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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilá g  fo lyá sá ró l és a z  em ber a lkotása iró l.

11. szám. XIV. évfolyam. 1943. Június 1.

Pünkösd.

Pünkösd a lélek ünnepe. Talán vannak, akik 
a karácsony és húsvét után a pünkösdi ünnepet 
már úgy tekintik, hogy csak éppen velejár az 
ünnepek sorozatával. Pedig, ha igazán mélyére 
nézünk ennek a napnak, akkor kitűnik, hogy a 
lélek ünnepének mindenek felett való nagysága és 
szentsége. Mire való volna a karácsonyi szeretet 
melegsége, ha nem tudná azt felfogni a lelkünk, 
szellemünk, értelmünk világossága? Szeretni az 
állat is szeret, de lélekben felemelkedni csak az 
ember tud. Mire való volna a nagypéntek fájdal
mas szomorúsága és a feltámadás diadalmas di
csősége, ha lelkünk nem tudná értékelni a meg
váltás nagy értelmét? A lélek, a szellem az, mely 
megérti, értékeli, megmagyarázza az életünk min
den megnyilatkozását, magát az életünket is.

Ez a szellem, lélek az, mely behatol az élet 
rejtelmes titkai közé és feltárja annak minden rész
letét. Ügyes eszközökkel megcsinálta az ember a 
rádiót, mely a földkerekség egyik részéről a má
sikra láthatatlanul, észrevétlenül elviszi a hangot, 
valami csodálatos erővel a gyönge emberi beszé
det ezer és ezer kilóméterekre röpíti: ezt is a 
szellem, a lélek alkotta. A finom nagyító üvegek
kel belenézünk a parányi sejtek életébe, feltárjuk 
a porszemnél is ezerszer kisebb dolgokat, a rönt
genlámpával belenézünk az embernek a belsejébe, 
figyeljük a szíve dobbanását, vérének a keringé
sét: mindezt a szellem, a lélek fedte fel. A szellem, 
a lélek dolgozott mindig azért, mert kereste önma- 
gátr Az emberek keresték az emberek életének a 
titkát, keresték az agyban, az idegrendszerben azt 
a lelket, amit megfogni akartak, hogy megmutas

sák: íme itt van a lélek, mint ahogyan megmutatja 
az ember, hogy itt van a tenyerem vagy a fülem. 
De amikor ezt keresték, elfelejtették, hogy a szel
lem, a lélek ott van mindenütt, hiszen ez a szel-' 
lem, lélek dolgozik akkor, amikor öt magát keresik 
az élet titkai között.

A példák mutatják, hogy minden a szellem
nek, a léleknek az alkotása. Az pedig egyszerűen 
világos dolog, hogy az alkotó mindig több és 
nagyobb, mint maga az alkotás, a készítmény. 
Ezt az ésszerűség mondja, mert ha az alkotás, a 
készítmény volna több és nagyobb, akkor az hozná 
létre az alkotót. Ezért nagy és több mindennél a 
szellem, a lélek, mert ö alkotott mindent. Ezért a 
legnagyobb ünnep a pünkösd, a léleknek az ünnepe.

Ez az ünnep tehát arra való, hogy ezen a 
napon nagyon komolyan emlékezzünk meg róla: 
lelkünk van, ami több mindennél. Több a szer
számnál, mert azt mi alkottuk, több a földnél, 
mert azt a mi tudásunkkal alakítjuk, míveljük, több 
a vagyonnál, mert azt is .a szellemünk erejével 
szerezzük, tartjuk meg vagy tékozoljuk el, aszerint, 
milyen a lelkünk munkája. A pünkösdi ünnepen 
tehát komolyan megemlékezünk arról, lelkünk van 
és ez a lélek az alkotó, az uralkodó, a parancsoló 

. minden felett. — Persze nem elég ezt csak így. 
kimondani, hanem valósággá is kell tenni. Való
sággá kell tenni, hogy a szellem, a lélek tényleg 
alkosson, tényleg uralkodjon és parancsoljon. Al
kosson jó házakat és szép képeket, de alkosson 
rendes, békességben, megértésben élő embereket 
és államokat. Uralkodjon nemcsak a repülőgép 
kormánya vagy trágyás szekér gyeplője mellett,

* hanem a saját indulataink és vágyaink rohapó 
sodra felett is. Parancsoljon, ne csak a summás-
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nak és az iskolás gyereknek, de a társadalmi osz
tályoknak és a saját önzésünknek is. Ha a lélek 
ünnepét és a léleknek az értelmét így egész értel
mében fogjuk fel, akkor nem lesz megoldhatatlan 
feladat az, hogy boldoggá: tegyük az embereket: 
magunkat.

Hányán vannak, akik boldogok a szegény
ségükben és boldogtalanok a vagyonosságuk mel
lett is. Miért? Mert a lelkűk irányítja és szabja 
meg a boldogságukat vagy boldogtalanságukat. 
Egész életünk folyamán egyetlen percre sem sza
bad megfeledkezni tehát arról, hogy a lélek az 
első, az a fő, az a fontosabb, ennek a szavát kell 
hallgatnunk. Pünkösd ünnepén pedig nézzünk 
vissza egy kissé és keressük meg, hol mulasztot
tuk el a lélek szavának figyelembevételét, hogy a 
jövőben tudjuk magunkat ettől megóvni — a ma
gunk boldogsága érdekében.

Édesanyám rózsafája.
Édesanyám kis kertjébe 
Ültettem egy rózsát,
Nemsokára haza megyek 
Találom-e nyomát?
Vájjon annak a rózsának 
Lett-e foganatja?
Nagyon rég volt, el is. hervadt, 
Nyilt-e már azóta?

Messze sodort el az élet,
Rossz utakon jártam,
De az Isten majd megsegít 
A jót megtaláljam.

Édesanyám rózsafáján 
Kinyílott a rózsa,- 
Én Istenem boldog vagyok 
Szedhetek majd róla.

P. j.

Paracelsus.
Az „orvos" ok i a g y ó g y ítá s t  isteni cselekedetnek  

tekin tette.

Paracelsusról nehéz mai szemmel tárgyilagos 
képet festeni. A reformáció korabeli délnémet gótikus 
és reneszánsz átmeneti ember, ellentétekben gazdag 
keveréke. Kortársai nagy orvost, de egyúttal 
Fauszt-szerü varázslót látnak benne. Híres emberek 
eredményes kezelései megszerzik számára a bázeli 
egyetemi tanszéket, ahol kortársai nagy megüt
közésére, latin helyett németül ad elő és az akkori 
iskolás betütudomány kánonját, Galenus és Avi- 
cenna iratait, a város főterén ünnepélyesen elégeti 
és nyíltan hirdeti, hogy régi írások magolása és 
magyarázása, hosszú, haszontalan receptek rende
lése helyett, az igazi orvosnak a természet- és 
betegészlelésre kell gyógyító művészetében támasz

kodni, le kell rontani a gőgös kasztszellem által 
emelt válaszfalakat a tanult orvosok (physikus) és 
a tanulatlanadé betegészlelésben néha az orvosoknál 
is- tapasztaltabb sebkezelö felcserek -(chirurgus) 
között, melyek csak akadályozzák az igazi orvos- 
tudomány egységét. Ez az orvosreformátori műkö
dése szerzi meg neki az orvos Luther (Lutherus 
medicorum) nevet és állítja egy olyan hajsza köze
pébe, melyet összeférhetetlen, szókimondó termé
szete csak öregbített s melynek végül is tanszé
kének elvesztése, késerves, nyugtalan vándorlás, 
korai összeroppanás és szegénységben való halál 
lett a következménye. '

A' német hivatalos orvostudomány még a XVIII. 
század végén is majdnem sarlatánnak tekintette 
Paracelsust s csak a mi korunkban, Sudhoff, a 
nagy orvostörténész rehabilitálta összes műveinek 
kritikus átvizsgálása és kiadása révén. Ekkor ki
derült, hogy Paracelsus nemcsak nagy úttörő orvos, 
a mai alkati, sőt kosmobiologiai felfogás részben 
ösztönös, részben tudatos hirdetője, hanem a német 
misztika (Cusanus, Agrippa van Nettesheim, Weigel, 
Jacobus Böhme) egyik legérdekesebb s a maga 
nemében szinte egyedülálló alakja, aki Goethe 
Fausztjának megalkotására is jelentős hatást gya
korolt. A mai Németország pedig egyenesen a népi 
német nemzeti vallás egyik legnagyobb előfutárának 
tekinti. Kolbenheyer egykorú újfelnémet idiómában 
nagy regénytrilógiát is szentelt életének és műkö
désének.

Púder Sándor doktor kis könyvében életút
jának ismertetése után természetesen csak Paracelsus 
orvosi vonatkozásait tárja elénk és 38 oldalon 
Paracelsus különböző írásaiból vett állandó idéze
tekkel mutat rá azokra a fontos megállapítá
sokra, melyekkel Paracelsus új utakat nyitott az 
orvosi észlelésben és gyógyításban: Vegyi gyó
gyítás nehéz fémsókkal, sebkezelés tisztasága, 
humánus elmekórtan, bőrbetegségek tünettana, 
vérbaj örökölhetősége, a golyva és krenitizmus 
összefüggésének meglátása, a lélekgyógyítás fon
tossága, kőbetegségek, a járványos vitustánc első 
leírása, az aether altató hatása stb. Filozófiai fel
fogásából, mely az embert (mikrokosmos) és a 
világmindenséget (makrokosmos) nagy egységben 
látja, — mely fölött Isten szeretettel uralkodik — 
következik, hogy az orvoslást isteni cselekedetnek 
tekinti s ennek megfelelően mélyenjáró hittel állítja, 
hogy nincs gyógyíthatatlan betegség és Isten segít
ségével meg lehet találni minden baj arkanumát.

Aki gyorsan s amellett jól akar tájékozódni 
Paracelsus orvosi életművéről, haszonnal forgat
hatja Púder Sándor kis könyvét, mely Paracelsus 
magyar vonatkozásaival külön fejezetben foglal
kozik.

Félelem vagy bizalom?
Nincs keservesebb rabság, .mint a félelem 

rabsága. És nincs egyetemesebb rabság sem. Min
den okunk megvan a félelemre. Félek a sorstól, 
a véletlentől, a kiszámíthatatlan jövendőtől. Hogyne
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félnék! Hiszen akármilyen előrelátó és gondos 
igyekszem lenni, semmit sem ér, mert az élet ki
számíthatatlan. Félek az emberektől s jaj, minden 
okom megvan rá. Félek magamtól s még több 
okom van rá. A félelem egészen behálózza az 
embert. Sohasem vagyok biztonságban, mert a 
holnap árnyéka mindig sötét.

Észreveszem-e, hogy minden félelmeim félel
me: félek az Istentől. Itt nem. vagyok rendben. 
És amíg az élet gyökere beteg, addig beteg a fa 
és nem teremhet jó gyümölcsöt. Erre a gyökérre 
teszi rá a kezét Jézus. Az élet alapviszonyát, az Isten
nel való kapcsolatot akarja rendbehozni. Amíg itt 
el nem igazodik a dolgom, addig kényszerűségben 
élő, tehetetlenül vergődő rabszolga vagyok és féle
lemben élek.

Új lelket kell kapnom. És erre ad ígéretet 
az Ige: „Nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét 
a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, 
aki által kiáltjuk: Abbá! Atyám!" A Szentlélek 
Jézus Krisztus uralma alá helyez. Megmutatja, 
hogy a világ és minden benne levő hatalmasságok 
csak árnyékok, az igazi Úr égen és földön egye
dül Krisztus. A Szentlélek arccal Krisztus felé fordít 
s azt mondja bent a szivünkben: Bízd rá magad! 
Ha már vallód, hogy nem lehet hit nélkül élni, ha 
már áhítod, hogy jó volna hinni Isten gondviselő 
szeretetében, — akkor szól hozzád Isten és minden 
azon múlik, kész vagy-e Neki engedni? Mert 0  
nem a világon akarja kezdeni a megújító munkát, 
hanem benned. Nem lehet boldogan birtokolni a 
benne való hitnek békességét s ugyanakkor nem 
engedelmeskedni akaratának. A kétféle sántikálás 
nyomorúságából az Isten -Lelke most is üdvös 
„megkeseredés" által ki akar vezetni az Isten gyer
mekeinek szabadságára.

A háború.
A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti a 

Földközi tengerről:
Gyors német harci repülőgépek és nehéz 

bombavetők folytatták 12 és 13-án fokozott erejű 
és tartós hatású harci tevékenységüket a Szicíliai 
csatornában és Pantelléria légiterében.

Az éjszaka folyamán erős ködképződés egy 
időre megszakította a harcokat, a korareggeli órák
ban azonban újra számos német vadászbombavetö 
támadta Pantelléria kikötőberendezéseit és a sziget 
körüli vizeket. Elsősorban a nagyobb hajóegysége
ket bombázták, de ugyanilyen erővel támadták a 
partraszálló naszádokat és a partraszállásra épült 
különleges járműveket, amelyeken számos közepes 
nagyságú bombatalálatot értek el. Az egyik pán
célos naszád telitalálat után néhány percen belül 
elsüllyedt. Ugyanaz a bomba még néhány közel
levő járművön ütött léket és azok is használhatat
lanná váltak. A német légihaderö második támadása 
során az amerikai-brit szállítóflotta legkevesebb 
tizenkét jármüvet veszített, ezek részben elsüllyed
tek, részben használhatatlanná váltak a rongáló
dások következtében.

Az éjszaka folyamán nehéz német bomba
vetők Lampeduzánál támadtak egy brit hajóköte
léket. A szokatlanul erős légelhárítás ellenére hat 
hadihajón értek el több közepes- és nagyméretű 
bombatalálatot. Az egyik hadihajón a bombalalálat 
után heves robbanás következett be.

A támadásokat a német légihaderö a legna
gyobb vakmerőséggel hajtotta végre. Bombáikat 
legnagyobbrészben mélyrepülésben oldották ki, 
hogy biztos találatokat érjenek el. Különös ered
ménnyel járt az az éjszakai támadás, amelyet a 
német bombavetőkötelékek Bizerta kikötője ellen 
intéztek, ahol az angolszászok néhány nagyobb 
hajón kívül sok kis járművet vontak össze. A talá
latok legalábbis húsz járművet süllyesztettek el, 
illetve rongáltak meg. A vállalkozásokról egy német 
repülőgép nem tért vissza.

A keleti arcvonalon Bjelgorod és Belew tér
ségében visszavertük az ellenség helyijellegü tá
madásait.

A június 14-ére virradó éjszakán nehéz német 
harcirepülőgépek messze a szovjet arcvonal mögött 
levő ipari berendezéseket.bombáztak. Két repülő
gép hiányzik.

A német és az olasz repülök vasárnap foly
tatták támadásaikat a Pantelléria melletti ellenséges 
hajógyülekezések ellen. • Egy közepes nagyságú 
ellenséges szállítóhajó elsüllyedt. Három szállító
hajó súlyos sérüléseket szenvedett.

Angol és amerikai repülőkötelékek vasárnap 
a nyugati megszállt területek és az északnémetor
szági partvidék ellen törtek előre és bombákat 
dobtak le, különösen Bréma és Kiél lakónegyedeire. 
A lakosság körében veszteségek keletkeztek, lakó
házak és középületek megrongálódtak. A támadások 
során 46 ellenséges repülőgép, köztük, legalább 29 
négymotoros amerikai bombázó, elpusztult.

Nehéz német harcirepülőgépek június 14-ére 
virradó éjszaka megtámadták Grimsby városát és 
kikötőjét. A robbanó- és gyujtóbombák számos 
tüzet okoztak a célterületen. A német repülök dél
keletangliai, hadifontosságú berendezéseket is meg
támadtak. Két saját repülőgépünk odaveszett.

A vágy.
Este ha lehunyom szemem 
És néma csend honol,
Ilyen rombadőlt élet 
Talán nincsen több sehol. 
Merengve elnézem 
A rügyező fákat,
Az életem egy semmi,
Csupa könny és bánat.
Oh, ha egyszer még 
Magamra találnék,
Nem feledném soha,
Hogy ez isteni ajándék. 
Leborulnék érte 
Az Úrnak zsámolyára,
Hogy jótéteménye
Nem veszett most kárba. ,

P. J.
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A bizalom-ról.
Újabban eszmélek rá, de gazdag fogalom 

rejlik a szóban: „bizalom !“ Jelentőségében felbe
csülhetetlen, mert szükséges tulajdonság, úgy lelki, 
mint szellemi szempontból. Rajta alapul az igazi 
barátság, amire ma mindnyájunk rászorul.

A bizalom hiányából ítélték Megváltónkat a 
kegyetlen- szenvedésre és kereszthalálra, mert arra 
való bűnt nem találtak az Emberben. Se Pilátus, 
se Heródes, se a papság. Megmaradtak világi fo
galmaik mellett és bizalmatlankodva látták, mint 
irányul ama ,nép bizalma, ami fölött hivatalt vállal
tak, á  názáreti Jézus tanítása felé. Maguk is meg
szívlelték volna a tanítását — hiszen következő 
földi életük egész egészsége függött a megszívle- 
lésétől — de nem bíztak az Igében, az atyák jö
vendölő írásaiban és végül vagy elsősorban, sa
ját magukkal szemben sem. Nem bíztak hát sem
miben, ami szép, jó és igaz. Az akkori kor szoká
sa szerint — így mondja a kutatók közül R. Stei- 
ner — szem elől tévesztették, hogy mi élet, tudás és 
szeretet árad amaz Emberből. Mert kimeríthetetlen 
az a hatalom, amivel szemben találták volna ma
gukat. De megtanulták volna: mi a bizalom.

** *
„Ne hagyd el magad!" Ez a jelige, amire ko

moly szüksége van olyankor az embernek, ami
kor az élet nehéz. Ilyenkor mondjuk egy nehéz 
kérdés előtt az ember megdöbbenve adta volna fel 
a reményét is, most e mondatból erőt merít: „Ne 
hagyd el magad." E mondatból mindjárt itt a vigasz: 

Te vagy a magad embere és ha nem ha
gyod el magad — persze lelkileg, szellemileg értve 
— megmaradsz magadnak. Sorsodat jobbá teheted. 
De vigyázz arra is, hogy magadba se gyökerezz, 
hanem megtaláld a középutat, vagyis azt soha el 
ne veszítsd.

B izalom !

137 ezret Besszarábiából és Észak-Bukovinábóh 
13 b ezret pedig az egykori Szovjet területekről- 
A többit Európa más államaiból telepítették vissza.

Hol érdeklődhetünk honvédeink felől? 
Egyesek igen gyakran külképviseleti hatóságokhoz 
vagy éppen külföldi hatóságokhoz fordultak a 
honvédeink utáni tudakozódásukkal, mint ezt hiva
talosan jelentik, illetékes helyről most közük, hogy 
a hadműveleti területen levő honvéd utáni tuda
kozódással közvetlenül a Vöröskereszt Tudósító
irodához (Budapest, V. Szent.. István-körút 1.) 
címhez lehet és kell fordul tudniakozódás esetén.

B ars-H ont m egye az egyke ellen. Bars- 
Hont megyében egyre terjed az egyke. Ez a kérdés 
foglalkoztatta legutóbb a vármegye törvényhatósági 
közgyűlését is. A közgyűlésen Hetényi Rezső alispán 
részletes tájékoztatót nyújtott, hogy miként kívánja 
az egyke terjedését megakadályozni. Közölte, hogy 
a zsidóktól igénybevett földeket nem egy-kétholdas 
parcellákra kívánja felosztani, hanem a sokgyer
mekes törpebirtokosok földjét fogja olyan mértékben 
kiegészíteni, amely egy népes család megélhetését 
biztosítja. A megmaradó földön telepítés révén 
kisbirtokokat létesítenek, ugyancsak a sokgyerme
kes családok részére.

Elhatározta a vármegye azt is, hogy az egyke 
miatt lakatlanná vált házakat összevásárolja és 
azokba sokgyermekes családokat költöztet. A több- 
gyermekes családok közül azt a fiúgyermeket, aki 
a legnagyobb hajlandóságot mutatja arra, okszerű 
gazdálkodásra képezik ki. Ugyanekkor azokat a 
gyermekeket, akik ipari foglalkozásra mutatnak 
hajlandóságot, ilyen irányban segítik. •

A külföldi ném etek. Hitler birodalmi vezér 
és kancellár rendeletet adott ki, amely szerint 
minden idegen országban élő' német származású 
egyént, ha az önként belép a német hadseregbe, 
németbirodalmi állampolgárnak tekintik. Az állam- 
polgárság attól a naptól jár, amelyben az illető 
belépett a német hadseregbe. Ezt a rendelkezést 
Hitler az érdekelt kormányokkal történt megegye
zés alapján hozta.

A német kormány ezenkívül gondoskodik arról 
is, hogy az idegen országokban élő németeket 
hazatelepítse és így szaporítsa a Németbirodalom 
területén élő németek számát. A telepítések 1940- 
ben vettek kezdetüket és azóta 1942 végéig 806 
ezer németet telepítettek vissza. 1940-ben 620 ezer, 
1941-ben 131 ezer, 1942-ben pedig 55 ezer né
metet telepítettek vissza. Az eddig vísszatelepítctt 
németek közül 237 ezret Dél-Tirolból (Olaszország),

Késői fagy. Május hó 20-án a hideg lehel- 
lete vonult végig hazánkon. Nem lehet mondani 
hogy országos kárt tett, mert bizony kártétele 
egészen megmagyarázhatatlan módon nyilvánult 
meg. El-elnézegetjük a fagy kártételét. Teljesen 
megmagyarázhatatlan kártétele. Egymás mellett 
levő földeken itt-ott foltonként volt fagyás, de van 
olyanhely is, ahol teljesen lefagyott minden, amíg 
a közvetlen mellette levő vetésben nem volt semmi 
kár. A bab vagy burgonyabokroknak egy része 
megfagyott, a többi része nem. Ez látható a szőlő
nél is, sőt a kalászát hányó búza hegye itt is, ott 
is részben megfagyott. Egyáltalán nagyon kifür
készhetetlen a fagy kártétele és az elvonult hideg
hullám járása. A kár kiheverhető, ha figyelemmel 
vagyunk a tennivalókra.

Az eljárás attól függ, hogy milyen mértékű 
volt az elfagyás. Burgonya még kiheveri, a bab
vetés feltétlenül pótlandó, ugyanígy az itt-ott el
fagyott tengeri is. Legnagyobb figyelem a szőlőre 
fordítandó, pedig éppen itt követik el a‘ legtöbb 
hibát. Igen sokan úgy vélik, hogy a szőlő 

* majd kiheveri a fagyást és ezért várnak és 
nem tesznek semmit. Ez hiba. A szőlőnek feltét
lenül segedelmére kell lennünk. A segedelem abból
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áll, hogy az elfagyott hajtásokat éles késsel, eset
leg ollóval visszametsszük. A visszametszést úgy 
kell elvégezni, hogy addig vágjuk vissza, ameddig 
az eleven rész van, mert így nem kell a szőlőnek 
a fagyás roncsainak elszáradásáig várni, hanem a 
metszett.sebet kell csak beforrasztania, ami sokkal 
kisebb feladatot ró a szőlőre. Ha a visszavágásnál 
arra vigyázunk, hogy alól lehetőleg az egészsé
gesen maradt szemekig vágjuk, akkor a szemek 
hamarább hajtanak, azonban termést már nem 
hoznak, de erőteljesebb lesz a jövőévi hajtás.

T ógazdaságok háborús átállítása. Ma, 
amikor minden szem kenyérgabonára, de még más 
egyéb takarmánymagvakra is a beszolgáltatás köte
lező, igen nagy probléma a tógazdaságokban a 
halak etetése, takarmányozása.

Hogy a tógazdáknak mégse kelljen teljesen 
elesnie a lényegesen kisebb bevételtől is, szük
ségessé válik gazdálkodásuk, haltenyésztésük há
borús átállítása.

Egy ilyen mindenképpen megfelelő, de nem 
túlnagy hasznot biztosító javaslatot ismertetek. Azok 
a tógazdák, akiknek nagyobb tavaik vannak és a 
halak etetéséhez szükséges gabonához hozzájutni 
nem bírnak, a háború, illetve a beszolgáltatások 
idejére, de legalább három évre, állítsák át tó
gazdaságukat a szabadvízi halastavak mintájára,

Ez az átállítás úgy történhetne, hogy tava
inkat ősszel nem halásznánk le teljesen, illetve 
nem csapolnánk a tavak vizét le, hanem nagy víz
ről halásznánk állandóan, leginkább varsával. A 
fősúlyt leginkább a süllőtenyésztésre kellene fek
tetni, mert ez a halfajta nem kíván mesterséges 
etetést és két éves korukig nem is pusztít túlsók 
ivadékot, csak a felesleget és a szemét halat, 
apró keszegféléket.

Ha tógazdaságunkban a nád és a hínár is 
megterem, viszont ügyeljünk arra is, hogy tavaink 
túlnépesítve sohase legyenek, semmi ok nincsen 
az aggodalomra, hogy tavaink a tisztes polgári 
hasznot meg ne adják.

Egyáltalán nem árt, ha tavainkban a compó és 
a hazai sárga kárász is tanyát ver, mert ezek 
fenéken tartózkodó, békés halak és amellett jó 
piaci áruk is megvan.

A tógazdaságokban alkalmazni szokott sum- 
másokat pedig a mezőgazdaságokban könnyen el 
lehet helyezni, mert úgyis munkáshiány van és 
egyébként is odatartoznak.

így aztán a szabadvizekről kiszoruló kisha
lászok egy része is el bírna helyezkedni a szakmá
jában.

Tudnivalók a gazdakönyvről. A hivatalos 
rendelkezések értelmében a gazdakönyvet a ható
ságok június 15-ig minden gazda részére kikézbe
sítik. A gazdakönyv adatainak egy részét, neveze
tesen a kataszteri tiszta jövedelem összegét és a 
szántók területét, a hatóságok az adóív, illetve a 
gazdalajstrom alapján hivatalból bejegyzik. Az 
egyéb adatok bejegyzését a gazda személyes be
mondása alapján végzik el és ezért a gazdákat 
mindenüti behívják az elöljáróságokra. Az adatszol
gáltatás megkönnyítése és meggyorsítása céljából
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tanácsos, hogy az adatokat minden gazda papírra 
írva otthon készítse elő. így a bejegyzés sokkal 
gyorsabban történhetik meg.

A következő adatok előkészítése szükséges:
1. A családtagok nevei és azok születési ideje.

2. A gazdasági cselédek nevei és azok családtag
jainak száma és születési ideje. 3. A szántóterü
letből mennyi és milyen terménnyel van bevetve. 
Hány holdban van köztes vetemény tengeri vagy 
egyéb termény között. Hány holdnak a szélén van 
napraforgó vagy más szegélyvetemény. 4. Össze
írandó az állatállomány külön-külön fajtánként és 
nemenként. Külön írandó az igázásra használt lovak 
száma, csikó, bika, tehén, előhasú üsző, egyéb 
fiatalabb üsző, ökör, tinó, félévesnél fiatalabb borjú, 
tényészkoca, malac, süldő. Külön kell írni az 
1942. évi és külön az 1943. évi fiadzásból szár
mazók számát. Külön kell feljegyezni azt, hogy az 
1943—1944. gazdasági évben milyen és mennyi 
állatot kíván a gazda tartani. A hízó sertéseknél 
mind a saját szükségletre, mind az eladás céljaira 
hizlalt sertések számát együttesen kell feljegyezni. 
A baromfiakból az idei kelésüeket nem veszik 
gyelembe.

Azokat a családtagokat, akik jelenleg mint 
tartalékosok, rendkívüli fegyvergyakorlatot vagy 
frontszolgálatot teljesítenek, a családtagokhoz kell 
számítani, illetőleg mint itthonlevöket kell őket szá
mításba venni. Azokat azonban, akik jelenleg 2 éves 
katonai (újonc) szolgálatukat töltik, a családtagok 
számához hozzászámítani nem szabad.

A gazdakönyvek kitöltéséhez a fenti adatokat 
minden gazda személyesen vagy akadályoztatása 
esetén, a gazdaság minden részletével és a csalá
di körülményekkel teljesen ismerős megbízottja kö
teles bevallani. A gazdakönyvet mindenkinek ér
dekében áll jól megőrizni, mert elvesztés esetén 
csak 20 pengő előzetes befizetés után állítható ki 
másolat. Azok a gazdák, akiket gazdakönyvük át
vétele végett június 15-ig nem hívnak be az elöl
járóságra, június 16-a után azonnal jelentkezzenek.

A vetőmag. Mindenek előtt szakítani szük
séges a régebbi megszokásunkkal és rá kell térnünk 
arra, hogy mindenféle vetőmagot, amit csak lehet, 
magunk termesszünk meg magunknak. Hogy ezt 
megtehessük, már most szükséges megválogatni 
azt a helyet és növényt, amelyet vetőmagnak aka
runk meghagyni. Gabonafélék magvait minden 
különösebb gond nélkül meg tudjuk termeszteni, 
de már a kapásoknál és a konyhakerti magvaknál 
ez csak bizonyos gondoskodással történhetik meg. 
Leginkább baj van a burgonyával, mert hát az 
elfajtázik, degenerálódik, meg mindenféle indokot 
hozunk fel, amelyeknek esetleg több-kevesebb 
alapja is van, azonban a legtöbb esetben el nem 
fogadhatók. Tény az, hogy a vetőmagtermesztésre 
nem gondolunk, illetve nem figyelünk eléggé, 
miáltal bekövetkezik, hogy amikor kellene, nincs 
vetőmagunk.

Ha azonban már most számot vetünk a vető
magvakkal, akkor azokat a legtöbb esetben meg is 
termeszthetjük. Gabonafélékből, tengeriből a leg
jobb helyekről vegyük a vetőmagot és azt gondosan
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tegyük el. Takarmányféléknél igyekezzünk a vető
magot megtermeszteni, különösen most, amikor 
mindenféle baj van a takarmányfélékkel. A takar
mányfélék magjai beszerzésénél segedelem a kü
lönféle vetőmagakció. Azonban ezek csak akkor 
lehetnek eredményesek, ha idejében gondoskodás 
történik a vetőmagvak kellő mértékű felvásárlásáról, 
mert ha az önző kezek ezeket felvásárolják már 
jóelöre, akkor bizony mindenféle akció idejét
múlttá válik. Ugyanígy gondoskodni szükséges 
vetömagtisztitótelepek felállításáról, mert ha van 
valahol ilyenre szükség, itt feltétlenül a termelők 
segítségére kell állani a különféle állami és társa
dalmi szerveknek.

Burgonyánál és konyhakerti magvaknál már 
egészen más a helyzet, mert itt maguk a termelők 
tehetnek a legtöbbet magukért. Ha eléggé értelme
sek, meg is tehetik, mert a burgonyánál egy olyan 
nagy darabon, amelyet elegendőnek gondolnak a 
jövöévi vetőmagnak, gondosan megválogatják a 
töveket. A megválogatás' abban áll, hogy virágzás
kor és virágzás után bejárják a burgonyaföldet és 
a vetőmagnak szánt területnél eltávolítanak minden 
fejletlen vagy beteg tövet, mert ezek alatt jó bur
gonya nem lehet. A felszedett burgonya piacon 
minden nehézség nélkül eladható. A meghagyott 
tövek (bokrok) alól szüretkor a gumókat jól meg
válogatják és külön helyen gondosan elraktározzák 
tavaszig. Ha így járnak el, nem kell félni sem az 
elfajzástól, sem a degenerálódástól, mert egészséges 
és fejlett vetőmagjuk lesz. Igaz, a burgonyánál 
minden évben van burgonyavetőmag-akció, azonban 
mindig olyan nagy a kereslet, hogy minden keres
letet nem tudnak kielégíteni. Ha megválogatjuk a 
burgonyát a termelési idő alatt, akkor nincs szükség 
vetőmagra, mert az van. Az akciót csak azért 
vesszük igénybe, mert vetőmagot cserélünk és ezt 
csak olyan mértékben, hogy legyen annyi burgo
nyánk, amelyből a következő évekre elegendő 
vetőmagot tudunk termeszteni.

Borsóból, babból, mákból feltétlenül hagyjunk 
megbízható vetőmagot, amit egy kis gondos kivá
logatással könnyen meg is tehetünk. Káposztafélék 
és más konyhakerti növények magját csakis a 
második évben termeszthetjük meg és így ezeknél 
most csakis a magnak való tövek megválogatására 
szorítkozhatunk. Az ilyen magvak termesztését a 
legtöbb termelő tudja is, azonban nem mindenki 
csinálja, pedig erre igen nagy szükség van, annyival 
is inkább, mert csak így tudhatjuk meg, hogy 
milyen volt az a növény, amelyikről a magot 
kaptuk.

Termeljünk minél több kölest. Az idei év
ben mindent meg kell tennünk termelésünk eme
lése és létünk biztonsága végett. Most már az idő 
nagyon előre haladott és így nagyon szükséges 
meggondolni: mit is vessünk még? A szárazságot 
és a későbbi vetést jól tűrő köles az, aminek ter
mesztése minél nagyobb mértékben felkarolandó. 
A köles vethető őszi takarmányok után, de vethető 
még júniusban lekerült termények után is. Ha a 
köles kikeléséhez megvan az elegendő nedvesség, 
akkor már termésére elég határozottsággal számít

hatunk, feltéve, ha a talaját nemcsak jól előkészít
jük, hanem elegendő trágyáról is gondoskodunk. 
Igen nagy szerencse az, hogy a köles olyan mű
trágyát kíván, amit legkevésbbé ismerünk és hasz
nálunk és így remélhető, hogy az be is szerezhető. 
A köles műtrágyája a kálisó, amelyikből lehetőleg 
a vetőszántáskor adjunk kát. holdanként! 50 kg-ot. 
így megműtrágyázva a talajt nemcsak előmozdítja 
a köles fejlődését, hanem a köles talajzsaroló hatá
sát csökkenti s így Utána vethető őszi kalászos 
is, különösen, ha köles vetés előtt a talajra még 
100 kg. szuperfoszfátot is szórunk. A káli azért 
nevezhető a köles műtrágyájának, mert nemcsak a 
kölestermést növeli, hanem a köles minőségét, 
ízletességét, lisztességét és magnéziumtartalmát is 
növeli. A nagyobb magnéziumtartalom azért fontos, 
mert újabban a kölest mindinkább ajánlják a rákos 
betegségek megelőzésére és gyógyítására.

Többféle kölesünk van, amelyek közül leg
jobb a szürkemagú, mert legbővebben terem és 
legjobban ellenáll az időjárás viszontagságainak. 
Leggyorsabban fejlődik a pirosmagú köles és en
nek a kásája a legjobb, legízletesebb és ízesebb. 
A fehérmagú köles kemény és inkább csak madár- 
eleségnek termesztik. Jó azonban a baromfiak
nak is. Úgyis sokat panaszkodunk: nem hagytak 
baromfieleséget. Ami igaz is. De ez nem azt jelen
ti, hogy nem tartunk baromfit, hanem azt, hogy 
baromfieleségnek vetünk kölest és napraforgót, mert 
ezek sokkal jobbak, mint a búza vagy tengeri.

A köles igen sokoldalúan felhasználható, mert 
igen jó emberi eleség, kenyérpótló, rizskása gond
jaitól megszabadító. Valamikor az ösmagyaroknak 
legkedvesebb eledele volt a köles annyival inkább, 
mert gyors fejlődése miatt legalkalmasabb volt még 
abban az időben a termesztésre. Lehet, a köles 
fogyasztása mindinkább nagyobb mérvű lesz, mert 
rájöttek arra, hogy a köles fogyasztása igen egész
séges, különösen a rákra hajlamos vagy abban 
szenvedőkre. A köles jó takarmánynak és pedig a 
kölesnek minden része: szeme, zölden és szénának 
szárítva, de még szalmája és polyvája is. Vethető 
magában, mint tarlóba vethető növény, de vethető 
a ritka vetések, különösen csalamádé sűrítésére. 
Pótolható vele a zab, a zöldtakarmány, széna és a 
silózandó takarmány.

Gépvetésnél kát. holdanként 20 liter vetőmagra 
van szükség. A vetőmag azonban csak csávázás- 
sal vethető, mivel igen elterjedt betegsége az üszög. 
Csávázására legjobb a higanytartalmú csávázószer 
és pedig az Abavit, amelyet, mint porpácot hasz
náljuk. Beszerezhető Magyar Mezőgazdák Szö
vetkezetétől, de kaphafó a Hangya-boltokban is. 
Nem sok kell belőle, mert 100 liter köles pácolá
sához 200 gr. Abavit elegendő. Vásárláskor az 
utasítást a csomagoláson ki-ki megkapja, 200 gr. 
Abavit ára 1.30 pengő körül van. Pácolásra hasz
nálhatjuk a Tilantint, Germizánt és a Porzóit is, 
csak az a fontos, hogy a vetőmagot pácoljuk, mert 
különben üszögös lesz termésünk.

A gyapjú házi feldolgozása. A juhte
nyésztő gazdák a gyapjúnyírást ezidőszerint-orszá
gos általánosságban befejezték, sőt egyesek már
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a gyapjú mosását is elvégezték. Mivel juhtenyész
téssel újabban igen sokan foglalkoznak, akik ezi- 
dáig ezt nem tették s így a gyapjú házifeldolgo
zása sokaknál még ismeretlen fogalom, fontosnak 
tartom, hogy néhány szóval rávilágítsak annak 
helyes keresztülvitelére.

A nyírt nyersgyapjú feldolgozása természete
sen a mosással és a zsírtalanítással veszi kezde
tét és csak ezek után végezhetjük annak további 
feldolgozását, mint pl. a fonását, festését, megkö
tését vagy megszövését. A nyersgyapjú mosása és 
zsírtalanítása két egymástól különálló művelet. A 
gyapjú mosását és zsírtalanítását végezhetjük nyá
ron vagy télen is. Ha időnk megengedi, inkább a 
nyári‘mosáshoz ragaszkodjunk, tekintettel a napon 
való szárítás olcsó és gyors keresztülvitelére. A 
nyersgyapjúmosáshoz legjobb, ha tiszta tó, patak 
vagy folyóvíz áll rendelkezésünkre, de jó az össze
gyűjtött esővíz és a hóié is. A mosóvizet felme
legítjük 30—40 C. hőfokra és nem melegebbre — ez 
olyan meleg víz, ha pl. a kezünket (falusi hőmérő) 
belenyujtjuk, könnyen kiálljuk — ha esetleg a víz 
oly meleg volna, hogy kézzel belenyúlva esetleg 
sikoltásra adna okot, úgy feltétlenül várunk, amíg 
annak hőmérséklete az említett hőfokra leszáll. A 
30—40 C. hőfokú vízben a gyapjút 2—3 órán 
keresztül áztatjuk és azután jól kigyúrjuk. A mo
sást addig folytatjuk, amíg a gyapjú tiszta nem 
lesz Ha a gyapjú az első vízben való mosás után 
még nem lenne eléggé tiszta, úgy tiszta vizet cse
rélünk, esetleg többször is. Természetesen minden 
esetben az említett hőfokú vizet használjuk. A jól 
kimosott gyapjút a mosás után jól megszárítjuk 
és csak ezután kezdhetjük meg a zsírtalanítás mű
veletét — mert csak a jól és tisztára kimosott és 
megszáritott gyapjút lehet zsírtalanítani.

Míg a gyapjúmosási műveletnél vizet min- 
nél bőségesebben veszünk, — addig a zsírtalaní- 
tásnál a vizet mennyiségileg mérlegelnünk kell és
pedig minden kg. szárazgyapjúhoz 20 1. jó szap
panos vizet adunk, mely ugyancsak 30—40 C. 
hőfokú legyen. Ebben a vízben a gyapjút mintegy 
félórán keresztül jól kigyúrjuk s ha ezzel készen 
vagyunk — még egy hasonló hőfokú tiszta vizet 
készítünk, amelybe kétszázaiéknak megfelelő meny- 
nyiségü szalmiákszeszt vagy ammóniát teszünk. 
Ebben a szalmiákvízben csak addig hagyjuk a 
gyapjút, amíg jól ki nem gyúrjuk, ezután tiszta 
vízben addig folytatjuk az öblítést, amíg az említett 
vegyszer szaga el nem megy. Ezzel a gyapjú mo
sását és zsírtalanítását be is fejeztük. Ezen mű
veletekkel egyidejűleg a gyapjú egyúttal megfelelő 
fehérítést is nyert. A gyapjú további fehérítésére 
vonatkozóan meg kell jegyeznem, hogy a háziipar
ban fehéríteni teljesen tökéletesen sohasem tudunk, 
mert a túlzott fehérítés a gyapjút tönkreteszi. A 
túlzott fehérítésnél tehát sokkal fontosabb, hogy a 
gyapjú jóminőségét, szakítóerejét megóvjuk.

A világ legnagyobb úszódaruja Német
országban van. Egyetlen „markolásra" 350 ton
nát tud emelni. Karja 64.5 méter hosszú, de 
vannak mellékkarjai is, amelyek egyenkint 50

tonnát emelnek. A daru teljes súlya 1000 tonna, 
a vivőhajó súlya pedig 1360 tonna és sebessége 
8 km óránként.

Mekkora egy óriáshajó? A napokban adott 
hírt arról a világsajtó,'hogy a newyorki kikötőben 
internált Normandie francia személyszállító óriás
hajót, amely tudvalevőleg a rajta támadt tűz követ
keztében majdnem egészen leégett, állítólag már 
helyreállították volna és hamarosan besorozzák az 
amerikai csapatszállító gőzösöknek kétes bizton
ságú sorába. (Csak közbevetőleg jegyezzük meg, 
hogy Budapest egyik mozija filmet pergetett 
róla.) Ezt a hajóóriást méltán nevezhette el tulaj
donosa, a Compagnie Générale Transatlantique, 
annak idején, amikor 1935. május 5-én a saint- 
nazaire-i hajógyár dokkját elhagyta, „Úszó város“- 
nak, arányai tényleg gigásziak. Lapozzunk tehát 
vissza az akkori, róla szóló tudósításokra, hogy a 
hajóépítő technikának óriási előhaladottságáról 
némi képet alkothassunk általa.

Csodálkozásra késztető a hajóépítés fejlődé
sének az üteme, amely alig egy fél évszázad alatt 
a Normandie-nak, ez új világcsodának a megter
vezéséhez és megépítéséhez vezetett. Háromszáz 
esztendővel ezelőtt még (1609-ben) csodának szá
mított a Half Moon, ez az alig húsz méteres ha
jócska, amikor az amerikai partoknál feltűnt. De 
még 50 évvel ezelőtt is lelkesen ünnepelte a világ 
a 151 méter hosszú Umbrie-t. Azután e századnak 
a hajnalán a németek megépítették a 200 méter 
hosszú Deutschland-ot, 1908-ban szállt tengerre 
a 230 méteres, szerencsétlen sorsú Lusitania, 1911- 
ben az Olympic, a maga 255 méter nagyságával, 
1920-ban a Majestic 289 méteres óriás teste szelte 
már a tenger vízét Amerika és Európa között, 
majd a Cunard-White Star Line Queen Mary-je 
következett, amelynek hossza elérte a 306 métert. 
Ennek a rohamos fejlődésnek legnagyobb teljesít
ménye a Normandie volt 313 méter hosszával.

A franciáknak e csodahajója 79.280 tonna 
súlyú, tehát kereken 20.000 tonnával nehezebb a 
Leviathan-nál, amely „csak" 59.957 tonna tarta
lommal bírt. A Normandie vízrebocsátásakor, hogy 
azt a hatalmas súrlódást, amely egy ilyen hajótest 
megmozdulásánál az alépítmény és a síntalpak 
között keletkezik, enyhítsék, a csúszótalpakra 43.000 
kilógramm faggyút, 1.000 kg. szappant és 3 és 
fél tonna disznózsírt kentek fel.

A Normandiet építő Penhoét hajógyár éveken 
át a laboratóriumi vizsgálatok és kísérletek hosszú 
sorát végezte, hogy éghetetlen anyagokat tudjon 
a m/nden elképzelhető technikai vívmánnyal fel
szerelt hajóóriásba beépíteni. És mégis tűz okozta 
vesztét! A hajót hosszában tíz fémfedélzet tíz lég
mentesen elzárható részre osztotta. Függőleges 
irányban pedig négy főrészre osztották, melyekben 
számos kisebb, tökéletesen záruló egységet létesí
tettek. Az ajtók is légmentesen zárultak; mind
egyiken kis tűzálló ablakkal, melyeken keresztül, 
tűz esetén, fecskendők voltak bevezethetők. A 
válaszfalak anyaga 40 mm vastagságú acél, mind
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két oldalon aszbeszt szigeteléssel. A felhasznált 
falszigetelő anyagok egy síkban kiterítve 240.000 
négyzetkilóméternyi hatalmas területet borítanának 
be, de a falakon kívül is majdnem minden anyag 
és berendezési tárgy tűzálló preparátummal volt 
bevonva.

A Normandie gépi berendezése turbo-elekt- 
romos rendszerű. 4 propellerének súlya egyenként 
23 tonna. A hajtószerkezet egyik legnagyobbszerűbb 
gépeleme: a csavar tengelye a hajó oldaltestében. 
Tökéletesen megbízhatónak kell lennie az anyag
nak, amelyből ez a tengely készül, hiszen ez köz
vetíti azt a roppant erőt, amely az ellenállásokkal 
szemben a csavart forgásban tartja. A propeller
eket egyenként 40.000 lóerős elektromotorok hajt
ják. A hajó méreteivel arányban kiképzett kormány
lapát 138 tonna súlyú. Az elektromos berendezések 
méreteiről fogalmat nyújthat két számadata: 2.000 
km villanyvezetékről kellett gondoskodni a Nor
mandie építése alkalmával és a hajó elektromos 
energiája elegendő volna egy 100.000 lakosú város 
világításához.

A kémények átmérője 16 méter, tehát akkora- 
hogy három óriás mozdony kényelmesen közle
kedhetne egymás mellett hasonló méretű alagútban.

Ez a valóban „Úszó város" pazar kényelem
mel _ volt ellátva és alig négy nap alatt szelte át 
az Óceánt Le Havre és Newyork között. Óránként 
tehát átlagosan 54 kilómétert tett meg. Áramvo
nalas alakjával pedig a hullámhegyek ellenállását 
könnyedén kevesbítette. 3.900 útast láthatott ven
dégül hátán és útasainak biztonságát, kényelmét 
és szórakozását 1.417 főnyi személyzet szolgálta.
40.000 villanykörte fényében úszott a nagy vizen 
a technika századának ez a tündöklő csodája, de 
bármily gyorsan és tündérfényben suhant, lám 
mégis utólérte a háború sötét réme.

Sok az állatokon a m arhabőgölyös d ag a 
nat. így tavasszal igen sok helyen láthatjuk, hogy 
az állatok háta telve van kisebb-nagyobb daga
nattal, amiről a gazdáknak igen nagy része azt 
hiszi, hogy ez jó jel, mert azt mutatja: az állatok 
egészségesek. Hát van benne valami, mert a da
ganatok még nem azt jelentik, hogy az állatok 
betegek, hanem azt, hogy az állatok bőre alatt élős- 
di van, amelyik az állatot nemcsak gyengíti, ha
nem mert fájdalmas, nyugtalanítja. A nyugtalan 
állat nem termel, mert ha növendék, akkor nem 
fejlődik kellően, ha tehén, nem tejel elegendően 
— igaz, ez más okokra is visszavezethető — ha 
pedig igás, akkor nem tud elég erőt kifejteni. De 
tönkreteszi a bőrt is, pedig a bőr ma igazán 
nagy érték. Aki a daganatokat jobban megvizs
gálja, az láthatja, hogy a daganat nem kemény, 
hanem gyengén puhás és jobban megvizsgálva, 
azt látja, hogy a daganat tetején pörkszerü kép
ződmény van, amelyet, ha lekapar, alatta lyukat 
talál. Ha a daganatot jó erősen megnyomja, ak
kor abból elég nagy lárva jön elő, tehát megtalálja 
azt az élösdit, amelyik a bőr alatt az állattól el-

'  Nyomatott a váci kir. orsz.

vont táplálékból fejlődik, tehát határozottan élős- 
di.

Ez az élősdi nyáron ál kerül az állatra, éspe
dig a bögölyök rakják petéiket az állatokra s a pe
tékből kikelt nyűvek belefurakodnak a bőrbe. • Ezt 
csak most tavasszal vesszük észre, mivel eleinte 
kicsike a daganat, amelyik azonban februártól ro
hamosabban nő, úgy, ahogy a lárva fejlődik. A 
daganatok nem egyformák, hanem kisebbek na
gyobbak, aszerint, hogy a bögölyök mikor rakták 
le petéiket. A bögölyöket mindenki ismeri és jól 
tudja, hogy azok egész nyáron, késő őszig nyugta
lanítják az állatokat és így e hosszú idő alatt, igen 
természetes, hosszabb ideig rakják le petéiket. 
E petelerakásnak megfelelően nőnek a daganatok. 
Az első daganatokból a nyű május elején búvik 
ki és a földre hullva, abba befurakszik és ott 
kemény, feketésbarna báb lesz, amelyikből a bö
göly néhány hét múlva előjön. Az utolsó nyű a 
mostani kis daganatból majd csak aratás táján 
bújik ki, bábozódik be és így csak későbben lesz 
belőle bögöly, tehát megvan a legteljesebb és 
hosszú ideig tartó utánpótlás. Ennyit szükséges 
tudnunk röviden a bögöly fejlődéséről. Most az 
a kérdés: miként védekezzünk?

A földmívelésügyi minisztérium tudja a bö
gölynek nagy kártételét és előírja a bögöly kö
telező irtását. Igen üdvös rendelet ez, de úgy van, 
mint a legtöbb —. nem tartják be! Pedig a kö
telező rendelet szerint minndenki köteles irtani és 
a jószágot a legelőrehajtás előtt a hatósági állat
orvos, meg kell vizsgálja etekintetben is. Ha az 
irtást nem végezte el, azt az ő költségére elvégzik. 
A bőgölyös állatot vásárra nem volna szabad be
engedni, állatkiállításra az ilyen állat nem vehető 
fel. Igen érdekes rendelkezése a rendeletnek: 
„...pénzbüntetéssel kell sújtani azt, aki á rendel
kezéseket nem tartja be.“

A bögöly irtása nem olyan nehéz, csak nagy 
figyelmet kíván. Az irtás kétféle: a daganat beke- 
nése, a daganatból a lárva kinyomása. A daga
natot előbb lenyírjuk, azután a pörköt leáztatjuk 
és felszárítjuk, majd ecsettel a daganatot beken
jük bőgölyirtószerrel (egy rész fakátrány és há
rom rész olaj). A bekenés után a bögöly elpusz
tul. Kinyomni pedig úgy kell, hogy a daganatot 
alulról és két oldalról jó erősen összenyomjuk. 
A nyomásra a nyű kiesik, ami a baromfiak ked
venc eledele, így biztosan elpusztul. Ha a barom
fiaktól sajnáljuk — tapossuk szét.
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