissza: kutyák.
14. Karddal verekszik.
15. Egyesületbe tar

tozik. '
17. Igekötő.
18. Tág.

Felelős szerkesztő és kiadó:
GÖLLNER MÁRIA.

E jótékonysági folyóirat szerkesztősége és kiadóhivatala:
FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE, 

Budapest, V., Márkó-utca 27. földszint 6. szám.

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


