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18. szám.

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

XIV. évfolyam. 1943. szeptember 15.

A szegedi rabok búcsúja az elhunyt 
főpásztortól — Glattfelder érsektől.

Glattfcldcr Gyula Csanádi crsek-püspOköt 
széleskörű és minden oldalról körülvevő, a lelkek 
mélyén élő meleg szeretet ölelte magához és kí
sérte utolsó útjára. Megindító bizonyságát adja az 
a búcsúüzenet is, amelyet a szegedi Csillagbör
tön szomorú lakói küldöttek hálából azért, hogy 
az elhunyt érsek minden évben megjelent karácso
nyi gyertyagyújtásukon, s vigasztaló szavakat in
tézett hozzájuk.

A megemlékezés a következőket tartalmazza:
Atyánk, rabok emlékeznek Rólad! Krisztusban 

leghívebb Testvérükre. Midőn utolszor láttunk Té
ged, szeretetet sugározott reánk jóságos arcod. Reánk 
harmatozta karácsony szeretetet.

Eljöttünk lélekben mégegyszer, utoljára be
szélni Veled. Meglátni, hogy mennyi bánat és 
mennyi szomorúság van elmúlásodban.

Eljöttünk néhány virágszálat hinteni néma 
koporsódra.

Eljöttünk, mert kimondhatatlanul szerettünk!
Üde, zöld repkényként takartad el a rideg, 

rozsdás börtönrácsokat, s mi a repkénytöl nem 
láttuk a rácsot.

Sok rejtett érzelmünk rohanva tör ajkunkra, 
ó, miért nem dalolhatjuk zenében?.

Haljod, hogy sír a lelkünk, hallod, hogy zokog?
Feldobog-e sírodban szíved e siratóra?
Elsírjuk minden csepp könnyünket, mert 

nem lesz többé ilyen hű barátunk soha, ki ben
nünket, mint Te, oly híven szeret.

Fájdalommal borulunk le sírodra, _ melynek 
mélyéből ragyogó lelked az égbe szállt. És sírunk, 
mert érezzük, hogy minden könnycsepp, mit Érted 
szívünk sír, emlékednek örök frisseséget ád

Leborulva imádkoznak elárvult fiaid:
Isten, ki visszavetted Öt, engedd, hogy porai 

fölött az Örök Élet zengje üdvdalát. Jegeszd meg 
az érte támadt bánatot, hogy sohse múló zoko
gással zöld lombokat hintsen sírjára. Szeresd Öt 
úgy, ahogy Ö szeretett minket, öleld kebledre úgy, 
ahogy Ö ölelt bennünket keblére.

Búcsúznak az élet hajótöröttéi, gyászoló fiaid, 
akik benned annak a krisztusi szeretetnek melegét 
vesztették el, amely immár kétezer éve sugározza 
be a világot.

Isten veled nemes szív, nagy lélek: Isten veled!
Szívünkben állítunk emléket Néked, s azt 

a hálás kegyelet fogja naponkint beszórni az em
lékezés szép virágaival.

Az örök világosság legyen jóságod jutalma.

Glattfelder érsek utolsó levele 
a szegedi raboknak.
KEDVES FIAIM!

Meghatott lélekkel olvastam szívetekből fakadó 
hozzám intézett köszöntő soraitokat, melyből va
lóban őszinte ragaszkodás és öröm árad felém 
abból az alkalomból, hogy a jó Isten akarata 
folytán az ősi Csanádi püspöki székben maradva, 
veletek együtt régi hűséges híveim körében foly
tathatom főpásztori munkámat.

Köszönöm a sok imádságot, melyet buzgó 
lelki pásztorotokkal közösben, majd egyenként 
zárkátok csendjében mondottatatok értem az Úr
isten trónjának zsámolyához járulva. Jól esik ebből 
látnom, hogy inegéreztétek közöttetek járván fő
pásztori szívem őszinte atyai szeretetét, mely szin
tén abból az örökké szerető Szívből, a mi Urunk 
Jézus Krisztus isteni Szivéből meritette melegét,
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amiből immár kétezer éve táplálkozik a keresz
ténység minden felebaráti-szeretete. Ez a krisztusi 
szeretet nem ismer kivételt, nem vet meg senkit, 
sőt melegebben sugárzik azok felé, akik az élet 
hajótöröttjeinek mondatnak, mert az isteni Üdvö
zítő nyomán „a megrokkant nádszálat nem töri 
össze, a füstölgő mécsbelet nem oltja ki.“ Merít
setek Ti is kedves Fiaim ebből a szeretettel teljes 
isteni Szívből és töltsétek meg vele zárkátok ma
gányában kiégett szíveteket, hogy ne maradjon 
abban még cseppje sem bármilyen gyűlöletnek 
egyesek vagy a társadalom iránt, mert ma — va
lóban jól írjátok — az őrjöngő gyűlölet vad zsi
vaja tölti be úgyis a világot. A legnagyobb győ
zelmet aratjátok, ha a szeretet lesz úrrá bennetek 
és egyéni életetek legnagyobb engesztelő áldozatát 
mutatjátok be az Urnák, ha a gyűlölet szikráját 
örökre kioltjátok lelketekben. Engeszteljétek tehát 
ezzel a gyűlölködéssel olyannyira megbántott Te
remtő Istent s ezzel Ti is résztvesztek a nagy 
magyar engesztelés mozgalmában, mely megkér- 
leléseivel biztosíthatja egyedül számunkra Nagy
asszonyunknak, a Világ Királynőjének hathatós 
közbenjárását mindnyájunk életéért, országunk 
boldogabb jövendőjéért.

A szenvedés hangja valóban a mennyország 
zenéje, de csak akkor, ha Isten kezébe helyezzük 
azt s az Ö kezéből visszavévc újra, isteni erejével 
támogatva, Benne megnyugodva viseljük tovább. 
Ezért oly nagy érték a szeretetböl szívesen viselt 
szenvedés, mert az ember, legyen még oly gazdag, 
értékként csak ezt helyezheti az Ur trónja elé. 
Szenvedés az ember földi osztályrésze, kivéve ez 
alól senki sincs, ezért viseljük szívesen, életünk 
keresztjét^ hogy ezzel is engeszteljük az Úr Jézus 
sokat szenvedett isteni Szent Szívét. így lehet 
kincset gyűjteni még a zárka magányában is, me
lyet „a moly meg nem rághat, a rozsda meg nem 
emészthet,"

Köszönöm még egyszer meleg soraitokat s 
kérem a Mindenhatót, árassza reátok kegyelmeinek 
bőségét, hogy majd egykor az emberi közösségbe 
visszatérve, újra hasznos polgárai legyetek Hazánk
nak, hű fiai Anyaszentcgyházunknak.

Budapest, 1943 évi április hó 12-én.
Főpásztorí áldással: 

GYULA s. k. 
érsek-püspök.

Ha tizen maradunk, de a háborút 
megnyerjük!

Az a csodálatos összetartás, amit a legl^óbbi 
angolszász légi terrortámadások alkalmával bárki 
megfigyelhetett a Birodalomban, eléggé érvényre 
jut a lapok cikkeiben, amelyeket a helyszínen élő 
és a légitámadásokat hősiesen végigszenvedő mun
katársak írnak megrázó erővel és hitelességgel. 
A nemzetiszocializmus legvadabb ellenségei is tud
ják, hogy az a Birodalom, amelyet ily súlyosan, 
a legérzékenyebb helyén ért az ellenség támadása, 
egyszer visszaüt és ez az ütés borzalmas lesz.

Borzalmas lesz, mert a túloldalon is számos ár-I 
'tatlan embernek kell majd megszenvednie.

Ha ez a megtorlás erősen időszerűvé váll j j l  
a német ifjúsági otthonokban, nem vették le az 
alábbi feliratú táblákat a falakról:

„Sohase feledd, hogy katonák ellen harcolunk 
és szeretnünk kell mindenkit, akinek nincs fegy
ver a kezében!"

Most ezekben az ifjúsági otthonokban nagy 
sürgés-forgás mutatkozik. A múltban sem volt eb
ben hiány. De mióta a terrortámadások tartanak 
az összerombolt otthonok, a közönséges gyilkos
ság áldozatául esett szülők köréből csakúgy özön
lenek a fiatalok az otthonokba. Ha valaki azt hin
né, hogy ezekben az otthonokban a gyász cs si
ralom ütött tanyát, téved. Egy német lap szerint: 

A fiatalok közül, akik mindenüket elvesztették, 
8 éves korig sírnak,

8 — 14 éves korig némán néznek maguk elé, 
14 évtől fölfelé összeharapják ajkaikat cs 

óránkint megrázzák kezeiket nyugat felé. Sőt van
nak otthonok, ahol ilyen feliratokat találni:

„Viseld férfiasán a fájdalmaidat; ne felejts e! 
semmit; dolgozz, mert munkáddal a Fiihrerí se
gíted. urtsd meg: ha tizen maradnak az egész 
Birodalomban, á háborút a győzelemig akkor is 
folytatjuk!" .

És a fiúk reggeltől estig hadi fon tosságti 
munkát végeznek. Hol az a hatalom, amely c/.cn 
a nagyszerű emberközösségen valaha is diadal
maskodhat?

Mikor öt ember kiszabadította 
hercegét.

A szcldzsuk kultúra, amely a történetírók 
szerint „olyan volt, mint a rózsa, amely novem
berben mégegyszer nyílik,", tudvalevőén megterem
tette Kisázsiában azt az életet, amelynek nagy
ságát, céltudatosságát a rendelkezésünkre álló 
romokból, feliratokból ismerjük. A szeldzsuk nép 
a török, arab és perzsa beütésekkel ékes fiatal, 
erőteljes nép volt, amely az ódon és elvénlicdt 
görög-római birodalommal került ellenkezésbe s 
ebben találta is sírját. A bagdadi kalifátus urai, a 
szeldzsukok zöld lobogó alatt folytatták hadműve
leteiket. Két fővárosuk is volt. Az egyiket Ccza- 
reának, a másikat Ikoniumnak nevezték (előbbinek 
a neve ma Kayseri, utóbbié Konye) s államukat 
Rum államnak nevezték. A fiatal, életerős és al- 
kotnivágyó szeldzsukok alatt a birodalom hallatlan 
fejlődésen ment át. Az építőművészeié fennmaradt 
csodáinak romjaiból ma is következtetni lehel 
nagyságára. A misztikus költészet és irodalom 
soha oly magas fokon nem állt azon a vidékem

Mikor aztán Timur lénk megjelent a m o n g o l
jaival és beözönlését a szeldzsukok nem bírták 
feltartóztatni, az ország valamennyi férfia, bele
értve a tizenkétesztendős fiúkat is, hadba vonul 
ellene. Példátlanul véres csatákban nem is egyszei 
megsemmisítették a nagy mongol hadvezér -egyes 
csapatait, miközben másutt súlyos vereségeke 
szenvedtek. Ekkor otthon bizonyos kedvetlenség
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vált úrrá. Az idősebbek úgy vélekedtek, kényre- 
kedvre meg kell adni magukat, míg a fiatalabbak 
a harc további folytatását kívánták. Ezt írták a 
zászlajukra: „Ha vernek is bennünket, akkor is 
győzünk, mért velünk a korszellem" és tovább ve
rekedtek. Ekkor történt, a mongolok elfogták a fiatal 
szeldzsukok rajongva szeretett vezérét, egy herceget 
Kétezer mongol őrizte ezt az értékes túszt, mégis 
kiszabadult. Öt szeldzsuk fiatal katona álruhába 
öltözött, valahol elfogott néhány mongolt, ezek 
mintájára áívedlettek mongollá maguk is, egy sö
tét éjszakán megszöktették a hatalmas’ mongol 
táborból a herceget. A szöktetés következménye az 
lett, hogy a szeldzsukok vezéreit Timur lénk ma
gához hivatta és ezeket mondotta nekik:

„Tudjátok, hogy elöbb-utóbb enyém a győze
lem. Mégis, látva, mennyire szeretitek a hazátokat 

. és vezéreiteket, felajánlom, kössünk békét. Hajlan
dó vagyok engedményeket tenni."

S a békét meg is kötötték. I. Bajazid szultán 
romló mecsetjében vannak olyan feliratok, amelyek 
arról regélnek, hogy a kivérzett szeldzsukok a szemé
lyes bátorságukkal mennyire meghódították az óri
ási mongol sereget és annak urait. Egy most meg
talált felirat szerint a béke nemcsak megalázó nem 
volt, hanem egyenesen felemelő. S az egész történet, 
mintha éppen ma ismétlődne meg egyes részleteiben.

A háború.
P o li t ik a i  é s  h arctéri je len té s .

Az utóbbi idők kimagasló politikai eseménye 
az angol-olasz fegyverszünef. Ezt a fegyverszünetet 
maga Badoglio tábornok írta alá.

*
A másik nagy esemény Mussolininak a né

met S. S. csapatok által való kiszabadítása a 
Badoglio kormány fogságából. Mussolini újjászer
vezi a fasiszta pártot.

H arctéri h elyzet.
Az olasz fegyverszünettel kapcsolatban a né

met csapatok megszállták Észak-ltáliát, az angolok 
pedig délről tempóban nyomulnak előre.

A k e le ti f r o n t .
A keleti arcvonalon a németek folytatták ki

térő hadműveleteiket. Veszteségeket okoztak az 
ellenfélnek.

Svájci hegymászók ünnepe.
Chamonix városa tizenkilenc év óla mindig, 

ilyenkor ősz elején szeretettel és megbecsüléssel 
ünnepeli a hivatásos alpesi vezetőket. Ezen a na
pon egyetlen vezető sem indul útnak és nemcsak 
a fiatalok, hanem a már nyugalomba vonultak is 
résztvesznek az ünnepélyen. A kiérdemesült veze
tők is ott állanak §  sorban, kötéllel a vállukon, 
kezükben a csákánnyal, az alpesi vezetők elma
radhatatlan felszerelésével.

Az ünnepély, amelyen nemcsak Chamonix, 
hanem a környék városainak, községeinek lakos
sága is megjelenik, szentmisével kezdődött. A 
miséző pap először is Menthoni Szent Bernáthoz,

az alpesi vezetők védöszentjéhez fohászkodott, hogy 
oltalmazza, óvja meg továbbra is őket minden ve
szedelemtől. Azután megemlékezett XI. Pius pápá
ról, aki mint buzgó és kitűnő hegymászó, több
ször indult el innen a veszedelmes hóhegyekre, 
1924 óta pedig rendes tagja volt az alpesi egye
sületnek. (XII. Pius pápa ugyancsak jeles hegy
mászó és még bíboros korában is gyakran turis
táskodott az égnek meredő havasok közt.) A pápa 
belépése óta az ő tiszteletére minden évben meg
rendezik ezt az ünnepélyt.

Az egyházi szentbeszéd befejeztével a lel
kész megáldotta a megjelenteket, majd imát mon
dott a hivatásuk teljesítése közben halálukat lelt 
vezetőkért és mindazokért, akik a gleccserek közt, 
a hómezőkön vesztették el életüket. Valamennyinek 
feloldozást adott.

A templomból a közönség egy a közelben emel
kedő sziklafalhoz vonult, ahol egy szónok lelkes be
szédben ismertette a hegyóriások diadalmas meghó
dítóira leselkedő veszélyeket, a hegymászás roppant 
nehézségeit.

A délután folyamán az ünneplők a Chamo- 
nixtól 3 kilóméter távolságra fekvő Gaillands köz
ségbe vonultak, ahol a Bossons-gleccser tövében 
a vezetők és a hegymászók iskolája van. Ez alka
lommal a vezetők az iskola előtt elterülő sík terü
leten, meredek sziklák tövében, a közönség szó
rakoztatására népünnepélyt rendeztek.

Először is teljes felszereléssel öt hegymászó 
lépett a közönség elé s néhány rövid szóval el
mondották, hogy mi is az a hegymászás és mi* 
mindent kell tudni a jó vezetőnek. Azután követ
kezett a gyakorlati bemutatás. Az öt vezető öt 
önként jelentkező turistával különböző utakon el
indult, fel a magasba.

Azután az egyik meredek ormon feltűnt egy 
különös p á r: egy férfi és egy nő. A férfin tarka
barka ruha volt, a hátán ormótlan nagy zsákot 
cipelt, amelyen különféle kötelek voltak láthatók 
és a kezében ijesztő nagy csákányt szorongatott. 
A másik személy nő volt. Alighogy megindultak 
föl, a meredek sziklán, a vezető megcsúszott, de 
szerencsére még idejében megkapaszkodott. A nő 
óvatosan, reszketve lépegetett egyik szikláról a 
másikra. A férfi folyton magyarázott, figyelmezte
tett, de maga is állandóan nagyon bizonytalan lá
bon állott, ingadozott, kapkodott. A nő most hirte
len megszédült és bizonyára a mélybe zuhant 
volna, ha a férfi idejében el nem kapja. Nagync- 
hezen felhúzta magához és aztán folytatták útjukat. 
Egyszerre a nő ismét leszédült, az ég és föld kö
zött lebegett, ott kapálódzott, közben elszakadt a 
ruhája, a nagy kiizködésben leesett a szoknyája 
és a közönség hangos nevetés között láthatta, hogy 
— ez is férfi volt. Csak a mulattatás végett öltött 
magára női ruhát. Az egész tréfás mutatvány a 
műkedvelő vezetők és hegymászók kigúnyolására 
szolgált.

A közönség a népünnepély végével még 
megtekintette a kiállítást is, amely a vezetéssel és 
a hegymászással kapcsolatosan sok, igen érdekes 
tárgyat mutatott be.
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A siketek „hallanak/' a némák 
„beszélnek."

Charles Michel de l’Épée katolikus pap a 
tizennyolcadik század második felében élt Páris- 
ban. Jótékony és emberszerető lélek volt. Papi és 
emberbaráti hivatásának gyakorlása közben számos 
siketnéma került útjába. Szomorú szívvel tapasz
talta, hogy ezek a szerencsétlen teremtések milyen 
nyomorultan, szellemi és lelki tudatlanságban ten
getik életüket. A spanyol származású Pereira ugyan 
már a tizennyolcadik század első felében valami 
ujj-ábécé segítségével foglalkozott Franciaországban 
néhány siketnéma ifjú oktatásával; azonban kísér
letezésének nagy hátránya volt, hogy nem a fo
galmakat, hanem csak az egyes betűket jelenítette 
meg. Ezzel a módszerével állítólag hangos be
szédre is sikerült megtanítania egyrkét tanítványát.

intézményesen viszont de 1’Épée abbét meg
előzően senki sem gondolt a siketnémák tanítására, 
jóllehet a némák megszólaltatásának kérdését a 
madridi Juan Pablo Bonét már egy 1620-ban 
megjelent könyvében felvetette.

A sik e tn ém á k  e lső  isk o lá ja ■ ,
De l’Épée abbé — 1770 táján saját költ

ségén berendezte Párisban a világ első siketné- 
ma-iskoláját, ahol mintegy negyven tanítványával 
élt egy födél alatt. Évi 14.000 frank jövedelméből 
csupán 2G00 frankot fordított a saját szükségletére, 
a többit tanítványai tulajdonának tekintette. De 
TÉpéc tanítási módszeréül az úgynevezett kéz
beszédet (jelnyelvet) választotta; ezáltal már kerek 
és egész mondatokat lehetett értelmesen kifejezni.

1789-ben bekövetkezett halála után Sivard 
abbé nem kevesebb sikerrel folytatta elődjének 
művét.

J e lö lés  é s  b eszé itta n itá s .
Nem sokkal de l’Épée abbé kezdeményezése 

után Németországban Heinecke Sámuel és társai 
karolják fel a siketnémák módszeres oktatásának 
ügyét. Kezdetben ők is az ujj-ábécét, valamint 
az írást és a számolást veszik fel tantervűkbe, ha
marosan azonban rátérnek a Heinecke által kidol
gozott hangos beszédtanitási alapra. Az első né
metországi iskola 1778-ban nyílik meg Lipcsében; 
az ott elért eredmények minden várakozást felül
múlnak. A további állomások: Bécs, Róma, Bor
deaux és Prága, Schleswig, Berlin, Genova. A 19. 
század kezdetéig tehát világszerte még csak négy 
ország kilenc iskolájában folyt a siketnémák ta
nítása, részben a francia (jelölési), részben a né
met (beszédtanítási) módszer szerint. Az egyiknél 
az értelem s a tudás kifejlődik ugyan, de a tanuló 
néma marad; a másiknál viszont szóra is nyílik 
a néma gyermek ajka.

A tanult siketek (tehát már nem némák) 
cgymásközt minden esetben élőszóval kísért jel
beszéddel társalognak, sőt azok is, akik későbbi 
korban vesztették el hallásukat. Igen nagy köny- 
nyebbség ez nekik s a dolognak bizonyos lélek
tani magyarázata is van, minthogy a siketek szinte 
második anyanyelvűknek tekintik a jelbeszédet.

A s ik e t  n ém á k  tanítása M a g ya ro rszá g o n .
Jólészi Cházár András (1745— 1816) gömöri 

táblabíró és neves politikus, II. József németesítö 
törekvéseinek heves ellenzője, 1799rben Bécsbe 
utazott. Tanulmányi sétája közben meglátogató 
az akkor már kétévtizedes siketnémaintézetet. Nagy 
csodálkozással tapasztalta, hogy a „siketek nem 
hallván is hallanak, a némák nem beszélvén is 
beszélnek; írnak, számolnak, a könyvnyomtató 
műhelyekben betűket szedegetnek".

Lelkében mély megilletődéssel, szívében ön
zetlen segíteni akarással irta meg nevezetes levelét 
a „Magyar„Kurír" szerkesztőjének: „Béísnek min
den ritkaságait semmivé tette előttem a Siket- 
Némáknak Oskolája..." smikor nemsokára hazatért, 
az akkori időkben szinte páratlan kiterjedésű moz
galmat indított meg, hogy a siketnémák iskolázási 
lehetősége Magyarországon is megvalósulhasson. 
Nem kevesebb, mint 7000 körlevelet küldött szét 
s a gyűjtés sikere érdekében folytatott levelezésének 
postaköltsége csak az 1801 március—november 
hónapokban 255 forint és 32 krajcár volt. Cházár 
András maga elé tűzött feladatát megnehezítette, 
hogy a közöny ellen is küzdenie kellett.

Szerencsére 1. Ferenc király jó példával járt 
elől. A felállítandó intézet hajlékául a hajdani váci 
püspöki palotát (a város most is fennálló legré
gibb épületét) jelölte ki, házipénztárából pedig 
5000 forintot adományozott az iskola céljaira. 
Maga Cházár is — bár nem volt gazdag ember — 
rozsnyói házán kívül 1000 forinttal járult hozzá 
az adakozás sikeréhez. Nagy összeg: 50.000 forint 
gyűlt ekként össze.

A következő év, 1802 augusztus 15-én meg
nyílt a váci királyi országos siketnéma-intézet: világ
sorrendben a tizedik ilynemű iskola. E téren Ma
gyarország tehát ötödik volt á nemzetek sorában, 
megelőztünk számos, nálunk jóval gazdagabb or
szágot. Működését az intézet 24 tanulóval kezdte 
meg, köztük tizenötöt az akkori idők szellemében 
még német nyelvre fogtak. A növendékek létszáma 
évről-évre emelkedett.

Cházár András szerényen távolmaradt a meg
nyitó ünnepségről. 1803 tavaszán azonban elláto
gatott Vácra és nagy lelki gyönyörűséggel szem
lélhette önzetlen fáradozásának szépen megérett 
gyümölcsét.

A váci siketnéma-intézet megalapítása óta 
immár a 141-ik iskolai évben folytatja áldásos 
működését. Növendékeinek létszáma évente 180— 
200 körül mozog. Hazánkban az országcsonkítást 
megelőzőleg 17, kisebb-nagyobb befogadóképes
ségű intézet volt, ami a tényleges szükségletnek 
alig a felét jelentette. Ezek egy része a század
forduló körüli években, Wlassics kultuszminiszter
sége alatt nyitotta meg kapuját* Náray-Szabó 
Sándor akkori ügyosztályvezető és Borbély Sándor, 
a váci intézet nagynevű igazgatójának hatékony 
kezdeményezésére. Most, a négyszeri területgya
rapodás után 13 tulajdonképpeni tanintézete van 
a magyarországi siketnémáknak, átlagosan 100— 
100 növendékkel.
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A közfelfogással ellentétben a siketnéma-in- 
tézeiek nem menlieiyek, hanem rendes iskolai ki
képzést nyújtó tanintézetek. Eredményesség tekin
tetében a magyar siketnéma-oktatás világviszony
latban is előkelő helyet foglal el. Derék'polgáro
kat, szorgalmas iparosokat,'tisztviselőket és tehet
séges művészembereket nevel a hazának.

C házár A ndrás em lékezete.
De l’Épée abbé, Heinecke és a mi Cházár 

Andrásunk óta nagy utat tett meg a siketnémák 
módszeres és intézményes oktatása. Szerte a vi
lágon száz meg száz intézetben tanítják a siket- 
némákat. A kezdetleges jelbeszédet mindenütt a 
természetes, hangos beszéd váltotta fel.

A francia nemzetgyűlés 1791-ben elrendelte, 
hogy „de l’Épée abbé neve az emberiség leg
nagyobb jótevői sorában emlittessék;" Heinecke 
Sámuel emlékét Németország több városában szo
bor és a róla elnevezett utcák őrzik. Cházár And
rásról negyven évvel ezelőtt szobor készült a váci 
intézet számára (I. Ferenc királyról is, mindkettő 
Vaszary László siket szobrászművész pompás al
kotása), ezenkívül Vácott és Rozsnyón egy-egy 
utca viseli Cházár nevét. Budapesten azonban, az 
ország fővárosában mindezideig nincs méltóképpen 
megörökítve Cházár András emléke.,.

.— Szólalj meg! — mondta Jézus a szeren
csétlen némának. Alost a tudomány eszközeivel, 
az emberbaráti szeretet jegyében folyik a „gyógyí
tás:" a némák megszólaltatása. A siketek „halla
nak," a némák „beszélnek!"

Világ folyása.
XII. Pius pápa szgpt. 1-én délben rádió

szózatot intézett a világ népeihez. Beszédében 
felhívta a világot a békére. Többek között ezeket 
mondotta a Szentatya: „Adjátok meg minden nem
zetnek az igazságos békét, azt a békét, amely 
nem sérti a nemzet becsületét. Áldottak azok, akik 
meghallják az anyák szavát, akik nem azért szül
ték fiaikat, hogy ázok öljenek és megölessenek." 
És mi, akik itt élünk Magyarországon hálával 
gondolunk Isten földi helytartójára, aki napot-éjt 
egybetéve dolgozik a békéért, mert a legutolsó 
fény, ami elalszik este a Vatikánban, az a Szent- 
atya dolgozószobája.

Német borostyánkőkiállitás Budapesten.
A Nemzeti Szalonban érdekes kiállítás pyílt meg 
a magyar közönség számára szeptember 22-én 
„A borostyánkő, a tenger aranya" címmel a Német- 
Magyar Kereskedelmi Kamara rendezésében. Be
mutatják a borostyánkövet, mint az iparművészet 
nemes anyagát. A borostyán ősidőkben elkorhadt 
erdőknek a gyantája. A borostyánkövet tartalmazó 
földrétegeket a jégkorszak gleccserei tolták el dél
felé a mai Kelet-Poroszország partjaira. Ott halász
szák, illetve bányásszák. Már a kőkorszakban fel
dolgozták, főleg vallásos célból ereklyéknek, amu
letteknek. Rómában is nagyrabecsiilték s a föníciai 
hajósok vitték szét az egész világba. Különösen

az iszlám becsülte sokra a borostyánkövet. Moha
med elrendelte, hogy minden igazhitű moszlimnak 
borostyánkő rózsafüzárének kell lenni. A középkori 
mágia gyakran használta s a rokokó nagy festője, 
Boucher, pompás plakettet készített belőle; 1. Fri
gyes Vilmos királyi bőkezűséggel egy egész szobát 
ajándékozott borostyánkőből Nagy Péter cárnak.

Csodálatos színgazdagsága van; az arany csil
logásától az elefántcsont előkelő sápadtságáig s a 
bíbor meleg tüzéig ott ragyog ebben a csodálato
san finom anyagban. Láthatunk itt a kiállításon egy 
egész középkori vitorlahajót, két évig dolgozott 
rajta a művész, 270 kilogramm súlyú, ékszerek, 
kösöntyűk, kelyhek stb. színpompás gazdagságban 
tárulnak a szemlélő elé. Legérdekesebb volt szá
mukra az ú. n. „borostyánközárvány" (Bernstein- 
Einschlüsse), sokmillió évvel ezelőtt élt apró rova
rok és növényi részecskék az átlátszó kőben meg
maradtak, elkerülve a rothadást; a csillogó boros
tyánkoporsóban elsüllyedt évmilliók.

^  ' 7 ^
Hasznos tudnivalók. &&

M eggyszüret után. Elég sok helyen jó volt 
a meggytermés, különösen az apró meggynél. Van 
azonban elég sok hely, ahol a meggytermés nem 
sikerült, sőt éveken át csak igen kivételes .esetek
ben sikerül. Halljuk nemegyszer: kivágom meggy
fámat, mert nem terem! Ezt nem tartjuk helyes 
megoldásnak és éppen ezért, most a meggyszüret 
után foglalkozunk ezzel a kérdéssel.

Mint tudjuk, a meggyfák minden évben dúsan 
virágoznak, de termésük alig van, mert azt elrúg
ják. Régebben az ilyen jelenség alig fordult elő, 
mert úgy létesítették mindenfelé a gyümölcsösöket, 
hogy mindenféle gyümölcsük legyen. Ezért a gyű- ' 
mölcsöst, úgy össze-vissza, nagyon is keverten 
ültették. Ma, mikor a gyümölcsösökbe bizonyos 
rendszerességet visznek be és a gyümölcsöst bizo
nyos csoportosítással ültetik, igen gyakori, hogy 
a dús virágzás ellenére — nincs meggytermés. 
Egyes meggyfajták csak akkor tudnak megtermé
kenyülni, ha idegen virágport kapnak, más meggy- 
fajták pedig önmaguk virágporától is megtermé
kenyülnek. Ez is régi tapasztalat, valamint az is, 
hogy a cseresznyefák virágpora jó hatással van a 
meggyfák megtermékenyülésére. Az is általános 
tapasztalat, ha olyan időjárás van, hogy a 
méhek nem tudnak kirepülni, akkor a gyümölcs
fák általában terméketlenek lesznek. Ha ezeket a 
tapasztalatokat most a meggyszüret után figyelembe 
vesszük és ki-ki a maga viszonyai szerint mérle
geli, akkor rájön a helyes tennivalóra.

Első és legszükségesebb tennivaló: legyen 
mentői több méhes a gyümölcsösökben! A méhek- 
től azonban ne raboljuk el a mézet, hanem hagy
junk részükre eleget, mert a tavasszal legyengült 
méhesnek nem nagy hasznát veszi a gyümölcsös, 
de még a méhész sem. Erről fölösleges beszélni.

Másodsorban: igyekezzünk olyan meggyfákat 
ültetni, amelyek termékenyülése biztosabb. Feltét
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lenül ültetendő cigánymegy, amelyik ugyan nem 
sokat ér, de virágpora igen jó megtermékenyítője 
a nemesebb meggyféléknek. Jól termékenyülő meggy
fajták: Osthéimi meggy, a Latos meggy, Eugénia 
császárné, Hortenzia királynő. E két utóbbinak 
termése azonban nem olyan kemény, mint a rendes 
meggyféléké.

Semmi esetre sem szabad a meggyfákat tisz
tán csak magukba telepíteni, hanem vegyesen, még 
pedig úgy, hogy legyen közte későbben virágzó 
cseresznye, cigánymeggy és 'különféle másféle 
meggy is. Ha ezeket megjegyezzük és e szerint 
járunk el, akkor lesz mindig meggyünk. Igen ter
mészetes, a meggyszüret után a meggyfák alját 
ássuk fel, mert a meggy is kukacos!

Okvetlenül szántsuk fel a tarlókat. A 
talajművelésnél igen fontos az, hogy a tarlót a 
növények lekerülte után azonnal feltörjük. Ez olyan 
körülmény, amelyik nélkül nem lehet helyes és 
főként jó talajniüvelésünk. Csodálatos, még a mű
trágya használata is jobban elterjedt és általáno
sabb, mint a tarlónak a termények lekerülte utáni 
azonnali felszántása. Másszóval, a tarlótöréssel a 
legtöbb helyen még nagyon is hadilábon állanak. 
Még ott is, ahol a tarlót felszántják, csak felemás 
munkát végeznek, mert a szántást nem fogasolják 
el és így a talaj nemcsak darabos lesz, hanem 
nagyon is kiszárad, sőt még a gyommagvak sem 
kelnek úgy ki, mint az kívánatos lenne.

A helyes tarlótörés nemcsak abból áll, hogy 
úgy-ahogy felszántjuk a tarlót, hanem el kell azt 
munkálni. A tarlótörés annál könnyebb, minél 
előbb szántottuk fel a tarlót a termény lekerülte 
után. Az elmunkálás mikéntjét a tarlószántás hatá
rozza meg. Mert állhat csak egyszerű fogasolásból, 
ha a fogas a szántást jól elaprította, eléggé porha
nyóvá tette, ha a tarló a fogasolás után röges, 
nem egyenletesen porhanyó/ akkor a fogast kö
vesse a henger, amit ismét a fogas követ, mind
addig, amíg a talaj nem lesz porhanyó és egyen
letesen sima. Aki a tarlót azonnal felszántja és a 
szántásra figyel, annak nem sok baja lesz az cl- 
rnunkálással, mert a fogas rendszerint elegendő. 
De az, aki késlekedik és ráérösködik, nemcsak 
sokkal több munkával tudja a tarlótörést helyessé 
tenni, hanem késlekedésével a talajt esetleg nagyon 
is kiszárította. Még szerencse, hogy a mostani 
időjárásnál a kiszáradás veszélye nem forog fenn, 
mert a talaj elég gyakran kap elegendő, sőt, nem 
egy helyen bőséges csapadékot. A tarlók elmun- 
kálására azért van szükség, mert a talaj így ele
gendő nyirkos lesz. Erre a nyirkosságra pedig 
azért van szükség, mivel csakis a kellően nyirkos 
talaj tud beérni és csak az ilyen talajban tudnak 
a gyom magvak kikelni.

A fogasolatlanul és előmunkálatlanul hagyott 
tarlólöréssei a talajba igen sok levegő jut, ami 
pedig a talajt, különösen most ősszel, nagyon 
kiszárítja. Az ilyen talajnak későbbi megmunká
lása is rossz. Mikor majd későbben sokan azt 
panaszolják: nem tudom a talajt vetés alá előké
szíteni. Akkor tudhatjuk, hogy a panaszkodó tar
lóját nem törte fel, illetve, ha fel is szántotta, nem

munkálta el, ezért igen természetes, a talaja ki
száradt. Az ilyen panaszkodót már annyiban is 
lehet sajnálni, mert nem érti a mesterségét, pedig 
mindig a földdel dolgozik.

A tarló megmunkálása azonban a szántás 
utáni fogasolás és esetleges hengereléssel nem 
ért véget, mert- nagyobb és kiadósabb eső után a 
talajt ismét fel kell lazítani már azért is, mivel az 
eső után a talaj felülete megcserepesedett, tehát 
kemény lett s az ilyen talaj nagyon kiszárad. Az 
ilyen megismételt talajporhanyítást a kisgazdák 
igen jól és gyorsan elvégezhetik lókapákkal. Az 
ilyen talajlazításra azonban jobbak az újabb, mint 
a régi lókapák. Aki régi lókapával végzi az ismé
telt talajlazítást, de még az is, aki újabb rendszerű 
lókapával is végzi, igen jól teszi, ha e talajlazitás 
után is fogasok

Az abraktakarm ány lehető biztosítása.
A gazdákkal beszélgetve sokszor felvetődik az a 
kérdés, miként lehetne biztosítani az abraktakar- 
mányszükségletet? Nagyon helyes ezzel a kérdés
sel foglalkozni és, akik ezzel a kérdéssel foglal
koznak, olvassák el a Tiszajobbparti Mezőgazda
sági Kamara kiadásában megjelent „Rendkívüli 
lehetőségek a kukoricatermesztés terén" című köny
vet. A Kamara a kukorica művelésével kísérleteket 
végzett és beigazolódott, hogy a háromszor ka
pált kukorica a kétszeri kapálttal szemben 2 — II q 
csövestengeri terméstöbbletet eredményezett. Az 
átlagos terméstöbblet 3 — 5q  között volt. Vegyünk 
csak 3 q terméstöbbletet és azt országosan hoz
zuk viszonylatba a két és háromszori kapálás ered
ményével, akkor ez az egy kapálási többlet az egész 
országban 9.000.000 q tengeri terméstöbbletet je
lentene. Azt pedig igazán megteheti minden gaz
da, hogy kukoricáját háromszor kapálja meg. Hogy 
ez a kukorica terméstöbblet mennyivel javítaná 
meg áz abraktakarmányozást, azt fejtegetni telje
sen fölösleges.

A földmívelésiigyi minisztérium is tudja a 
többszöri kapálásnak nagy jelentőségét és ezért 
„Több kajrálás — több kukorica" című füzetet 
nagy arányban terjeszti. Ebben a füzetben pontos 
útbaigazítást ad a kukoricatermesztésre. Ezt a fü
zetet minden községben meg lehet szerezni a köz
ségi elöljáróságoknál, illetve a községi gazdasági 
elöljáróknál. Kétségtelen, hogy igen nagy jelentő
sége lenne a már csak 3 q terméstöbbletnek is. 
Nem kellene a ’ gazdáknak folylon sopánkodniok 
és abraktakarmány után futkosniok, hiszen kezük- 

« ben a lehetőség, hogy az abraktakarmányhiányon 
segítsenek. Ha a kukoricát mindenfelé legalább 
háromszor megkapálnák és a kukorica alá a talajt 
jól és helyesen készítenék elő, akkor megoldódna 
minden abraktakarmány probléma, inért a többlet
termésből jutna tehénnek, sertésnek, baromfinak és 
megszűnne a zsír- és húsgond.

Romániában elrendelték a kukorica három
szori kapálását. Nálunk csak propagandával dol
goznak, mert ez is elegendő, mivel népünk értel
mes és tudja, hogy már a háromszori kapálással 
majdnem teljesen kiküszöbölődik az abraklakarmány- 
hiány.
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árpák. Az idén feltűnően sok 

a porüszögös árpa és mini megállapítani véljük 
mintha több lenne, mint a múlt évben. Ez csak 
arra vezethető vissza, hogy tavasszal mindenféle 
vetőmagot el kellett vetni, ami éppen csak rendel
kezésünkre állott. A porüszög ellen csakis meleg
vizes pácolással lehet védekezni. Ezt jövőre feltét
lenül meg kell tenni, mert különben a porüszög 
nagyon elterjedhet, annyival is inkábl^ mivel nem 
számíthatunk jövőre sem biztosan jó vetőmagra. 
A porüszög előfordul úgy az őszi, mint a tavaszi 
árpán. A melegvizes csávázási módszernek az a 
lényege, hogy a porüszög terjesztőjét a meleggel 
élctrekeltjük és később, mert a meleget tovább 
nem kapja meg, elpusztul. A melegvizes csávázás 
egyszerű, azonban nagyon pontosan kell eljárni, 
nehogy az árpa csírázóképességét is elöljük. A csá- 
vázásnál a vetőmagot a csávázás előtt 6 órán át 
28-30 fokos meleg vízben kavarhatjuk, miáltal a 
fertőzést előidéző gomba éledezni kezd. Hat óra 
után 10 percig 50-52 fokos meleg vízbe áztatjuk, 
azután a vetőmagot kiszedjük, elteregetjük és szá- 
rogatjuk. így csávázhatjuk a búzát, mert ezen is 
előfordul a porüszög, de így kell csávázni úgy az • 
őszi, mint a tavaszi árpát is. Most, mikor az üszö
gös árpákat látjuk, elmondottuk, hogy kedves ol
vasóink felfigyeljenek és ezzel az egyszerű, de 
pontos eljárással majd eredményesen védekezhes
senek a porüszög ellen.

Ősszel vethető takarm ánynövények. Két
ségtelen, hogy a takarmánykeverékek jobbak, mint 
a tisztán vetett takarmányok, mert a kevert vetés
nél inkább figyelemmel lehetünk a takarmányozási 
követelményekre. Az a jó keverék, ahol a gabona
féle keverten vetett a pillangóssal. Azonban az 
őszi takarmánykeveréknél még az is igen lényeges 
követelmény, hogy lehetőleg koratavasszal és nagy 
tömegben etethető legyen. Ilyen esetben eltekintünk 
attól a főkövetelménytől, mely szerint a keverék- 
vetés cgyrésze pillangós legyen.

Tavaszi korai takarmányozásra keverékvetés
nek vethető: keszthelyi keverék és biborhere rozs- 
zsal.

A keszthelyi keverék nem más, mint rozsnak 
és. repcének kcverékvetcse. A rozs és repce fej
lődési ideje eléggé egybeesik és így igen jól meg
férnek egymással s az az előnyük, hogy nagyobb 
tömegű takarmányt adnak, mint a rozs tisztán 
vetve, ezen kívül még tovább is etethető, mint a 
rozs- magában. E keverékvetés mindinkább fele
désbe megy, mert van ennél jobb, de a tisztán 
vetett rozstól eltekintve, nincs korábban etethető 
takarmányunk és így a mostani, de különösen majd 
tavaszi szűkös takarmányozási viszonyokat szem 
eiőtt tartva, mégis csak jó lesz a keszthelyi ke
verékvetést az idén felkarolni.

A keszthelyi keverék is, mint mindenféle nö
vény, -csakis a jól trágyázott talajban díszük. Hiá
ba minden okoskodás, meg kell tanuljuk, hogy 
talajerő nélkül nincs eredményes termesztés. Au
gusztus 20-a után vetendő, már a szeptemberi 
vetés nem olyan biztos. Csakis apróra elmunkált 
talajba vethető 1 kát. holdba vetendő 50 kg rozs

és 8—10 kg repce, Ha az idő kedvező, nov. ele
jén takarmányozható, és mert nagy a sarjadzó 
képessége, hamar kihajt. Nem tanácsos azonban 
nov. hó hözepén túl kaszálni, mert akkor gyengén 
kerülhet a télbe. Csak zölden etethető, szénának 
megszárítani nem érdemes. Tavasszal a rozs után 
azonnal takarmányozható, azonban nem szabad 
megvárni, amíg nagyon elöregszik, mivel akkor 
az állat nem szívesen és főként nem haszonnal 
értékesíti. Legjobb belőle egy-egy szarvasmarhára 
50 négyszögöl vetést számítani. Ha nagyon elöre
gedett és nem tudjuk feltakarmányozni, jobb mag
nak hagyni, esetleg leszántani, mivel a talaj hu
musztartalmát növeli. Utána még vethető másféle 
növényemért a talaj május közepén a másodve
téssel már elkészíthető. A méhészeknek is sokat 
segítünk ezzel a takarmánnyal.

Takarmányozásának az is* határt szab, hogy 
az állatok tavasszal, amíg fiatal, szívesen ’ eszik 
és egy egy állat 40—50 kg-t, sőt többet is megeszik, 
azonban amikor a repce már virágozni kezd, leg
jobb a takarmányozást abbahagyni, mivel a tej 
csípős ízű lesz. Fiatal jószággal takarmányozni 
csak nagyon is módjával lehet.

Terméshozama zölden 200—250 q, de ennél 
jóval több is lehet.

A biborhere nemcsak mint takarmánynövény 
jöhet számításba, hanem mint talajjavító is. Elég 
jó zöldtakarmányl ad rozzsal keverten, azonban 
rozs csak nagyon ritkán legyen benne, mert a rozs 
hamar elöregszik és akkor az állat már kevésbé eszi. 
Magát a bíborherét is az állat csak addig eszi, 
amíg fiatal, ha elöregszik, szőrös levele és 
kemény szára miatt nem szívesen eszi. Még 
abban az esetben is. jól járunk a biborherés 
rozs termesztésével, ha meghagyjuk magnak, mi
vel a biborhere magja keresett és drága, amit majd 
most megtudnak kedves olvasóink, ha bíborhere 
magot akarnak beszerezni. Vetőmagja még mag- 
kereskedőknél beszerezhető, de bizony kevés van, 
mert magtermesztéssel igen kevesen foglalkoznak.

Bíborherét korai zöldtakarmánynak rendsze
rint rozzsal vetik, mivel fejlődésük eléggé össze
esik. Jó talajban, amelyet jól megműveltünk, au
gusztus hó végén vetendő és pedig 10 kg bibor- 
lierc és 30 kg rozs. Vethető azonban búzával is 
ugyanúgy. Rozzsal vetve hamarább takarmányoz- 
ható, búzával valamivel később ad zöldtakarmányt, 
azonban a búzáskeveréket az állatok szívesebben 
eszik.

Korai zöldtakarmányt ad, azonban igen ha
mar elöregszik, amikor az állatok nem szívesen eszik 
kemény szára és szőrös levele miatt. Amikor a 
bíborhere veres bugáját hányja, legjobb takarmá
nyozását abbahagyni, mert már úgysem jó takar
mány. Az elvénült biborherét legjobb magnak 
hagyni, mivel nemcsak bőven terem magot, hanem 
igen kitűnő mézelő is. Lekaszálva nem érdemes 
megszárítani, mivel nem jó szénát ad, azonban igen jól 
silózható. Tekintettel arra a körülményre, hogy 
hamar kerülhet a silóba, így igen jól biztosíthatja 
a nyári takarmányhiányt.
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Rövid tenyészidcje mialt uláiiá más növény 
is termeszthető, mint ezt különösen Somogy me
gyében Gamás községben láthatjuk. Lcszánlása 
után a talajba nemcsak nitrogént viszünk, mert 
a bíborherc nitrogéngyüjlö, hanem dús és szerte
ágazó gyökérzete miatt a talajt televényben is gaz
dagítja.

Terméshozama zölden 140—200 q között
van.

Mint láthatjuk, a biborherckcvcrék vetésével 
nagyon is érdemes foglalkozni, éppen- ezért azt 
tanácsoljuk, hogy inkább vessünk belőle .többel, 
nemcsak a zöldtakarmányozáshoz szükséges 
szarvasmarháukénti 50 négyszögölet, hanem jóval 
többet, mivel ennek csak hasznát látjuk.

Nagy iérték az istállótrágya. A talajerő 
legbiztosabb pótlója és fenntartója az istállótrágya. 
De csak az az isfallótrágya, amelyik a jól takar- 
mányozott állattól származik és az istállótrágya 
jó! is van kezelve. Mégis, mit látunk, hogy nagy 
ügybuzgalommal viszik kifelé a szántóföldekre a 
szalmás, száraz trágyát, ami csontig lesoványodott 
állataiktól származik. Az a jó trágya, amelyik nem % 
szalmás, hanem félig érett. A lesoványodott állattól 
származó trágya, különösen törckcn, száron és ke
véske répán tartott állatok trágyája, bizony nagyon- 
nagyon gyenge istállótrágya és legkevésbbé alkal
mas a talajerő fenntartására avagy visszapótlására.
A magyar mezőgazdaság akkor halad nagy lépéssel 
előbbre, ha az állatainkat mindenfelé helyesen 
Inkarmányozzák és az istállótrágyát a megfelelő 
trágyatelcpen jól kezelik. Hogy az istállötrágya 
nem lehet jó, megmutatja az állatok soványsága, 
mert a sovány állat kétségtelenül nem megfelelő 
takarmányozásban részesült. A kiszáradt trágyából 
pedig elillant még az a kis tápanyag is, ami eset
leg benne volt. A most általánosságban kihordott 
istállótrágyának csak annyiban van jelentősége, 
hogy a talaj televénytartalmát növeli és csak a 
magyar föld végtelen jó'összetétele okozza azt,' 
hogy az ilyen rossz trágya valamicskét mégis hat. 
Azonban nagyon téved az, aki azt hiszi, hogy jól 
trágyázott és jó termést várhat az ilyen trágyázás 
után. Ezekről a dolgokról érdemes gondolkodni és 
arra törekedni, hogy legyen elég takarmányunk, 
valamint valamelyes jó trágyatelepünk. Most még 
van idő ezekről gondolkodni és úgy cselekedni, 
hogy a lehetetlen állapotot mielőbb megszün
tessük.

Jóakarattal még különféle takarmányt vethe
tünk. Hogy mifélét, azt a helyi viszonyok mond
ják meg s amit mindenki egy kis jóakarattal meg 
is tudhat. Ősszel pedig igyekezzék mindenki őszi 
keveréket vetni, mert így takarmányozását a lehető 
legbiztosabb alapokra helyezi.

A trágyatclep helyét pedig már most válasz- 
sza ki. ami csakis az udvar emelkedettebb helyén 
lehet, és lehetőleg széltől védett és árnyas hely le
gyen. Trágyatelcpe legyen" olyan nagy, hogy abba 
állatai trágyája érlelhető legyen. Öt számos állatra 
három méter széles és négy méter hosszú hely

szükséges. A telep alja legyen vízhatlan és egyik 
oldalára lejtsen, hogy így a felgyülemlő trágyalé 
a trágyakútba legyen vezethető. Trágyalékút lehet 
fenekeit ccmcntgyürü, de elhasznált hordó is. A 
trágyatclep lehet a föld felett is, amikor oldalai 
fonásból, régi kerítésből vagy bármiféle olyan al
kalmatosságból álljon, hogy a trágyarakás oldala 
lehetőleg minél kevésbbé száradjon ki. Jobb félig 
a földbe süllyeszteni, amikor oldalát téglából vagy 
betonból rakjuk ki. Sajnos, ma nem lehet cemen
tet beszerezni és ezért is abbahagyta a földműve
lésügyi minisztérium a trágyatclep építési segélyt. 
Akit a trágyatelep építésének ügye érdekel, fordul
jon a M. Kir. Földmívclcsügyi Minisztériumhoz, 
Budapest, Szabadság-tér 11. sz. egyszerű leve
lezőlapon, ahonnan az építésre vonatkozólag min
denféle felvilágosítást megkap.

A helyes trágyakezelés két rés-zből áll:
1. A trágyalének elvezetése az istállóból.
2. A trágyának helyes kezelése a trágya- 

telepen.
A trágyalé elvezetése egyszerű, amit min

denki meg tud csinálni, akinek egy kis ügyessége 
van. A vizet át nem eresztő csatornán keresztül 
a levet használt hordóba vagy kifenekeit cement- 
gyűrűbe vezeti, amit olyan helyen ás, ahol legke
vésbbé van útban és befedi kemény dcszkafcdövcl 
s- így nem juthat bele sem állat, sem ember. A 
trágyalékútba tegyünk apró szalmát, törcket vagy 
valamiféle hulladékot, hogy a trágyalé abba szí
vódjon bele és azt a teleszivódott hulladékot 
időnként a trágyatelcprc vigyük s a kútba újra 
hulladékot tegyünk. Lehet a trágyalevet két
harmad részben vízzel felhígítani és öntözésre 
használni.

A trágya kezelése abból áll, hogy a trágyát 
naponta kihordjuk a telepre és ott azonnal széjjel
terítjük és utána jól letapossuk. Ez bizony nem 
sok, de naponta el kell végezni. Ha a trágyatelep 
széleit kiszáradásmentessé tesszük, akkor a tele
pen igen jó trágyánk lesz.

Ennyit legalább meg kell. tenni, mert cnél- 
kül nem lehet sem jó, sem elegendő trágyánk. 
Úgyis az a baj, hogy mindig kevés a trágya, hátha 
még nem vigyázunk rá. A trágyatelep a legjobb 
takarék, amelyik a gazda erősítését szolgálja és 
valóságos öngyilkosság, ha a sajátmagunk érde
kében nem vigyázunk az istállótrágyára, amelyik 
gazdaságunk legnagyobb értéke, mert ezzel táp
iájuk a kimerült talajt.
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