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

15. szám. XIII. évfolyam. 1942. augusztus 1.

Az Angyalokról szóló tudomány.
(Schütz Antal dogmatikája alapján.)

Az angyalok teremtmények, akiknek merő 
szellemi természetük van. Az angyalokról való 
tudományt a katolikus dogmatika angelologiának 
nevezi. Az angelologia megindult Ps. Dionysius 
vizsgálódásaival „De caelesti hierarchia" c. művé
ben. Sok és értékes anyagot szolgáltatott Szent 
Ágoston is.*

Az idevonatkozó hittétel így szól: Vannak 
angyalok, akik az embernél tökéletesebb szellemi 
valók. Ök az embernél különbek és külön tapasz
talásunknak általában véve hozzáférhetetlen világ
rendet alkotnak. Az írás őket gyakran Isten fiai
nak, olykor Isteneknek, sokszor mennyei seregeknek 
mondja. A bukott angyalok, rossz, gonosz szelle
mek, démonok. Bizonyítás: Nagyszent Gergely 
azt mondja, hogy angyalok vannak, a Szentírásnak 
majd minden lapja tanúsítja. S csakugyan: keru- 
bok őrzik az elvesztett paradicsomot (hogy itt 
nem személyesített isteni erőkre gondol a szent 
szerző, bizonyítja, ugyanabban az összefüggésben 
a kígyó konkrét személyes jellege). A pátriárkák 
történetében döntő módon beleszövődik Isten 
angyala; megjelenik Ábrahámnak, Hágárnak a 
pusztában, Elizélnekaz idegenben; Jákob a mennyei 
lajtorján föl és alászálló angyalok seregét látja.

* Rajta kívül a szent atyák közül, kiváló angelologusok 
Nagyszent Gergely és Joannes Tamascénus. A skolasztiku
sokra az a föladat várt, hogy Platón és Arisztotelész szellem- 
tanát, mely össze volt nőve a kozmológiájukkal (a tiszta 
szellemek, szükséges közvetítők a világ és a tőle mérhe
tetlen távolban trónoló istenség között) összhangzásba 
hozzák a kinyilatkoztatás angelologiájával. A legterjedelme
sebb monográfiát Suarez irta.

Angyalok szerepelnek Izráel nemzeti íölszabadulásá- 
ban, az egyiptomból való menekülésben; a prófé
ták hívásában és működésében; a magányélet 
eseményeiben, mint Tóbiás története mutatja. Az 
Üdvözítő életét kísérik, fogantatásától kínszenve
déséig és föltámadásáig. És ott virrasztanak az 
apostolok cselekedetei fölött is (apostolok csele
kedetei 10. 3. XII. 7—XII. XXVII—23). Az Üdvö
zítő a tanításban sörön említi őket. Szent János 
evangéliumában ritkábban esik róluk szó, de annál 
többet a Jelenésekben; ritkábban a Péternél, annál 
gyakrabban Szent Pálnál.

Az angelologiával kapcsolatban igen fontos té
telt fejez ki Schütz Antal dogmatikája első kötetének 
298-ik lapján: „A kinyilatkoztatás katolikus esz
méjével nem összeférhetetlen az a lehetőség, hogy 
a) a kinyilatkoztatás kívüli vallásokkal közös elemei 
legyenek, (öskinyilatkoztatás) vagy a természeti 
vallás közös elemei, amilyen általánossága miatt a 
legnagyobb valószínűség szerint az angyalokba 
vetett hit is, b) hogy ilyen jellegű tartalmi és még 
inkább formai mozzanatokat (pl. elnevezéseket) az 
emberileg megközelíthető forrásokból, tehát idegen 
vallásokból is vegyen át, természetesen megtisz
títva a téves elemektől. Aquinoi Szent Tamás — 
az angyali doktor — e tárgykörre vonatkozólag 
így érvel:. „Isten a világot azért teremtette, hogy 
mint az ő tökéletességének utánzata, kiválóságának 
hirdetője és megtestesítője legyen. Ám, de Isten 
léttartalmának végtelen tökéletességét a világ nem 
tudja kimerítően utánozni; megközelíteni csak az
által képes, hogy a valóknak, lehetőleg gazdag 
változatosságát teremti elő, tehát ha nemcsak 
anyagi, nemcsak anyag és szellem között össze
kötő, hanem merő szellemi lényeket is hoz létre.
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Isten egységét pedig ez a sokszerűség azzal tük
rözi, hogy bizonyos egységes gondolat, rend fűzi 
egybe őket. S csakugyan azt látjuk, hogy a látható 
világ lényei az alaptalan anyagtól a kristályos 
anyagon keresztül, a növények és állatok egyre 
tökéletesedő rendjein át, az ember felé konvergál
nak, aki anyagi és szellemi való egyszerre. Ez a 
rangsor maradandó következetességgel arra terel, 
líogy betetőzését merőben szellemi valók alkossák. 
Bennük a teremtés, mely az anyagban legmesszebb 
eltávolodott létben az Istentől, ismét egészen közel 
jut alkotójához, aki tiszta szellem.“

A Szentírás tanítása világos, Isten által terem
tetett minden az egekben és a földön, a láthatók 
és láthatatlanok, akár Királyi székek, akár Feje- 

'delemségek, akár Hatalmasságok; minden őáltala 
és őbenne teremtetett. Tehát az angyalok teremt
mények, azaz Isten mindenható teremtő tevékeny
ségével, semmiből hozta őket létre.

Az angyalok jóllehet tiszták, tiszta szellemek 
és teljesen szellemi valók, nem abban az elvont 
értelemben tisztán szellemek, hogy az anyagvilága 
semminemű kölcsön hatásban ne lennének, mint 
a Leibnitz-féle monaszok. A Szentírás tanulsága 
szerint ugyanis ők nem teljesen függetlenek az 
anyagvilág kategóriájától, a tértől, időtől és 
változástól.

Az angyalok, mint szellemi valók, értelem
mel és akarattal rendelkeznek, mint a világba szer
ves tényezőkként beállított valók, akaratukat a 
világ folyásában bizonyos fokig érvényesíteni is 
tudják, azaz van tetterejük, hatalmuk.

Tevékenységük köre azonban sokkal nagyobb, 
mint az emberé és azt a helyet, ahol vannak, 
nem test módjára, hanem szellem módjára foglal
ják el, amennyiben otl érvényesítik erejüket.

Az angyalok értelme az emberinél sokkal 
kiválóbb. Ez a Szentírásnak biztos tanítása, mely 
az angyali kiválóságot általában véve és az angyali 
tudást külön az ember számára eszmény és mér
tékként állítja oda. A zsoltáros általánosságban 
mondja: „Kevéssel tetted őt (az embert) kisebbé 
az angyalnál." (Vili. zsoltár 6-ik vers.)

Aquinói Szent Tamás a tiszta szellemnek 
arisztoteleszi fogalmával és az arisztoteleszi kozmo
lógiára támaszkodva, az angyalokat a hold fölötti 
változatlan égitestek mintájára fogja föl és a 
következőkép jellemzi az angyali természet értel
mét: az angyali tudásnak közvetlen sajátos tár
gyai a teremtett lényegek, a maguk általános 
eszmei mivoltukban. Ezeket az eszméket minden 
egyes angyal a létrejöttekor hozományul készen 
kapja, mielőtt még föltárulna előttük a látható 
világ, mely ezeknek az eszméknek a megtestesü
lése. (Szent Ágoston szerint ez a hajnali meg
ismerés cognitio matutina.) így Isten eszméinek 
kétféle kisugárzása van: egy,az angyali elmékbe 
és egy a látható világba. Ez eszmék közvetítésé
vel megismerik Istent közvetve, következtetés út
ján, saját magukat pedig közvetlen tulajdon tevé
kenységük által. A létező valókat az angyal úgy 
ismeri meg, (estéli ismeret, cognitio vespertina)

hogy a teremtett dolgoknak veleszületett eszméit 
a létezők felé, mint figyelmének határpontjai felé 
irányítja s ezek aztán terminálják, de nem deter
minálják ismereteit. A természet rendjében az an
gyal nem tévedhet: amiről van készen kapott, vele
született eszméje, azt helyesen ismeri meg; amiről 
nincs, arról nem alkot Ítéletet.

Hogy az angyaloknak van személyes szabad 
akaratuk, következik szellemiségükből. Á Szentírás 
kifejezetten is tanúsítja, mikor erkölcsi magatartást 
tulajdonít nekik, nevezetesen az angyalok próbája 
és közülük sokaknak bukása, csak a szabad akarat 
feltételezése mellett lehetséges.

Az angyalok tettereje, hatalma érvényesül az 
anyagvilágban az emberrel szemben és a tiszta 
szellemek világában. Az angyalok képesek az 
anyagvilág erőit és tömegeit mozgósítani bizonyos 
célok és hatások elérésére. Erényeik latbavetése 
által, még pedig sokkal nagyobb arányokban, 
mint az ember: nagyobb tömegeket nagyobb
távolságra tudnak vinni; több erőt, gazdagabb és 
meglepőbb kombinációban tudnak mozgósítani. 
(Ebből magyarázhatók meg a bukott angyalok 
látszólagos csodatevése.) Ezt a tényállást kifeje
zésre juttatják az angyal csoportok nevei is, pl. 
Erősségek és Hatalmasságok. Az angyaloknak ez 
a hatalma azonban természetesen nem korlátlan, 
mindig bizonyos térre van korlátozva.

A szellemi világban az angyalok mindenek
előtt képesek gondolataikat közölni. A Szentirás 
nem egyszer szól az angyalok nyelvéről és beszé
déről. Az angyali beszéd mivoltát Szent Tamás 
így gondolja: az angyal a közlésre szánt gondo
latát egy akarati elhatározással a megszólítotthoz 
igazítja. És ez elégséges föltétel arra, hogy a meg
szólított a szólóról való egyetemes ismeretéből, 
melyet teremtésekor készen kapott, kiválogassa 
és megjelenítse tudatában a kérdéses gondolatot. 
A kinyilatkoztatás szerint bizonyos angyaloknak 
mások fölött annyiban is van hatalmuk, hogy el 
tudják őket távolítani az égből avagy megkötni. 
Az angyalok száma meghaladja az emberi képze
letet. A bukott angyalok száma is megolvashatat- 
lan. Az angyali seregek csoportokba tagozódnak 
és mint ilyenek, jól rendezett birodalmat alkotnak, 
amennyiben karokba sorakoznak, amelyek alá és 
fölérendeltség viszonyában vannak. A középkori 
hittudósok nagy egyértelműséggel az angyaloknak 
kilenc karát sorolják föl, melyek három rendbe, 
hierarchiába vannak osztva s alulról fölfelé így 
sorakoznak: Angyalok, Arkangyalok, Fejedelem
ségek, Erősségek, Hatalmasságok, Uralmak, Királyi
székek, Cherubok és Szeráfok. Lehetséges az, hogy 
Szent Pál, amikor azt mondja, hogy a harmadik 
égbe ragadtatott, (kettő Kor. tizenkettő, 2.) akkor 
az angyalok három hierarchiájára utal. Ezt a hár
mas hierarchiát javalja a látható világ hármas 
nagy tagoltságának analógiája (ásvány, növény, 
állatország). Az egyes karokat azonban esetleg 
nem kell mind úgy beosztani, úgy ezekbe a rang
sorokba, mint Ps. Dionysius tette. így pl. Szent 
Mihály, akinek a Szentírás a legkiválóbb szerepet 
tulajdonítja és aki arkangyalnak van nevezve,
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tevékenységénél fogva aligha tartozhatik az utolsó 
előtti rangosztályba.

Minthogy az angyalok természetfölötti életre 
voltak hivatva, de nem mindnyájan feleltek meg 
ennek a hivatásnak, a hittuűósok általában véve 
három különböző mozzanatot különböztetnek meg 
az angyalok életében 1) A teremtés és természet
fölötti előkészítés. 2) A próba és végleges önel
határozás. 3) A végleges állapot elfoglalása.

Az angyalok világkormányzati főtevékeny
ségének főmozzanatai: a) fudtul adják az emberek
nek Isten akaratát, b) végrehajtják ezt, c) Isten 
elé terjesztik a jámborok imádságait, d) lelkileg 
érdekelve vannak az Isten országa ügyeiben, 
e) a végítéletkor segédkeznek. Főleg azonban és 
mindenekfölött a jó angyalok gondját viselik az 
embernek. Ez így általánosságban hittétel. A Szent
írás számtalanszor megismétli a zsoltáros gondo
latát: „Angyalainak parancsolt felőled, hogy meg
őrizzenek téged minden utadban, kezeikben hor
doznak téged, netalán kőbe üssed lábadat." Erköl
csileg bizonyos, hogy minden embernek van őrző- 
angyala. Az Üdvözítő azt mondja: „Vigyázzatok, 
hogy meg ne vessetek egyet a kisdedek közül, 
mert mondom nektek, hogy ezek angyalai mennyek
ben mindenkor látják atyám országát, ki mennyek
ben vagyon." Mikor a börtönből csodásán ki
szabadult Péter, váratlan megjelent a hívők kö
zött, első meglepetésükben fölkiáltottak: „Az ö 
angyala!"

Szent Jeromos ezt mondja: „A léleknek ritka 
nagy méltóságára mutat, hogy mindegyiknek szüle
tésétől fogva angyal van őrizetére rendelve." 
Szent Tamás kifejezetten tanítja, hogy az őrző
angyal működése az Isten rendes gondviselésének 
egyik tényezője és az ö tevékenysége, mint állandó 
tényező, bele van szőve abba az egyetemes nagy 
erő és esemény szövedékbe, melynek Isten gond
viselése a célirányosságot biztosítja.

Valószínű, hogy minden embernek születésé
től haláláig egy angyal áll szolgálatára, aki földi 
életében soha egészen el nem hagyja, közvetít 
közte és a hozzá közel álló élők, sőt holtak között 
és halála után Isten színe elé kíséri.

Jól megokolt és eléggé egyetemes nézet, hogy 
a népek az egyház élén egy vagy több angyal 
áll. Ezt a Szentírás jelzi a zsidókra és a perzsákra 
nézve (Dániel X. 12; azután XII. 1; v. ö. Áp. 
XII. 7; Szent Mihályra vonatkozólag). Az a mace
dóniai, aki megjelent Pálnak, szintén annak a nép
nek angyala lehetett.

A teológiai elmélődés itt még a következő 
mozzanatokra terjeszkedik ki: az angyalok ezek
ben a sokszor igen súlyos feladatokban tanakod
nak, fontolgatnak, terveiket megváltoztatják. Az 
sem lehetetlen, hogy nekik is, az őrzőangyaloknak 
is, akárhányszor csak általános meghagyásuk van 
Istentől; úgy, hogy a részletesebbek megállapítása 
és a kivitel rájuk van bízva, minthogy a legszen
tebb szándék, de nem abszolút bölcsesség vezeti 
őket, ebben a föltevésben megtörténhetik, hogy 
intézkedéseik nem mindig örökreszólóan tökélete

sek, hanem a korhoz alkalmazkodnak és idővel 
megváltoztatást igényelnek. Mintha Pál apostol is
ezt jelezné: „A törvény.......hozatott.........angyalok
lévén kiszolgáltatói közbenjáró által." (gal. Hí.. 19.) 
Ez a föltevés nem áll ellentétben Isten bölcses
ségével és a gondviselés egyetemes analógiájával: 
Istennek ugyanis általános törvénye, hogy az 
alsóbbakat felsőbbek által vezeti; gyermekeket szü
lők, növendékeket nevelők, alattvalókat elöljárók 
által, stb., holott ezek az utóbbiak éppenséggel 
nem mindig a legtökéletesebb intézkedéseket teszik. 
Az őrzőangyal szerepét összefoglalja ez a fohász: 
„Istennek angyala, lelkemnek őrzője, engem rád 
bízottat mennyei áhítattal világosíts, őrizz, igazgass 
és kormányozz." Justinus mondja: hogy a jó angya
lok seregét mélységes vallási tisztelet illeti. A 
keresztény lelkűiét természetszerű igénye, hogy 
kivált az őrzőangyal vezetését megfelelően viszo
nozza: „Tisztelet a jelenlétéért, odaadást a jó
akaratáért, bizalmat az őrségéért."

Áldozatos magyar szeretetet.
Hogy áldozatot tudjon valaki tenni, ahhoz 

szeretet szükséges. Márpedig ha szeret valaki vala
mit, vagy valakit, azért megteszi áldozatát, illetve 
nem fél semmitől és senkitől, küzd, szenved, sőt 
vért is áldoz, hogy célját, vágyát, óhaját elérhesse 
a valamiért vagy valakiért. Ily áldozatot tesznek 
az én bajtársaim — magyar katonáink — akik 
felvirágozva indulnak arra a nagy útra, ahol a 
szeretetüket érvényesítik a nemzet érdekében és 
a haza megmentésében. Áldozatot tesznek magyar 
szeretetből.

Ök fáradságot nem ismerve a kötelesség- 
érzettől áthatva, mint igaz magyar hazafiak, jóleső 
érzéssel indultak a harcok mezejére és áldozzák 
szeretetből a legdrágábbat a legszentebbért, a ma
gyar hazáért. Lesz-e az áldozatos magyar szere
tetnek jutalma az itthonlcvöktől?

Háztartásából nincs jövedelme az itthonma
radt szoptatós anyának. Hogyan kaszálja le rétjeit, 
földjeit ?

Legyen példa szülőfalumból a többi megértő 
faluknak. Patkay osztálytanító lcventeföoktató pa
rancsnokságával, korán reggelenként 1 — 1 darab 
kaszálót 4—5 leventével kaszákat le az arra rászo
ruló hadbavonult hozzátartozóknak, és* a leventék 
hűséggel végzik munkájukat.

De szóljon ez a leventelányoknak is és a 
leányköröknek is 1 Vájjon korán reggel, nem-e le
helne az ily szoptatós anyának a kapálásában, 
gyűjtésében csoportosan kivonulva segédkezni. És 
nem lehetne-e eltekinteni az öreg édesapának a 
községi közmunkálatokban való részvételétől ? Vagy 
nem kellene-e segélyben részesíteni azt az ősz 
édesanyát, kinek semmi jövedelme nincsen. Ké
relmét előre juttatni, mert már a szárnyas állatok
kal sem bír, az istállósokat meg áruba kellett 
bocsátani.

Mennyi oldala volna a könnyen teljesíthető, 
erőbe nem kerülő, különféle segélyezés nyujtásá-
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nak ? Vagy Ián a pár pengős segélyt irígyli vala
ki tőlük? Ezzel földet munkálni, gazdaságot fenn
tartani nem lehet. Példa erre egy multévi eset. 
Egy menyecske irigyelte, hogy a szomszédja had- 
bavonult felesége mennyi segélyt kap. A folyó 
évben az ő férje is bevonult katonának. Épp ka
tonai szolgálatot teljesítettem és beosztásom az 
egyik irodán volt, hova siránkozva jött az utóbbi 
menyecske és könyörgött, nem-e lehetne férjét 
kimenteni. Erre azt feleltem neki: „hiszen te is 
oly szép hadisegélyben részesülsz, mint a szom
szédasszonyod, akitől tavaly irigyelted a hadise- 
gélyt.“

Itthon is vannak terhek, kiadások és felhal
mozott munkák. De akkor kelünk-fekszünk, mikor 
akarunk, mert az áldozatos magyar szeretet őrkö
dik felettünk. Egyesületek! Leventék! Leánykörök 
vezetőségei és tagjai, vegyetek példát az andocsi- 
aktól.

Az áldozatos magyar hazaszeretetei gyakor
ló katonák hozzátartozóinak nyújtsatok ti is viszon
zásul minden szükségben magyar szeretetet. Erre 
szolgál a bajtársi szolgálat, meg kejl ezt minde
nütt szervezni.

Anyám névnapjára.
Szerető, jó Anyám kedves névnapjára 
Magához száll szívem, vegye oltalmába.
Adjon reá gyógyírt, hisz úgy szenved Magáért, 
Köszönetét mond a sok jóságáért.

Erőt, egészséget kívánok Magának,
Legyen pártfogója tovább rossz fiának.
Védje meg az Isten az én számomra soká, 
Összetett kezekkel tekintek fel hozzá.

Ha felvirrad napja kedves névnapjának,
Szíve jóságából küldjön rossz fiának,
Szíve melegének csak egy sóhajtását.
Fogadja el tőlem, a jó Isten áldását.

Sok-sok szeretettel gondolok Magára,
A boldogság üljön bánatos arcára.
Nyugodjon meg szíve; ne fájjon én értem 
Édesanyám! Hisz oly nagyon szeretem.

Könnyeim hullanak, ha Magára gondolok,
Nem látja azt senki, csak ezen verssorok.
Édes jó Istenem! Miért versz úgy engem? 
Szegény, Édesanyám én megemlegetem.

Szerető, jó Anyám, kedves névnapjára 
Imádkozok érte itt a kápolnába.
Bilincsekbe verve — szabadságtól fosztva — 
Messze a távolból csókolja rossz fia!

B. L.

A. mezőgazdaság fejlesztésének 
azonnali munkaterve.

Az országgyűlés képviselőháza most tárgyalja 
a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló törvényjavasla
tot. Mielőtt a javaslat tárgyalását a képviselők meg
kezdték volna, báró Bánffy Dániel földmívelésügyi 
miniszter ismertette a javaslattal kapcsolatos legkö
zelebbi terveit.

Rámutatott arra, hogy a tíz évre szóló javas
lat egyes részeit a nyersanyag- és a munkaerőhi
ány miatt jelenleg nem lehet teljes egészében meg
valósítani. Ezért a kormány arra törekszik, hogy a 
javaslatból mindazokat elővegye, amik a mostani 
körülmények között megvalósíthatók és amik szük
ségesek ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelés 
teljesítménye ne maradjon honvédeink teljesítmé
nye mögött. A legközelebb végrehajtandó tervet 
a következőkben ismertette:

Az állattenyésztés és a növénytermelés fokozása.
— Murtkatervemben első helyen áll az állat- 

tenyésztés fejlesztése. Több országos akciót szán
dékozunk indítani. A leglényegesebb ezen a téren 
a jóminőségü anyaállatoknak a kiosztása. Tehene
ket, üszőket, anyajuhokat, emséket, jerkebárányo
kat szándékozunk kiosztani mégpedig úgy, hogy 
az első szaporulatból majd vissza kell adniok a 
gazdáknak a megfelelő mennyiségű állatot. Ezek
ből a jobb minőségűeket újra kiosztjuk. Arra tö
rekszünk, hogy a gazdák a szaporulattal törlesz- 
szék tartozásaikat. Ezzel egyidejűleg az apaállatok 
kiosztását is folytatni fogjuk, lehetőleg nagyobb 
mértékben, mint ahogyan eddig tettük.

— A takarmányhiány leküzdésére és enyhí
tésére a régebben már megkezdett silóépítési ak
ciót folytatni fogjuk. A legelőket feljavítjuk, elő
segítjük gyepesítésüket, kutakat, itatókat létesítünk.

— További sarkalatos -pont a növényterme
lés fokozása. A leggyorsabb ütemben ki akarom 
cserélni a rossz vetőmagvakat jó minőségű vető
magvakra. Az országban sok helyen meg van még 
a nyomásos gazdálkodás, sok fekete ugart hagy
nak. Intézkedtem, hogy írják össze azokat a köz
ségeket, ahol a fekete ugar megszüntethető és meg
felelő takarmánymagvat osztunk ki, hogy az ugart 
bevessék.

— Minden eszközzel elő kívánom mozdítani 
a mezőgazdasági gépek és eszközök szétosztását. 
Tettem lépéseket az iránt is, hogy az ország bel- 
iöldi gépipara a hadiiparral párhuzamosan megfe
lelően gyártsa a mezőgazdasági gépeket és eszkö
zöket is. Nagyon fontosnak tartom, hogy a törpe- 
és kisbirtokosok, de általában az ország összes 
gazdái, még a mai viszonyok mellett megkapják 
a nekik szükséges gépeket és eszközöket.

A talajjavítás és értékesítés.
— Szükség van arra, hogy a talaj tápértéke 

megmaradjon, visszaadjuk azt, amit kivettünk be
lőle. Erre a célra a műtrágya szolgál. Sajnos mű
trágyagyártásunk bizonyos mértékig el van maradva, 
nem áll rendelkezésünkre elég gyártási lehetőség.
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De történtek intézkedések, hogy a péti nitrogén
gyár több péti sót tudjon a mezőgazdaság részére 
gyártani. A műtrágya mellett feltétlenül szükséges, 
hogy megfelelő legyen az istállótrágya kezelése 
is. Ezért biztosítottam megfelelő összeget, hogy 
istállótrágya telepeket létesítsenek.

— Az utóbbi évek csapadékai sok területet 
vontak ki a mezőgazdasági termelésből. A nagy 
vízkárokhoz hozzájárultak az utódállamok nagy
mérvű erdőirtásai is. Nagyszabású munkát fogunk 
megindítani az irtásoknak újra erdősítéséért. Az 
árvizek és belvizek elleni védekezés tekintetében 
mindent megteszünk, Az azonnali munkaterv ke
retében a talajjavítás terén nagy mértékben ki aka
rom terjeszteni a nyílt árkolások és sáncolások 
munkáját.

— A mezőgazdasági értékesítés előmozdítá
sára is előkészületeket tettem. Biztosítani fogjuk 
az anyagot a napraforgómagszárítók, kukorícagó- 
rék és gabonatárházak építésére.

A szakoktatás cs a mezőgazdasági 
közigazgatás.

— A szakoktatás terén az azonnali munka
terv keretében a legszélesebb körben kívánom el
terjeszteni a kis- és törpebirtokosok szaktudásá
nak növelését szolgáló tanfolyamokat és az isko- 
lánkívüli oktatás egyéb eszközeit. Jól, népiesen 
megírt és olcsón terjesztett könyvekkel és röpira- 
tokkal is terjeszteni kívánjuk a gazdasági szak
tudást és a hozzáértést.

— Azonban a munkaterv keretében nemcsak 
juttatni akarunk, hanem kérni és kívánni is. Meg
kívánom ugyanis azt, hogy a hernyó, a szerb tö
vis, az aranka, a gaz, a gyom irtásáról, a kuko
ricamoly és egyéb kártevők pusztításáról szóló 
régi és a mezörendőri intézkedéseket mindenki 
pontosan betartsa.

— Mind az azonnali, mind az általános mun
katerv végrehajtása sok külső, a községekben el
végzendő munkával jár. Ezért életre kívánom hívni 
a községi gazdasági elöljáró intézményét. Az elő
készületi munkákat olyképpen tettem meg, hogy a 
megfelelő arany- és ezüstkalászos gazdákat össze- 
irattam. Ezeket tanfolyamokon fogják majd kiké
pezni arra, hogy mik a feladataik és kötelességeik.

— Elkészítettem a mezőgazdasági érdekkép
viseletekről szóló törvényjavaslatot, mert az eddigi 
érdekképviseletek sem a községekben, sem a vár
megyékben nem tudtak kellőképpen megerősödni. 
Az érdekképviseletekről szóló törvényjavaslatot az 
ősz folyamán a törvényhozás elé terjesztem.____

A mesterséges gumi.*
Mik azok a nyersanyagok, amelyekért olyan 

borzasztóan elkeseredett harcokat folytatnak most 
népek és országok? , .

Előttem van a világ legnagyobb autógyárának, 
a Ford-műveknek, az 1937. évben beszerzett nyers
anyagokról szóló jegyzéke. Ebből a hosszú felso-

* E cikk tartalmáért a felelősséget a szerzője viseli.

rolásból csak azt a részt közlöm, amely a mező- 
gazdaság által szolgáltatott termékekre vonatkozik. 
Leírom az egy évi beszerzését a Ford-műveknek: 
100 millió font gyapot (ez háromnegyed millió 
acre terület) amihez 1 millió birkát kellett meg
nyírni. 90 millió font gumi, 455.000 font kecske
szőr (ez 100.000 kecske szőre) az autók fa-al
katrészeihez és a szállító-ládákhoz annyi fát vett 
Ford, amennyit 18.000 kát. hold erdőterület szol
gáltat. És ez csak a tágabb értelemben vett mező- 
gazdaság nyersanyaga. Ehhez járul még a roppant 
mennyiségű vas, réz, ólom alumínium, ón, a fes
ték és lakk-gyártáshoz szükséges olajok stb.

Már most mit csinál a Ford-müvek, ha va
lamilyen okból nem tud hozzájutni valamelyik nyers
anyaghoz? Vagy mit csinál az az ország, amely 
háborús bojkott, valutahiány vagy csereárú hiánya 
miatt nem tud fontos nyersanyagokat beszerezni? 
Talán abbahagyja emiatt a termelést? Hiszen ak
kor Ford becsukhatja világhírű gyártelepét, egy or
szág ipara pedig teljesen megáll, tönkremegy. Ezért 
hát egyik sem hagyja abba a termelést, hanem tu
dósait és technikusait lázas munkára fogja, keres
sék meg, mivel lehetne az elmaradt nyersanyagot 
pótolni? És a legtöbb esetben meg is találják a 
pótszert. Ez sokszor persze éppen csakhogy meg
felel, de néha még jobb, mint volt az eredeti nyers
anyag.

Néha meg nem is bojkott és nem háborús 
vagy valuta-nehézségek okozzák, hogy egy-egy fon
tos nyersanyag pótlásáról kell gondoskodni. Ennek 
érdekes esete volt az első világháború előtt a kö
vetkező: Az európai textílgyárak már az első vi
lágháború előtt elkezdtek küzködni a gyapothiány- 
nyal. Ugyanis addig az amerikai déli államok ter
melték a legtöbb gyapotot a világ textilgyárai szá
mára. Azonban Amerika kezdett rájönni, hogy bo
londság a nyersgyapotot eladni az európai gyárak
nak. Ha ő maga dolgozza fel készárúvá, sokkal 
jobban jár. így az európai gyárak mind kevesebb 
nyersgyapothoz jutottak és kénytelenek voltak a 
gyapotnak valamilyen pótszere után nézni. Kezd
ték is ezt megtalálni a csalánban, amelynek rostja 
szintén alkalmas textilfeldolgozásra s már nagyban 
folytak a kísérletek, amikor kitört a világháború. 
Amikor ennek vége lett, akkorra fölöslegessé vált 
a további kísérletezés, mert az egyiptomi gyapot- 
termelés akkorát fejlődött, hogy kielégíthette Európa 
szükségleteit.

Németország az utóbbi években sokkal ko
molyabb helyzet elé állítódott. Nyersanyaghiánya 
óriási méreteket öltött a gazdaságpolitikai okok 
miatt. Az egyes iparágak előrelátó segédtudomá
nyai azonban évekkel előbb megsejtették a vesze
delmet és szívósan nekiláttak a kutatásnak, hogy 
megfelelő pótszereket állítsanak elő. S a német öt
letesség és szívósság előtt le kell vennünk a ka
lapot. Az amúgy is mindig gyakorlati irányú né
met tudományos kutatás sokszor egyenesen cso
dákat termelt ezen a téren. Mert nem szabad azt 
hinnünk, hogy csak megkérdezzük a szaktudóst: 
mivel lehetne ezt vagy azt a nyersanyagot pótolni 
s a tudós mindjárt megadja a feleletet. Nem így
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van ez. A szakember csak annyit tud mindjárt, 
hogy milyen irányban próbáljon kutatni s így nem 
tapogatódzik vaktában. De ha megtalálja a helyes 
irányt, a legtöbb esetben még akkor is hosszú ideig, 
sokszor évekig tarló kísérletezésekét kell végeznie, 
ilyen vagy olyan módosításokkal próbálkoznia, amíg 
végre eltalálja az igazit. Például már megvan a 
keresett pótszer, de ez vagy amaz a tulajdonsága, 
a keménysége, színe, szívóssága, tartóssága, vil
lamosvezető, vagy szigetelőképessége, moshatósága, 
festhetösége, . stb. még nem az igazi, ezen vagy 
azon még javítani kell, hogy végleg használhatóvá 
váljék. A tudós erre szívós céltudatossággal keres- 
kutat tovább, amig vagy eredményt ért el vagy 
abbahagyja a sikerrel nem biztató erőlködést és 
más irányban kezd kutatni. De a tudást és a ren
dületlen szívósságot többnyire mégis siker szokta 
jutalmazni.

Három nyersanyag hiányával küzködik főleg 
Németország. Ezek a gumi, a nyersolaj és a tex
tilrostok. A gumi a brazíliai gumifa kicsorgó ned
ve. Oviedo y Valdas említi először 1536-ban meg
jelent „India általános története" című munkájá
ban, hogy a hinduk egyik játékukhoz kaucsuk- 
labdákat használnak. A „gumi" név Herrera Tor- 
desillas spanyol útleírásában fordul elő első ízben. 
A francia akadémia 1736-ban Peruba küldte Con- 
damine matematikust, hogy ott fokmérést végez
zen. Condamine még abban az évben néhány te
kercs fekete gyantás anyagot küldött be a francia 
akadémiának s kísérő levelében megírta, hogy azt 
kaucsuknak nevezik és előadta azt is, hogy miként 
termelik. Későbben egy francia mérnökkel' együtt 
behatóan tanulmányozza a kaucsukot. Ügylátszik, 
ettől kezdve erős az érdeklődés a kaucsuk iránt, 
mert 1768-ban jelentik a francia akadémiának, 
hogy terpentinben és éterben sikerült a kaucsukot 
feloldani és hogy ezt az anyagot föl lehetne apró 
orvosi műszerek készítésére használni. Már két 
évvel későbben 1770-ben egy tudós ajánlotta, hogy 
távolítsuk el a ccruzaírást a kaucsukkal. így fe
dezték fel a radírgumit és 1775-ben a párisi pa- 
pirkereskedésekben már apró gumikockákat árusí
tanak erre a célra „pean de negres" (négerből) 
néven. Es most jön a véletlen felfedezés, amely
ből a mai gumi lett. Líidersdorf német technikus 
1832-ben észreveszi, hogy ha a terpentinben oldott 
kaucsukot kénnel keveri, akkor az elveszti a raga
dósságát. Ezzel a megfigyelésével készítette elő 
Goodyear korszakos találmányát, (1839-ben) a 
kaucsuk vulkanizálását. Goodyear ugyanis rájött, 
hogy ha a nyers kaucsukot kénnel összegyúrja, 
aztán hevíti, akkor azt a nagyon ruganyos és sok 
más előnyös tulajdonsággal bíró anyagot kapja, 
amelyet ma guminak nevezünk. Ez • igen nagy 
dolog volt akkoriban még, mert nem valami sok
félére lehetett felhasználni a gumit. Azonban a 
19-ik század végén jött a kerékpár és az autó 
feltalálása, ami persze hihetetlenül felfokozta a 
gumisztikségletet. Eleinte csak a brazíliai vadon- 
termő gumifák nedvét használták föl, mert a 
100.000 tonna körüli évi szükségletet ez is fedezte. 
Azonban már a világháború előtt elkezdtek gumi

ültetvényeket létesíteni a forró égőv különböző tá
jain, hogy kielégíthessék a rohamosan fokozódó 
szükségletet. Már több millió tonnányi a gumi
termelés és ennek csak igen kicsi százalékát teszi 
ki a vadgumi.

A gumi tehát meleg égövi termék és nagy 
baj, ha egy iparos-állam nem tudja behozni. Még 
a világháború előtti gumihiány késztette arra a 
németeket, hogy megpróbálkozzanak mesterséges 
gumi előállításával. Ez hamarosan sikerült is a 
kőszénkátránynak, „izoprén" nevű anyagából, de 
részben nem volt egészen megfelelő, részben a 
természetes gumi terjnelése időközben fedezte a 
szükségletet, ezért az izopréngumi kimúlt. A né
hány év előtt bekövetkezett behozatali nehézségek 
miatt a német tudósok újra nekifeküdtek a fel
adatnak és 1936-ban már néhány német autó 
futott mesterséges gumiból készült kerékkel. Ez a 
gumi „buma" nevet kapott. Szénből és mészböl, 
illetve acetilénből állítják elő és vegyi összetétele 
olyan, mint a természetes gumié. Hogy jóminő
ségű, azt valószínűvé teszi az, hogy az 1937-es 
párisi világkiállításon dijat nyert. Baj csak az, hogy 
az ára négy-ötszöröse mint a természetes gumié
nak. 1937-ben még csak 3000 tonnányit állítottak 
elő a bumából, de az 1938. évre elkészült egy 
gyár, amely évi 50.000 tonnát termel, sőt a 
németek elhatározták, hogy ennél még nagyobb 
gyárat fognak (azóta már fel is épült és üzemben 
is van) létesíteni a Rajna vidékén.

De nem csak Németországnak vannak gumi
gondjai, hanem az összes európai országoknak is. 
A hadviselő Magyarország és Olaszország sem ké
pes valutáért sem fedezni a gumiszükségletét és 
ezért Olaszországban is kidolgoztak egy eljárást a 
mesterséges gumi előállítására. Az olaszok répá
ból állítják elő a gumit. A répából előbb kivon
ják a cukrot, elerjesztik alkohollá és ezt az alko
holt alakítják át gumivá. Ferrarában már dolgozik 
is egy ilyen nagy gyár, amelyet Mussolini azért 
állíttatott ott föl, mert Ferrara az olasz répa terme
lés központja. Megállapították, hogy a répa mégsem 
kimeríthetetlen alkohol- és gumiforrás, Mussolini 
úgy rendelkezett, mivel a gyár állami, úgy ren
dezzék be, hogy későbben fahulladékból és szal
mából előállított alkoholt dolgozhassanak föl gumi
vá. Bozenben épült föl ez az óriási (éppenség
gel mondhatjuk azt is, hogy gigászi) gyár, amely 
ilyen anyagokból fog gumit termelni. Talán meg 
sem kell jegyeznem hogy bármilyen alkoholból 
termelt gumi is jóval drágább a természetes gu
minál. Az „Izvesztija" orosz lap közlése szerint 
Moszkvában is van egy gyár, amely alkoholból 
állít elő mesterséges gumit és ehhez kb.'tíz-tizenöt 
százalék természetes gumit kevernek, ha autókere
kekhez akarják felhasználni. Két évvel ezelőtt egy 
folyóiratban olvastam, hogy Japánban az eddiginél 
sokkalta jobb módszerét találták meg a mestersé
ges gumi előállításának, de hogy miben áll ez a 
módszer, azzal mint mindennel a japánok titko- 
lódznak.

D. 1532.
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A háború.
Hét angol gyorsnaszád elsüllyedt. A Csatorná

ban lezajlott tengeri ütközet során könnyű tengeri 
harci erőink az ellenséges vezérnaszádon kívül 
még hat brit torpedó-gyorsnaszádot gyújtottak fel 
közelharcban. Ezek közül négy elpusztult. Egy brit 
ágyú-gyorsnaszádot egy német tengeralattjáró- 
vadász nekirohanással elsüllyesztett. A hajó zászló
ját zsákmányul ejtettük és több foglyot ejtettünk.

Wunderlich korvettkapitány parancsnoksága 
alatt egy karaván biztosítására bevetett kötelék 
feladata végrehajtása után saját veszteség nélkül 

.befutott hazai kikötőjébe.
*

A Donec medencéjében újabb városokat fog
laltak el a szövetségesek. A Donec medence keleti 
felében több kisebb ipari város van, amelyek-eddig 
a bolsevisták birtokában voltak, de amelyek most 
a Német Távirati Iroda katonai helyről nyert értesü
lése szerint a gyorsan előretörő szövetséges csapa
tok kezére kerültek.

Ezek között van Kraszni-Lucs ipari város 
is, amely néhány kisebb ipart űző helységgel együtt 
egy nagy szénmedence közepén fekszik. Az újon
nan alapított, 50.000 lelket számláló várost olasz 
kötelékek foglalták el. Azon a nagy, értékes szén
vidéken fekszik, amely az ott kitermelt szén minő
sége és mennyisége tekintetében igen nagy jelentő
ségű. Mindenekelőtt a szomszédos Szterovkában és 
a rosztov-charkovi vasútvonal mentén fekvő más 
helységekben igen jó minőségű antracitot bányász
nak. E kerület ipari képét még egy 200.000 kw. 
erőt kifejtő üzem, több fémgyár egészíti ki, vala
mint a „Petrovszk“ nevű nagy vegyipari gyár, 
amelyben puskaport, robbantószereket, nitroglyce- 
rint stb.-t állítanak elő. Ezzel a szovjet elvesztette 
most már a Donec vidék utolsó nagy szénmeden
céjét. Ez a tény nagy jelentőségű, mert ennek 
következtében a bolsevisták hadiipari termelőképes
sége nem tartható fenn az eddigi színvonalon. (Ml I.)

Rosztov városát elfoglaltuk.
*

A feketetengeri szovjet hadihajókat török ki
kötőkben leszerelik és internálják.

*

Rommel El Alameinnél álló hadosztályai új 
erősítéseket kaptak. A jelentés egyebek között a 
következőket mondja: — 'Azok a férfiak, akik már 
hét hét óta viselik ennek a támadásnak a súlyát, 
amilyent a világ ritkán látott és a sivatagban még 
soha; a hosszú sivatagi harc fáradalmai után most 
kénytelenek az állásharcok minden nehézségét el
viselni. Ez állandóan az idegek végső megfeszí
tését követeli. Auchinleck napról-napra mindig 
újabb pontokon veti harcba vastag páncélosait az 
utolsó Máro II. és Pilot III. tí pusú páncél kocsikat, 
melyek az egyiptomi javítóműhelyekből jönnek a 
német és olasz állások ellen. Rommel védekezése 
rugalmassá vált. Mialatt a gyalogosok fedezékeikbe 
bújnak, hátrább a páncéltörők és tábori ágyúk 
veszik fel a harcot és a naptól izzó sivatagban 
roncsokká lövik Auchinleck páncélosait.

>V(5
Világ folyása.

Hó esett D él-Franciaországban. Párisból 
jelentik: Rendkívüli természeti tüneményről számol
nak be a dél-franciaországi jelentések. Dél-Francia
országban ugyanis most nyár közepén hó esett. 
A jelenség annál érdekesebb, mivel a hóesés külö
nösen forró napok után következett be.

O laszországban ma már annyi jódot ter
melnek, hogy az ország egyáltalán nem szorul e 
téren behozatalra? Az olaszok a jódot évente 
50.000 kilós mennyiségben a salsomaggiorei folyók 
vízéből nyerik.

Franciaországban m ár javában gyártják 
a mürostot. Ebben az esztendőben a francia 
textilgyárak 90,000.000 kg. nyersanyagot használ
nak fel.

A term észet a legnagyobb tékozló. Tud
juk, hogy a sokféle halfajta rengeteg tojást produ
kál,. de ebből csak elenyésző mennyiséget keltenek 
ki. A német tudósok megállapították, hogy abból 
a megszámlálhatatlanul sok pisztrángtojásból, amit 
egyetlen pisztrángnöstény rak, legfeljebb egyetlen 
százalékból lesz élet, míg a halgazdaságokban a 
tojásmennyiség 853-át ma már mesterséges keze
léssel kikeltetik.

A Birodalom legrégibb gyógyszertára
Strassburgban van. 1268-ban alapították és a 
címere egy aranyszarvas volt. A gyógyszertár 
eddig 56 generációt szolgált ki s maga Goethe 
is oda járt, amikor gyógyszerekre szorult.

A német szakem berek az olajtüzek oltá
sára új eljárást eszeltek ki, mert bebizonyult, 
hogy az eddig használt haboltással nem mennek 
sokra, a lángok áttörnek a habon és új erőre 
kapnak. Az új találmány egy vízfúvó cső, amely
nek vízlökő ereje oly hatalmas, hogy az olajat 
cseppekre szórja széjjel és valósággal bevonja 
vízzel. így az olajtüzet sikeresen és gyorsan el 
lehet fojtani. *

Hasznos tudnivalók.

Vessünk fehér m ustárt. Kevés a takar
mány és így mindent el kell követni, hogy minél 
tovább tudjunk zöldtakarmányt adni állatainknak. 
Ebből a célból igen ajánlatos volna fehér mustárt 
vetni, annyival inkább, mert tarlóba vethető, nem 
igényes növény s ha a talajt alá jól előkészitjük, 
azaz apróra elmüveljük, igen hamar kikel, gyorsan 
fejlődik s már 4—6 hét múlva takarmányozható. 
Ha a vetését úgy osztjuk be, hogy mondjuk ma 
vetünk és 10 nap múlva és ismét. 10 nap múlva, 
akkor zöldtakarmányunk lesz késő őszig. Mivel 
a fagy iránt nem érzékeny, egy kis fagyot meg 
se érez és vígan kaszálható. Sarjadzani nem sar- 
jadzik és így a fehér mustár tarlója lekaszálás 
után felszántandó. Legnagyobb baj az, hogy mag
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ja elég drága.; 260 pengő körül van mázsája és 
nehezen beszerezhető; Monori-mag, Budapest, Rá- 
kóczy-út 7. Magyár Mezőgazdák, Budapest Alkot- 
mány-u. 29. még kapható. Már régi hibája a gaz
datársadalomnak, hogy nem maga termeszti vető
magját és így ilyenkor kapkodnia kell. Mennyivel 
jobb lenne, ha minden faluban lenne egy-egy vető
magtermesztő kisgazda, aki a falut el tudná látni 
vetőmaggal és attól nem kell féljen, hogy a mag
ja a nyakán marad, mivel a vetőmagvak mindig 
keresettek és így jól el is adhatók. A fehér mus
tárt legjobb szecskával keverten takarmányozni, de 
szecskázva keverhető polyvával vagy törekkel is.
A szarvasmarha jól megeszi és az az előnye is 
van, hogy akkor etethető, mikor már a csalamá- 
dé elvénült és a jószág már nem eszi.

Csem egetengeri. Igen fontos szolgálatot 
tesz az, aki a tengerit úgy veti, hogy hosszabb 
ideig legyen majd főznivaló tengeri. A megfőzött 
tengeri igen jó, tápláló és ami igen lényeges, olcsón 
készíthető, mert nem kell hozzá más, mint egy 
kis só és már élvezhető. Igaz, csakis a különféle 
csemegetengeri fajták alkalmasak a megfőzésre, de 
ma nem vagyunk annyira válogatósak, jó az, ha 
nem csemegetengeri is. Felszabadultak a korai 
takarmányok földjei, a víz visszahúzódik és így 
mind nagyobb és nagyobb területek lesznek bevethe
tők. Ezekre a területekre mind-mind vethetünk 
tengerit, ami azután szépen megnő, csövet hoz és 
így meg is főzhetjük. Ha nem főznénk meg mind, 
akkor is jó a zsengébb cső az állatok takarmányo
zására, szára pedig elég jó takarmány. Egyáltalán 
elég sok előnye van a későbben vetett tengerinek 
és így legjobb, ha minél több tengerit vetünk és 
nevezzük azt el — csemegetengerinek!

Becsüljük meg a b a rom fitrágyá t A ba
romfitrágya a legértékesebb trágyák egyike és mé
gis azt látjuk, hogy azt úgyszólván semmire se 
becsülik. A legtöbb helyen ott szárad és bűzlik az 
ülörudakon, a baromfiak oduszerű óljaiban. Nem 
törődnek vele. Megvetjük és egykedvűen állapítjuk 
meg — minek az?

Az, aki kertészkedik^szép, jó és korán piac
ra kerülő terményt szeretne termeszteni, igen jól 
teszi, ha a baromfitrágyát szorgalmasan gyűjti és 
valami száraz helyen ládába vagy gödörbe félre
teszi. Legkönnyebben összeszedhető úgy, ha azok
ra a helyekre, ahol a baromfiak huzamosabb ideig 
tartózkodnak, tehát az ólba, az ülőrudak alá, tö- 
reket, pelyvát vagy homokot hintenek és azt heten- 
kint összegyűjtik. Az összegyűjtött trágyát esőtől 
védett helyre teszik és két-három hetenként átfor
gatják. így eljárva a baromfitrágya igen értékes 
trágya lesz, amit fészektrágyának felhasználha
tunk. Fékzektrágyának azonban ne tisztán (úgy 
keverten, mint összegyűjtöttük) használjuk, hanem 
egyharmad részben jó kertifölddel keverjük. A tisz
ta baromfitrágya a növényeket kiégetné. Aki az 
ilyen trágyázást megpróbálja, annak próbálkozása 
igen nagy hasznára lesz. Csodálatos, a régi írá
sokban fel van jegyezve, hogy a perzsák már több 
mint 2500 éve, ha valami igen jó dinnyét vagy

más szép kerti növényt akartak termeszteni, akkor 
galamb- vagy baromfitrágyát használtak. Mi ne 
tudnánk azt, amit a perzsák már 2600 évvel ez
előtt tudtak? Éppen ezért már most kezdjük meg 
a baromfitrágya gyűjtését és helyes kezelését.

Gyomok kártétele. Napról-napra láthatjuk 
a mindenféle buján tenyésző gyomokat, amelyek 
ebben a kedvező időjárásban feltűnő módon meg
sokasodtak és megerősödtek. Ahogy a gaz nő és 
erősödik, úgy vesz a kultúrnövény, ami természe
tes is, mert a kultúrnövény sokkal gyengébb és 
igényesebb. Gaz és a kultúrnövény között valóságos 
versenyfutás van, ahol mindig az erősebb és az 
élelmesebb győz. A növények közötti versenyben 
mindig a gaznövények kerülnének ki győztesen, 
ha az ember, a tenyésztő, nem áll idejében a kul
túrnövények segedelmére, a gazok alapos irtásá
val és a'"kultúrnövények kellő támogatásával. A 
gazt irtja a kapálás, a fogasolás, a gyomlálás és 
ezek mind a kultúrnövények gyámolitói is. A ka
pálást és a többi talajmunkákat korán kell kezde
ni és sohasem engedni meg, hogy a gaznövények 
megerősödjenek. Ha a gyom elérte a virágzás ko
rát, akkor már túlsókat fejlődött. Ha a virágzáson 
túl is a földben lehet, akkor igen hamar be is 
érleli magját, ami azt eredményezi, hogy egész 
sereg utóda lesz. A gyom igen nagy kárt tesz és 
így irtandó. Úgy maga, mint a nemzet egyeteme 
ellen vét az, akinek gyomos a földje.

Harangszó száll, imára hív.
Száll a harang hangja és imára hiv, 
Lelkemben a múlt és jelen emléke vív. 
Bánatosan tekintek a cellám ablakára,
S áhítattal kezdek az Úr angyalára.

Emlékszem valaha, reggel, délben, este, 
Előttem állott a Krisztus keresztje.
Anyám a kezemet kulcsolja imára 
S áhítattal kezdek az Úr angyalára.

De aztán felnőttem, mindent elfeledtem. 
Börtönben vagyok, sötét múlt előttem.
Most sírva gondolok az édesanyámra,
S áhítattal kezdek az Úr angyalára.

Ha megszabadulod s nem leszek oly árva, 
Ismét előttem lesz Krisztus keresztfája. 
Szeretettel fogok gondolni anyámra,
S áhítattal kezdek, az Úr angyalára.

D. 2032.
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