
• BIZALOM

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

19. szám. XIV. évfolyam. 1943. október 1.

Svájc munkája a Vöröskereszt 
szolgálatában.

A magyar napilapok — bármennyire el van
nak foglalva a háború nagy eseményeivel és bár
mennyire papírhiányban szenvednek is — mind
untalan megjelentetnek cikkeket Svájcról. Ennek 
egyik lélektani oka bizonyára abban rejlik, hogy 
a magyarság, mint önálló államot alkotó kis nép 
mélységesen érdeklődik aziránt, hogy más kis 
népek, más kis államok miképpen oldják meg 
azokat a súlyos kérdéseket, amelyek éppen kicsiny 
voltukból fakadnak. E nehéz kérdések kialakulá
sában és eldölésében kétségkívül egyik döntő 
tényező a földrajzi helyzet, azonban ennél is sors
döntőbb az erkölcsi magatartás. Svájc népe év
századok óta igen figyelemreméltó erkölcsi törek
véseket mutat fel, e tekintetben tehát érdemes 
újra meg újra tanulmányozni ezt az országot.

A sem legesség  kincse.
A svájci köztársaságot a bécsi kongresszus 

1814—15-ben örökre semlegesnek nyilvánította. 
Semlegességét az első világháborúban is sikerült 
megtartania. Egyéb tényezőkön kívül Svájc éppen 
földrajzi helyzetének köszönhette semlegességét. 
Erkölcsi magatartása tehát abban a kérdésben 
kerül próbatételre, hogy semlegességét mire hasz
nálja fel és hogyan értékesíti? Ez a kérdés a 
gyakorlatban azt jelenti: vájjon akadtak-e Svájcban 
nagy emberek, akiknek sikerült eltöröJhetetlen 
betűkkel a svájci nép szivébe írni, hogy hazájának 
semlegessége kincs, amelyet meg kell érdemelni, 
meg kell hálálni? Könnyen elképzelhető, hogy ha 
egy népben nem keltik fel a semlegességgel együtt 
járó erkölcsi felelősség és erkölcsi kötelezettség

tudatát, akkor az a nép a semlegességet csak arra 
fogja felhasználni, hogy a háború megpróbáltatá
saitól való mentességet élvezze sőt talán, hogy semle
gességét fölhasználva, még nagy anyagi nyereséget 
is húzzon a többi nép háborús szenvedéseiből.

A Vöröskereszt a tyja .
Bár ismeretes, de nem lehet elégszer em

lékezetünkbe idézni s eléggé hangsúlyozni, hogy 
Henri Dunanl, a Vöröskereszt megalapítója, volt 
az elsők és legnagyobbak egyike, akik Svájcnak 
semleges helyzetéből fakadó kötelességét és hiva
tását átlátták és hathatósan — írásban, szóban, 
intézményben és példaadásban — a svájci nép 
elé tárták. Henri Dunant sorsa úgy akarta, hogy 
üzleti ügyekben 1859 június 24-én, Keresztelő 
János napján a solferinói csata időpontjában mint 
magánember és mint semleges svájci polgár Sol- 
ferinó környékén tartózkodjék és ott átélje az akkori 
népek e szörnyűséges, véres harcát: a harcolók, 
a sebesültek, haldoklók, szomjazók stb. gyötrel
meit. Segítségükre sietett.

A solferinói csata után megírta az egész 
emberiséghez szóló kiáltványát, amelyben részle
tesen ismerteti ennek a csatának lefolyását és még 
részletesebben azokat a szenvedéseket, amelyek 
vele és nyomában jártak. Az egész leírásból azt 
a következtetést vonja le, hogy ha a csata idején 
megfelelő felszerelésű, elegendő számú segítő kéz 
készen állott volna a sebesültek, foglyok s egyéb, 
gyötrődök támogatására, mérhetetlen kínlódástól 
meg lehetett volna menteni őket.

A solferinói kiáltvány.
Kiáltványa a legegyszerűbben, szinte száraz 

tárgyilagossággal van megírva, de az igazi nagy 
látnokok sorsdöntő megismerésének bélyegét viseli.
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Az egész emberiséghez szól. Mint próféta tárja 
fel nagy vízióját: újabb háborúk közelegnek, s a 
békére törekvő embereknek nincs hatalma ezek 
kitörését megakadályozni. De arra van, hogy fel
készüljenek a testi és lelki szenvedések enyhítésére.

Dunant kiáltványa mindenfelé visszhangra 
talált. Trónon és kunyhóban egyaránt könnyekre 
fakadva olvasták. A népek hallgattak rá.

így tudta megalapítani Genfben a Vörös- 
keresztet s így ajándékozta meg Svájc az egész 
emberiséget a Vöröskereszt intézményével

N e m ze ti és n em zetközi V öröskereszt.
A mai Vöröskereszt szervezete behálózza az 

egész világot. Az egyes országos Vöröskereszt 
Egyletei az illető országon belül végzik a Vörös- 
kereszt segítő munkáját, tehát nemzetiek — ilyen 
pl. a Magyar Vöröskereszt, Német Vöröskereszt 
stb. Van azután a Vöröskeresztnek nemzetközi 
bizotisága, ez háború esetén az összes nemzetek 
között — tehát az ellenséges országok között is 
— végzi a vöröskeresztes szolgálatot: hadifoglyok, 
internáltak istápolásával és minden nép minden
nemű háborús szenvedőinek segítésével foglalkozik. 
A Vöröskeresztnek ez a nemzetközi bizottsága 
kizárólag svájciakból áll. Működése Svájc semle
gességén és a svájciak áldozatkészségén alapszik. 
De hiába volna semleges, a semlegesség maga 
még nem adna módot rá, hogy nemzetközi mű
ködést fejtsen ki. Ehhez az kell, hogy akadjon 
elegendő svájci, aki a Vöröskereszt súlyos nagy 
felelősséggel járó munkáját önfeláldozással elvégzi 
sőt költségét is viseli. Mert bár Svájcban a vörös
keresztes munkatársak túlnyomó része teljesen 
ingyen dolgozik, minden közvetlen vagy közvetett 
ellenszolgáltatás nélkül: a dologi kiadások hihe- 
etlen összegekre rúgnak. Ez nem is lehet máskép, 
hiszen ma már sok-sok millió hadifogoly, inter
nált és egyéb háborús károsult ügyét intézi Svájcban 
a Vöröskereszt. Vannak napok, amikor csak a hadi
fogolyirodába 30—40.000 levél érkezik.

A világ egyik legkisebb népe végzi a világ 
minden nagy népének hadigondozását. Ez a tel
jesítmény annál is több áldozatot követel, mert 
hiszen a svájci népre magára is súlyos háborús 
terhek nehezülnek: katonai, légvédelmi, munka
szolgálati és egyéb tekintetben egyaránt.

S zociá lis  m unka.
A svájciak szinte önerejüket felülmúló vörös

keresztes tevékenység mellett, nem engedik meg
lazulni azt az építőmunkát sem, amelyet állam és 
társadalom a szociális gondozás terén végez. Az 
általános öregkori és rokkantsági biztosítás állandó, 
égető problémájuk, jóllehet e tekintetben messze 
megelőzték Európa legtöbb államát.

A svájci nép azért tudta megteremteni az 
egész emberiség javát szolgáló nemzetközi Vörös- 
kereszt intézményt, mert nagyjainak — a Pesta- 
lozziaknak — vezetése mellett gazdag múltja és 
bő tapasztalata volt már a szociális cselekvés terén. 
Az egész emberiségért egyforma önfeláldozással és 
tárgyilagossággal végzi ezt a munkát. Elmondhatjuk, 
hogy Svájc megérdemli semlegességét.

Vak ember a vonaton.
írta: Kis Jókai §7.akál Erzsébet.

> A vasúti fülke utasai ellenséges szemmel 
nézték egymást. Kialudatlan, gyűrött arcukon ön
zés terpeszkedett. Szemükben gondok sötét árnyéka 
húzódott meg, de tekintetüket csak keményebbé 
tette.

A zsúfolt folyosón egymáshoz préselődve 
álltak az utasok. A lábaik alatt felhalmozott cso
magok miatt alig tudták egyensúlyukat fenntartani. 
Egy idős házaspár a fülke ajtajához szorulva, 
áhítozva nézett be. Végre a férfi félrehúzta az aj
tót és beszólt:

— Kérem, úgy-e van még annyi hely, hogy...
— Nincs! — kiáltotta éles hangon a sárga- 

hajú, hervadtarcú hölgy az ajtó melletti sarokban. 
— Látja, hogy nincs hely!

— De kérem, összébb lehetne egy kicsit hú
zódni... A feleségem nem bír sokáig állni.

— Miért nem megy elsőosztályon? Vagy 
repülőgépen? — Egy kövér, pirosarcú férfi csúfo- 
lódott így az ablaknál, kényelmesen elterpeszkedve.

Az idős férfi az ajkába harapott. Erélyesen 
rászólt a kisfiúra, aki a mesekönyvét olvasta:

— Menj arább, fiam. Olga, ülj le!
Az asszony fehér arcán szégyenkező pír gyul

ladt ki.
— Nem, Gyula, inkább állok...
— Ülj le! — ordított az öregúr szederjessé 

vált arccal. — Majd én megmutatom!
Fújt és zsebkendőjével dühösen törülgette a 

homlokát. Felesége ijedten ült a kisfiú mellett, akit 
arrább húzott az anyja kelletlenül és kényszeredet
ten, de olyan barátságtalan tekintetet vetett az 
öreg hölgyre, hogy az lehajtotta a fejét.

Szemben velük fiatal házaspár ült. Papír- 
szalvétával bélelt cipődobozból reggeliztek. A férj, 
aki éppen zöldpaprikát vett ki a dobozból és na
gyot harapott a vajaskenyeréhez, apró, fekete szemé
vel gúnyosan nézett az öreg párra, aztán a szom
szédjához fordult:

— Milyen erőszakosak manapság az embe
re k ... — mondta teleszájjal.

Szomszédja, aki olyan hatalmas és izmos 
testalkatú volt, hogy feszült rajta a ruha, mintha 
kinőtte volna, a zsebébe nyúlt és vastag szivart 
vett eiő. Lassú, kényelmes mozdulattal harapta le 
a végét és rágyújtott. Vörhenyes szőrrel benőtt, 
csontos, nagy kezében lóbálta szivarját és fölénye
sen mosolygott.

— Ezeket kellene kiküldeni a frontra. Ott 
majd megtanulnák, mi az élet, abban a pokolban.

Mondása hatását élvezve, jobban megnézte 
a mellette ülő nő csinos arcát, kihívó pillantását 
és így folytatta: — Remélem, hosszú útra készül? 
Én Keszthelyre megyek.

A nő az orrát púderezte és aggodalmasan 
figyelte a korai felkeléstől karikás szemét és rossz 
arcszínét. Persze, este is későn feküdt le s haj
nalban loholt az állomásra a nagy csomaggal. 
Taxit nem tudott szerezni az a... Keserűségét a 
szomszédjára öntötte ki.
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— Semmi köze hozzá, hogy meddig utazom.
A szemben tilő kisfiú előrenyujtotta a lábát

és véletlenül hozzáért a fiatalasszony harisnyájá
hoz, aki a reggeli maradványait'csomagolta össze. 
AAérgesen fordult a fiú anyjához:

— Nagyon érdekes lehet az a regény. Inkább 
a gyerekére vigyázna, tönkreteszi a harisnyámat.

Lehajolt és sokáig, figyelmesen keresett a 
harisnyán leszaladt szemet vagy egyéb hibát, de 
semmit sem talált.

A sarokban a kövér úr kárörvendően vigyor
gott feléjük az újságja fölött. A hangulat puska
poros volt. Elkeseredett arcok meredtek egymásra, 
mintha mindenki itt akarná levezetni a saját éle
tének bajait, gondjait, fájdalmait, ezekben az apró 
csetepatékban. Mintha szükségük lett volna vala
mire, ami feloldja a feszültséget. Mert valami ki 
akart robbanni belőlük. A nélkülözések, lemondá
sok, kenyérharc, a jövőtől való félelem mintha 
napról napra duzzasztotta volna bennük a kese
rűséget. Hogyan lehet ettől szabadulni?

A vonat lassított és megállt. Az ütközők 
csengve egymáshoz ütődtek, valaki hordárért kiál
tozott, az újságos harsogva árulta a reggeli lapo
kat az ablak alatt s a fülkében a sárgahajú, fony- 
nyadtarcú nő felállt és lassan, kényelmesen, de szó 
nélkül kiszállt, mintha utolsó pillanatig ki akarná 
élvezni a kora reggel elfoglalt helyet. A mérges
arcú öregúr sietve leült a felesége mellé.

— Székesfehérváron vagyunk, Olga. Innen 
már nincs messze.

A folyosón kicserélődtek az utasok. A nyit- 
vahagyott ajtón behallatszott hangos, izgatott beszé
dük.

— Hordár, siessen. Ide tegye le, nincs hely 
sehol. Jutka! Hol az a gyerek? Mit szaladgálsz 
cl? Újságos, hamar egy lapot! ,>

A zajban és kiáltozásban, izgatott futkosásban 
valaki megállt a fülke ajtajában. Szótlanul, csend
ben. A fülke utasai mégis döbbenten nézték. Ma
gas alakját, szomorú arcát, fekete szemüvege alatt, 
az orra körül a forradásokat, valami borzalmas 
robbanás sötét nyomait.

A vak férfi a csendre figyelt, s még lélegzet- 
vételt sem hallott.

— Marika... — mondta s a hangja lágy 
volt és halk, mint egy sóhajtás. — Mondd, kis
lányom, nincs itt senki?

— De igen, édesapám. Itt nincs már hely. 
— A világosszöke, sápadt gyermek riadtan nézett 
a furcsa, szótlan emberekre. Görcsösen kapaszko
dott apja kezébe, keskeny, szeplős kis arcát a férfi 
karjához szorította.

A döbbenet egy hosszú pillanatig tartott. A 
világtalan arc szelíd volt. Mintha váratlanul kisü
tött volna a nap. Mintha felszakadt volna egy le
zárt zsilip és feltartóztathatatlanul zúgna a csil
logó, kristálytiszta áradat.

Szinte egyszerre ugrottak fel.
— De van! Tessék, én úgyis leszállók a kö

vetkezőnél — lelkendezett a kövér úr szíves mo
solygással.

Az idős férfi felállt a felesége mellől.

— Én csak most ültem be, ez nem is az én 
helyem.

A fiatal pár megint elővette a dobozt.
— Nézd milyen szép körte — mondta a fia

talasszony a kislánynak. — Vegvél még egyet, 
édesapádnak is.

A világtalan az ablaknál ült le, a kövér úr 
helyére. Kislánya vezette oda, szorosan fogva a 
kezét. Helyet szorítottak neki is apja mellett. A 
kisfiú csodálkozva nézte őket, anyja pedig kivette 
a kezéből a mesekönyvet.

— Szereted a meséket, Marika? Majd olvasd 
cl otthon. Hány éves vagy?

— Hat múltam. De már tudok olvasni. Ta
valy óta.

Az óriás, aki a szivarját már eltaposta az 
előbb, szeretettel hajolt a világtalan felé s most 
látszott, milyen rokonszenves az arca, ha nem 
keményíti rideggé.

— A frontról?
A vak férfi a hang irányába fordult.
— Igen. Kilenc hónapig voltam a Don mellett.
— Rettenetes — suttogta az ajtónál a rú- 

zsosszájú nő.
A kövér férfi mellette állt, az ajtónak támasz

kodva. Halkan mondta, elgondolkozva:
— És így jön haza...
A világtalan meghallotta.
— Most már nem rossz. Csak eleinte. Tiszt

viselő voltam és az állásomat már nem kaphatom 
vissza. De itt vannak a gyerekek. Van még egy 
lányom. Az már nagyobb.

— Felesége is? — kérdezte az idős nő és 
a hangja remegett.

A vak lehajtotta a_ fejét.
— A feleségem Áldott asszony. A kórházból 

nem akartam haza jönni. Megtudta. Ö hozott el, 
erélyesen. Most már máskép látok én is mindent. 
Istenem, mindenkinek kell ma valamilyen áldoza
tot hozni. Én így...

A sarokban a szép, fiatal nő már nem törő
dött a rossz arcszínt helyrehozó pirositóval. Zseb
kendőjébe temette arcát.

A fiatalasszony a kisfiúhoz hajolt kedvesen.
— Neked nem is adtam körtét. Úgy-e, meg

engedi, nagyságos asszony?
— Hogyne. Igazán kedves. — Az anya fá

radt arcát hála melegítette át.
Az óriás halkan szólalt meg és a szája meg

rándult, mintha sírással küzdenc.
— Egy cigarettát. Adnék szivart is, de az 

utasok nem szeretik a füstjét — és a mellette 
ülő nőre nézett.

— Köszönöm, majd a magamét. — Ügye
sen gyújtott rá és visszatette tárcáját. Majd zseb
órát vett elő. Vakirású órája volt és kitapogatta 
az időt.

— Késik a vonat. Úgy-e, (Lepsényt már 
elhagytuk?

— Igen. Édesapám, már látni a Balatont!
— A Balatont! — szakadt fel a sóhajtás a 

melléből. — Ez fáj, hogy nem látom. Itt szület
tem. Itt nőttem fel...
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Arcát az ablak felé fordította, ahonnét késői 
akácillat áradt be és a tó vizének különös illata. 
Egy távoli templomtoronyból harangzúgást hozott 
ide a szél.

— De- milyen jó itthon. Higgyék el, ez a leg
jobb és a legtöbb. Itt lenni, ahol mindenütt meg
értés van és szeretet. Itthon érzem, hogy nem 
volt hiába semmi.

Többet nem is szólt. Siófokon udvariasan 
köszönt és kislánya kezét fogva leszállt a vonatról.

Áhitatos csend maradt utána a fülkében.

Angol tudósítás német repülőgépek 
támadásáról egy angolszász hajó

karaván ellen.
Az „English Digest“ című angol havi folyó

irat közli az alábbi, rendkívül érdekes riportot né
met harci gépeknek egy angol hajókaraván ellen 
intézett támadásáról.

Három nap óta ez már a tizenkettedik légi
támadás, amely pusztulással fenyeget bennünket. 
Az óra hajnali 3 óra 40 percet mutat. Arra sin
csen időm, hogy melegebb kabátot kapjak magamra, 
mert máris rohannom kell a fedélzetre. A zaj óriási. 
Hat német torpedóvető repülőgép támad bennünket. 
A tetejébe egy négymótoros német távolfelderítő 
repülőgép állandóan felettünk kering, nehogy szem 
elöl tévesszenek bennünket. Ezek a hatalmas tá- 
volfeldcritők kétóránként váltják egymást, úgyhogy 
egy pillanatra sem tudunk elillanni a németek fi
gyelő tekintetéi elől. De most nem érünk rá ilyes
miről gondolkodni. Hamar a tűzgépekhez, de mire 
tüzelni kezdenénk, a német torpedóvető repülőgé
pek már megint nincsenek sehol. Ha néhány ha
jónk nem égne körülöttünk, talán el sem-hinnék, 
hogy itt jártak, annyira gyorsan eltűntek a szemeink 
elöl. Ezúttal megint megúsztok a dolgot. 'Megyek 
vissza aludni.

Délig nem történik semmi különösebb, déli 
12 óra lő perckor azonban újból felüvöltenek a 
szirénáink. Öt perccel később már megint a nya
kunkon vannak a németek. Az ártatlan felhőkből 
háttal a napnak zuhannak fölénk a Junkersek. Kettő, 
öt, hat, h é t...  Nincs időm arra, hogy tovább szá
moljam őket, olyan hirtelen elszabadul a pokol. 
Iszonyatos dörrenések közben tűz-, viz- és füst
tornyok csapódnak a levegőbe. És a felhők alatt 
mindenütt repülőgép. Egy hajónkat a támadás első 
pillanatában telibetalálták és most féloldalra dőlve 
menthetetlenül ég. A legénység fejest ugrál a vízbe, 
vagy a hajó oldalán csuszkái lefelé. Egy halász- 
kutter siet a segítségükre és kimenti őket a hul
lámokból Maga a hajó már az ördögé. Mindent 
azonban nem tudtam megfigyelni, annyira gyorsan 
játszódlak le az események. Az a benyomásom, 
hogy pillanatok alatt lejátszódott a támadás. A re
pülőgépek villámgyorsan csaplak le ránk és volt 
olyan repülőgép, amely a. torpedó kioldás pillana
tában mindössze 15 méternyire volt fölöttünk. Egy 
gép egyenesen ránk csapott, aztán hirtelen meg
fordult és torpedóját a szomszédos gőzösre dobta.

A gőzös azonnal eltűnt előbb a füstfelhöben, majd 
a hullámokban.

Húsz percig megint nem történik semmi, 
azután minden elölről kezdődik. Egy közvetlen 
mellettünk haladó- hajóról jelző rakétát lőnek ki, 
majd éktelen süvöltözéssel megszólalnak a szirénái. 
Mi történik? Ah, igen, már látom! Karcsú testű 
torpedó siklik nagy gyorsasággal a hajó felé. A 
hajó táncolni kezd, kerül-fordul, hogy valahogy 
kikerülje a halált. Nézném a borzalmas színjátékot, 
de hirtelen, mintha egyenesen a Napból lőtték volna 
ki őket, egyenesen a mi hajónk fölé siklik 7 hosszú- 
testű repülőgép. Légelhárító fegyvereink minden 
csöve okádja a tüzet, a dörgés óriási, de még ezt 
az óriási dörgést is túlharsogja valami hátborzon
gató süvités. Bombák „sziszegnek", — gondolom 
és ösztönösen levágódom a mellvéd mellé. Már 
látom is őket. A füstös háttérben úgy festenek, 
mint fekete kisértetek. A szemeim égnek és a 
számban acélízt érzek. Óriási füstfelhö, majd ha
talmas vizoszlop vágódik az égnek és elsötétül 
előttem az egész világ. Itt a vég, — gondolom 
magamban, de a következő pillanatban visszanye
rem öntudatomat és egyenesen a parancsnoki hidra 
rohanok. A híd egyetlen romhalmaz és a tisztek 
vérükben fetrengenck. Érzem, hogy a hajó oldalt 
fáról. A füst egyre sűrűbb lesz. Most hirtelen az 
agyamba villan, hogy raktáraink tele vannak lő
szerrel. Isteni csoda, hogy nem repültünk a levegőbe. 
Hirtelen elhatározással a fedélközbe rohanok, de 
látom, hogy nincs nagyobb baj. Itt nincs tűz, csak 
a fedélzet vászonmennyezete ég, attól van a nagy 
füst. Ezt a tüzet hamar eloltjuk és sebesülten ván- 
szorgunk tovább.

Estefelé újabb támadás ér bennünket, talán 
a legnagyobb, amelyen eddig átestünk. Vesztesé
geink súlyosak, mi azonban ezúttal is megmene
kültünk . . .

Mentőszolgálat a német 
tengerpartokon.

A német tengeri mentőszolgálat már évtize
dek óta olyan alaposan dolgozik, hogy a hajótö
röttek mentésében mindig is első helyet foglalt el 
az egész világon. A tengeri mentés egyike a leg
nehezebb feladatoknak. Egész emberek és nagy
szerű felszerelés kell hozzá. Természetes, hogy míg 
a múltban vakmerő férfiak csupán egyszerű, eve
zőkkel hajtott csónakokon mentettek, ma már ha
talmas, erős mótoroshajók állnak rendelkezésre s 
számtalan más segédeszközt is kitaláltak a mentés 
megkönnyítésére. Egyedül a németeknek vannak 
olyan mentőhajóik, amelyek belsejében még a 
legnagyobb viharban is teljes a biztonság, sőt az 
orvos még kisebb műtéteket is elvégezhet benne. 
Minden nagyobb inótoros mentőhajóban van ugyan
is egy kis kabin, amely egyetlen drótszálon függ 
és akárhogyan hánykolódik a hajó, mindig egyen
súlyban, mozdulatlan marad. A szilárdan beépített 
lakóhelyiségek pedig annyira el vannak szigetelve, 
hogy még akkor sem hatolhat beléjük víz, ha az 
egész hajó viz alá kerül. A mentőhajók motorjai
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annyira erősek, hogy hatvan-hetven kilométeres 
sebességet adhatnak a hajónak s így ez nemcsak 
villámgyorsan jelenhet meg a bajban levőknél 
hanem a legnagyobb viharban is szinte repül a 
hullámok felett.

A tengeri mentés nemcsak vakmerőséget, ha
nem a legmagasabb tengerésztudást is megköve
teli. Nincs a hajózásnak olyan fajtája, ahol nagyobb 
lélekjelenlétre és akaraterőre lenne szükség, mint 
itt. Minden német kikötőben, sőt az egész tenger
parton végig ott állnak a helyükön az őrök, akik 
rendkívül kiképzett, rendszerint öreg tengerészek. 
Ezeknek a szemét nem tudja megcsalni semmi. 
Ezek még mindig a leszívesebben egyszerű evezős 
mentőcsónakkal szállnak a tengerre és a legritkább 
esetben térnek vissza eredménytelenül. Mihelyt az 
őrállomások a rádiójuk vagy messzelálóik segítsé
gével értesülnek hajótörésről vagy a tengerben 
úszkáló hajótöröttről értesülnek, azonnal s annak 
latolgatása nélkül működésbe kezdenek, milyen 
nemzet tulajdona vagy fia az illető hajó vagy ember.

A legnehezebb a mentés, ha homokzátonyra 
futott hajóról van szó. Ilyennek a közelében ugyanis 
oly nagy és kiszámíthatatlan a hullámtörés, hogy 
maga a mentőhajó is végveszélybe kerülhet. Ilyen
kor mégis csak egyszerű csónakokra és halált- 
megvetö tengerészekre van szükség. A motoros 
mentőhajó, amennyire teheti, megközelíti a roncsot 
és kilövi rá a mentőkötelet, amelyet a hajónlevők 
a hajó legmagasabb pontjához erősítenek és sikló
nadrágokba bújva, a kötélen át jutnak el a mentö- 
mótoroshoz. Ez azonban nem mindig lehetséges. 
Legtöbbször egyszerű mentöcsónakkal kell felke
resni a roncsot, leszedni arról az embereket és 
elvinni.

Háború lévén, éppen a német és angol ten
gerpartokon található a legtöbb kószáló akna, amely 
oly csekély mélységben úszik, hogy néha szemmel 
is látható, de legtöbbször csak akkor veszik észre 
a hajósok, mikor már majdnem ráfutottak. Ha a 
vihar által letépett aknákról van szó, ezek még 
a csónakokra is veszedelmesek. Horgonylánckam
rájuk ugyanis a mélyben marad és a légkamarák 
a nehéz aknákat majdnem a víz színére hozzák. 
Nemrégen történt, hogy egy mentőcsónak néhány 
ilyen akria közé került és a tengerészek, akiknek 
a csónakja tele volt menekültekkel, evezőkkel vol
tak kénytelen a pokolgépeket távoltartani maguk
tól. Ennél a mentésnél ketten megőszültek... ter
mészetesen a megmentettek közül. Mindketten an
golok voltak...

Novemberben történt, hogy egy zátonyrafutott 
angol hajó legénységének megmentésére a Csator
nába kifutott egy német mentőhajó. Mialatt útját 
megtette a hatalmas viharban, a doveri partokon 
álló angol messzehordó ütegek megszólaltatták 
ágyúikat. Először a francia tengerpartot lőtték. 
Erre a német ütegek is dolgozni kezdtek és a 
viharban hánykolódó mentők feje fölött irtózatos 
zúgással repültek a gránátok. Hirtelen azonban az 
angolok rövidebbre fogták a tüzet és a mentőhajó 
körül kezdtek lecsapni a gránátok. De a mentők 
már elérték a roncsot, leemeltek arról tizennégy

brit hajótöröttet és megindultak visszafelé. Ekkor 
az angol partokról négy repülőgép szállt fel és 
géppuskatüz alá vette a mentőket. Mégis hazatért 
a hajó, de csak kilenc angolt tett elevenen a 
partra. A többi elesett a gépfegyverzáporban, 
két némettel együtt. Hogy az angolok miért 
követték el a gaztettet saját honfitársaik ellen, az 
valószínűleg örök titok marad. Hiszen ők is lát
ták, hogy nincs szó ellenséges akcióról...

A németek, a háború dacára, egyre javítják 
mentőhajóikat. Ma már olyan hajóik vannak, ame
lyek jóformán a víz alá bújhatnak, zátonyra sza
ladhatnak, mégsem történik semmi bajuk. Ha a 
hajó fele elpusztul, még mindig megmenekülhet, 
mert a másik fele teljesen különállóan működhet 
segédmótorokkal.

Nincsenek megbízható adatok arról, mennyi 
embert mentett ki a német szolgálat a háború alatt 
a viharzó tengerből. De ha majd a háború után 
az errevonatkozó pontos adatok közlésre kerülnek, 
elcsodálkozhatunk a német emberbarátság eredmé
nyén. Ezzel szemben az angolok vajmi keveset 
fognak felmutatni ezen a téren...

A mi „egy“ hibánk.
Minél több esztendő van az ember háta mö

gött, annál jobban lát némely egyszerű igazságo
kat. Olyan egyszerűek ezek, hogy szinte röstel az 
ember beszélni róla. Hiszen mindenki tudja pél
dául azt, hogy az egész emberi élet akadályok 
sorozata. Aki ezeket a sorokat írja, évtizedeken át 
sok ember életébe beletekinthetett. S a maga élet
útját is kezdi úgy számonvenni, hogy megnézegeti: 
mire telik még s mire lesz jó a maradék? Mások 
életében is, a magáéban is százszor meg ezer
szer rájött arra, hogy kívül is akadályok, belül is 
akadályok s az egész élet erőkérdés. Tudja ezt 
mindenki. Mondjuk is, hol másoknak, hol magunk
nak: Szedd-össze az erődet! Az élet sehogy se 
könnyű" séta. Csak aztán itt kell valami nagyon 
újat tanulni.

Nem az az új, hogy az erő kevés. Azt is 
mindenki tudja, hogy az akadályok össze szoktak 
torlódni s néha olyan magas, a torlasz, hogy azt 
hisszük az égig ér. Olyan törpén állunk az aka
dályok előtt, hogy semmi reményünk sincs a ma
gunk úgynevezett erejében. Szívből sajnálom azt 
az embert, aki eddig a csődig még nem jutott el. 
A legrosszabb tapasztalatai még előtte vannak. Rá 
kell egyszer jönnie, hogy az emberi élet ember- 
fölötti feladat.

Az új az, hogy jó erre rájönni. Mert pontosan 
itt van az a kiinduló állomás, ahol becsületesen 
és minden vallásoskodó képmutatás nélkül meg 
kell kérdezni: van-e hát olyan emberfölötti erő, 
ami a számunkra megoldhatatlant megoldja? 
Ilyenkor nem a tapasztalatainkhoz kell fordulni 
tanácsért. A tapasztalataink rosszak. Az egyetlen, 
aki felelni tud, maga az Isten. Ha végre egyszer 
emberfeletti feladatnak látjuk az életet, ütött az 
óra, hogy beleszóljon az Isten maga így szól bele:
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„Az Úr elölt nincs akadály, liogy sok vagy 
pedig kevés által szerezzen szabadulást." Aki em
berfia először ezt a Sámuel I. könyve szerint így 
szószerint megtapasztalta, egy ellenséges seregtől 
szorongatott kis nép fia volt: Jonathán. Fegyver- 
hordozójával kettesben megszabadították az egész 
népet. Mindegy, hogy a csoda hogy történt. Csak 
az a lényeges, hogy megtörtént. A csoda titka 
pedig csak annyi volt, hogy Jonathán elhitte, hogy 
az Úr előtt nincs akadály. Komolyan vette. Istent, 
rábízta magát egészen és tette mit Isten monoott.

Bennünk nem sok hiba van, hanem csak egy: 
nem tudunk egészen hinni.

A Vatikán-áilam.
irta: vámosi Nagy Miklós Kristóf.

Megérkezünk a Szt. Péter térre. Itt kezdődik 
Európa földrajzilag legkisebb állama.

A Szt. Péter téren még olasz őrszemek van
nak, bár már a Vatikánhoz tartozik. De a Szt. 
Péter bazilika lépcsőjén túl, már a festői svájci 
gárda tartja fenn a rendet. A legkisebb állam és 
mégis a leghatalmasabb. Itt minden négyzetméter 
pótolhatatlan műkincs. Minden rög 2000 év kul
túráját mutatja. „Az utolsó vacsorá“-t, ezt a freskót 
egy milliomos sem tudja megfizetni. Tündéri, ez 
az egyetlen szó, amivel jelölni lehetne azt a szép
séget, jóságot, ami ebben az egy szóban van: 
„Vatikán." Egy kis állam Nézzük csak mi mindene 
van. Saját pályaudvar, saját posta, saját bélyegző, 
saját rádióleadó, saját autójelzés. De a teoninus 
falakkal körülvett Vatikánnak ez csak a modern ré
sze. A múzeuma felejthetetlen. Könyvjavító üzeme és 
legújabban gőzmalma van. 2000 éves kódexek tö
mege, szobrok, festmények. A Vatikánnak négy 
területen kívüli bazilikája van Róma különböző 
helyein. Csak példaképpen mondom, hogy a Szt. 
Péter bazilikába a pcs i és az esztergomi bazilika 
háromszor beleférne. Tehát kb. hatszor akkora, 
mint a pesti bazilika. És ennek az orsz'ágnak a 
feje XII. Píus pápa. Mindenki által, valláskülön- 
bözet nélkül elismert pápa. És ez a pápa rádió
szózatot intézett a világ népeihez a békéért.

Reméljük, hogy hallgatnak rá.

87.000 bibliát adtak el 1942-ben 
Magyarországon.

A magyar Bibliatársulat első évkönyve most 
jelent meg. Az Évkönyv érdekes feljegyzései közül 
talán legnagyobb jelentőségű az, hogy a Brit és 
Külföldi Bibliatársulat genfi megbízottja útján meg
egyezett a társulattal, hogy a zsebbibliát közösen 
adja ki a két bibliatársulat, úgy hogy mind a 
kettő a költségekhez fele-fele arányban járid hozzá. 
A példányszámot, kötést és az árat közösen álla
pítják meg. A zsebbiblia címlapján ez áll majd: 
„Kiadja a Brit és Külföldi Bibliatársulat és a 
Magyar Bibliatársulat." A közös kiadású biblia 
kiadásának előmunkálatai már megkezdődtek. A 
mostani újtestamentumoknál valamivel nagyobb

alakú, igen könnyű bibliát fofótípiai úton állítják 
elő.

Azt is hírüladja a társaság évkönyve, hogy 
rendes alakú teljes biblia már nem kapható. Míg 
1941. évben 25.049 teljes bibliát adtak el, addig 
1942-ben 40,239-et. A papírbeszerzés nehézségei 
miatt a megrendelt papír lassan érkezik. Az új 
kiadás most van nyomdában. Egyelőre 20.000 
példányt nyomnak. A társulat az év folyamán bib
liaiskolát indít meg, elsősorban gyülekezeti mun
kások között. Tagjait arra kéri, hogy önkéntesen 
emeljék fel a tagdíjaikat. A most elkészült nyolceinc- 
letes modern KIÉ székházban lesz a Bibliatársulat 
irodája. Arra kéri a tagokat és a híveket a társu
lat, hogy használt bélyegeket küldjenek be hozzá. 
Ezeknek az árából katonáknak akar bibliát küldeni. 
A katonák részére 40 százalékos kedvezményt 
adnak. Érdekes statisztikát közöl az évkönyv a biblia 
terjedéséről Magyarországon: 1920-ban eladtak
5920 teljes bibliát és 6709 újtestamentumot, 1931- 
ben eladtak-12.000 teljes bibiiát és 18.615 újtcs- 
tamentumot, 1941-ben eladtak 25.000 teljes bibliát 
és 40.081 újtestamentumot, 1942-ben eladtak 40.239 
teljes bibliát és 46.815 újtestamentumot.

C /jV'

^  Hasznos tudnivalók.

Mit láthatunk a csillagos égen? A rend
kívülien meleg napok a nyarat juttatják eszünkbe, 
de e napokban a csillagos ég már a tél közele
désére figyelmeztet. Most először emelkedik a kora 
hajnali órákban az Orion csillagképe a keleti lát
határ fölé. Es a csillagkép uralkodik egész télen 
át az égbolton, amíg tavasszal, a koraesti órákban 
utoljára tűnik fel nyugaton, hogy aztán az egész 
nyáron át láthatatlan maradjon.

Ha hajnali három óra tájban a keleti égboltra 
tekintünk, elsősorban három ragyogó csillag ötlik 
a szemünkbe. Jobbról balfelé haladva, az első a 
Mars bolygó, amely elsőnek kel fel az ég alján. 
Valamivel lejjebb találjuk az Uranus bolygót és 
még tovább balfelé a Saturnust. E két utóbbi 
egy lefelé hajló vonalon helyekezdik el. Szinte 
pontosan c két bolygó alatt, mégis egy kevéssé 
jobbkéz felöl, találjuk az Oriont, az egész égbolt 
legnagyobb és legragyogóbb csillagképét. Mái 
Ovidius, mint a tél jelképéről beszélt az Orion 
csillagzatról. Ennek részben az is az oka, hogy 
az Orion-öv középső csillaga alatt egy pompás 
csillagködkép látható, amely a régieket egy hógo- 
molyagra emlékeztette. Ha az öv három csillagán 
át balfelé egy egyenest huzunk, az elsőrangú fé
nyű „Kutya-csillag"-ra bukkanunk, amely megje
lenésével az év legforróbb napjának elérkeztét 
hirdeti. Ezen a napon a középkorban istentiszte
letet is tartottak. Az úgynevezett „kutya-napok" 
július 23-tól augusztus 23-ig tartanak.

Három órával a Saturnus kelte után megje
lenik az égbolton a Jupiter, előtte, alig láthatóan a 
legfiatalabb vagyis csak a legutóbb fölfedezett
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bolygó, a Plútó. Minthogy azonban nem sokkal ké
sőbb már a nap is fölkel, maga Jupiter is csak 
igen rövid ideig marad látható az égbolton. A 
Nappal együtt fölkel a Vénusz is, amely ezúttal 
teljesen láthatatlan. Ez a gyönyörű bolygó, amely 
liathónappal ezelőtt még az egész égboltot bera
gyogta hatalmas fényével, most a Nap közelében 
háttérbeszorul és láthatatlanná válik. Július 7-én 
ragyogott fénye teljében. Háromszáz esztendeje 
nem ragyogott és háromszáz esztendeig megint 
nem fog ragyogni olyan fényesen és nem lesz 
olyan közelről megfigyelhető, mint ezen a nyáron. 
A Nap után kel fel a Merkúr, majd utána a* Nep- 
tun, mindketten láthatatlanok, mert a Nap sugarai 
elhomályosítják fényüket.

Napnyugta után az új hold keskeny sarlója 
tűnik fel a nyugati égbolton.

Kik lakták a honfoglaláskori M agyaror
szágot. A tudósok körében vita tárgyát képezi az, 
milyen népek lakták Magyarország területét Árpád 
honfoglalása idején. Sok kiváló magyar tudós hon
foglaláskori sírleletek, víz és hegynevek alapján 
azt állítja, hogy Árpádék itt magyarokat találtak. 
A tudósok e csoportja szerint a magyarok Árpád 
honfoglalása előtt már sok évszázaddal előbb meg
telepedtek itt. Ök alkották minden időben a terü
let néptömegét és a történelem folyamán idekerült 
egyéb népek vagy beolvadtak a magyarságba 
vagy pedig eltávoztak innen. Árpádék honfogla
lásával újabb magyar törzsek jöttek és a magyar
ság ereje annyira megerősödött, hogy ezulán már 
vissza tudták verni más, hódítani akaró népek 
támadásait.

A tudósoknak egy másik csoportja pedig azt 
állítja ezzel szemben, hogy Árpádék itt idegen 
népeket, többek között frankokat, besenyőket stb. 
találtak és azokat leigázták. A kérdés tisztázására 
két magyar tudós, Bottyán Árpád és Nemeskéry 
János a Dunántúlon ásatásokat folytat azokon a 
területeken, amelyeken német tudósok szerint fran
kok laktak Árpád honfoglalása idején. Eddig Ma
rosváron 100, Sorokpolányban 200, Sopronbán- 
alván 13, Oroszváron 30 és Hegyeshalom mellett 

7 honfoglaláskori sírt találtak. A sírokban talált 
leletek megdönthetetlenül bizonyítják azt, hogy a 
honfoglaláskor abban az időben azokon a helye
ken magyarok éltek. A magyar nép temetkezési 
módja annyira sajátos, hogy azt összetéveszteni 
nem lehet sem a frank, sem a besenyő temetke
zési móddal.

Az üvegházban termelt zöldségek sok
kal értékesebbek, mint amiket szabadban ter
meltek. Élelmiszereink vitamintartalmától függ a 
fejlődésünk, egészségünk. A német tudományos 
kutatómunka kiderítette, hogy az üveg alatt ter
melt zöldségfélék e szempontból sokkal értékeseb
bek, mint amelyeket a szabadban termeltek. Egy 
német kutató a saját üvegházában egyetlen négy
zetméter területen 36 uborkát termelt 18 kiló súly
ban és nyolc karalábét 9.52 kiló súlyban. A sza
badban ennek a mennyiségnek még a felét sem 
sikerült kitermelni. Most azután vizsgálatnak ve

tették alá a két különféle helyen termelt zöldsége
ket s kiderült, hogy az üvegháziaknak a vitamin- 
tartalma átlagosan 43%-kai, a cukortartalma 22 
%-kal volt nagyobb. A fehérjetartalom legalább a 
duplája annak, mint amit a szabadban termeitek, 
a karotintartalom pedig 66%- kai nagyobb.

A tudós óvatosan ügyelt arra,' hogy az üveg
házi növények semmiben egy grammal se kapja
nak többet, mint a szabadban tenyészők. Egyfor
mán öntözte, egyformán táplálta a növényeket a 
műtrágyával, egyformán kapálta, töltötte fel. Az 
eredmény nyomán most a német kertészek ezrei 
létesítik az üvegházakat. Elegendő, ha a földet 
kissé feltöltik, emelhető üveget tesznek rá és 
kissé körülbástyázzák. Az eredmény a bevételüket 
átlagosan 250%- kai fogja növelni, a közönség 
pedig sokkal tartalmasabb zöldségfélékhez jut.

A napfoltok hatása. A potsdami geofizikai 
intézet behatóan foglalkozik a napfoltok hatásának 
megfigyelésével. Mint ismeretes a napfolt nem egyéb, 
mint a nap felszínén keletkező gázforgatag, amely
nek hőmérséklete 1 100 fokkal alacsonyabb a 6000 
fok hőmérsékletű napnál. Ezek a sötétebb foltok 
a napon szabad szemmel is felismerhetők. A kisebb 
napfoltok néha órákon belül eltűnnek a nagyobbak 
azonban hónapokon át megfigyelhetők. Á foltok 
látszólag keletről nyugatra húzódnak, amelyből a 
nap fordulására következtetnek. Egy ilyen fordulat 
kb. 27 nápig tart. Nagyobbszátnú napfoltok kelet
kezését kb. minden 11 évben figyelték meg. Az 
utolsó ilyen napfoltidőszak 1933—34 évben ért vé
get. 1933-ban a nap 234 napon át napfoltmentes 
volt. 1936-ban azonban mindig észleltek kisebb 
foltokat, amelyek 1937-ben érték el a maximumot. 
A napfoltok az időjárásban is éreztetik hatásukat. 
Megállapították pl. hogy a trópusokban néhány fok
kal alacsonyabb a hőmérséklet és több az eső, ha 
a napfoltok nagyobb számban mutatkoznak. Úgy
szintén megfigyelték, hogy kiváló bortermő évek 
a napfolt mentes időszakkal függnek össze.

Milyen hosszú a Föld vasúthálózata? 
Földünk „acél-idegeinek“, a vasútvonalaknak ösz- 
szes hosszúsága 1.330.000 kilóméter. Ennek az 
óriási távolságnak a fele Amerikára, egy harmada 
Európára, egytizede Ázsiára, egyhuszada Afrikára 
és egyhuszonötöde Ausztráliára esik. Az összes 
vasutak 15%-a keskeny nyomtávú, 70%-a rendes 
és 15%-a széles nyomtávú. A világ legkeskenyebb 
nyomtávolsága 331 milliméter, amely Angliában 
van. Ennek a vasútnak a hossza 11 kilóméter. A 
vasutak villamosítása nagy mérfékben halad előre. 
Ez idő szerint jóval több mint 30. 000 km a vil- 
lamosüzemű vasutak hossza, miből több mint 
kétharmad Európára jut. A vasutak kétötöde ál
lamvasú!.

A most folyó világháború bebizonyította, hogy 
még mindig a vasút a biztosabb tömegszállltó 
eszköz. Azonban a vasút monopölisztikus helyzete 
az egész földön megszűnt, mert a gépkocsival és 
repülőgéppel újabb szállítóeszközök jelentek meg, 
amelyek felvették a vasúttal a versenyt. De ez a 
verseny áldásos, mert biztosítja a modern haladást 
a közlekedésben.
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Legyünk óvatosak az arzénes perm e
tezéseknél. A sok férges gyümölcs arra készteti a 
termelőket, hogy arzénes permetezöszerekkel per
metezzenek. Az arzénes permetezöszerek, mint álta
lánosan tudott, igen hatékonyak a rágórovarok 
ellen, azonban használatuknál nagyon körültekin
tően szükséges eljárni, mert az arzén veszedelmes 
úgy az emberre, mint az állatokra, különösen a 
baromfiakran. Hogy minél jobban niegvédhessük 
magunkat és környezetünket az arzénpermetezések 
veszélyétől, röviden ismertetjük azokat a szabá
lyokat, amelyeket be kell tartanunk.

A permetezések megkezdése előtt, különösen, 
ha a permetezést nem bekerített helyen végezzük, 
a szomszédok figyelmeztetendők az arzénos per
metezésre. A permetezett helyén állatok nem legel- 
tethetők és oda baromfit engedni nem szabad.

Permetezéskor a permetező nagyon vigyázzon, 
hogy a permetlé reá ne hulljon. Igen tanácsos, ha 
permetezéskor száját ruhával beköti, hogy orrába 
és szájába permetlé ne juthasson. Permetezés után, 
de különösen evés előtt, a permetező alaposan 
mosakodjon meg. Ha a permetező permetezés 
közben rosszul lenne, azonnal orvos hívandó és 
inig az orvos megérkezik, hánytató adandó be.

Nyári érésű gyümölcs, általában a gyümölcs 
érési ideje előtt legfeljebb 4—5 héttel szabad csak 
permetezni.

Arzénes permetezőszercket nem szabad élés
kamrában vagy olyan helyen tartani, ahol élelmi
szereket is tartunk. A permetezőszerek mindig jól 
elzárt csomagolásban legyenek és a csomagra 
írjuk rá feltűnően láthatólag: méreg.

Nem szabad a permetezőszereket közvetlenül 
kutak vagy olyan helyek mellett készíteni, ahonnan 
a vizet ivásra használjuk. Az elkészített permetlé 
mindig lefedett kádban legyen, mert nem egy 
gyermek, illetve csikó, borjú pusztult el azért, mert 
a permedéből ivott. Ha permetezés után permetlé 
maradna, azt egv mélyebb gödörbe öntsük, vala
mint a kimosott kád szennyvizét is. A gödröt azonnal 
földeljük be. A permellevet csakis megbízható és 
hozzáértő munkás készítheti el.

#5 Világ folyása.
m  m

— Különös égi tünemény. Linzből jelentik: 
Klein-Rifling fölött a napokban hatalmas meteort 
láttak, amely rendkívül erős fényt árasztott. Pályája 
délkeleti irányban haladt. A meteor után meglehe
tősen hosszú ideig széles sáv világított az égbolton.

— A főváros 22 bérházának padláste
rében létesítenek lakásokat. A közmunkák ta
nácsának a lakásínség enyhítése ügyében alakított 
különbizottsága vitéz lrsay László elnökségével 
tartotta első ülését, amelyen legnagyobbrészt a 
főváros házain tervezett padlástéri építkezéseket 
tárgyalták. A bizottság engedélyezhetőnek találta,

hogy a főváros tulajdonában lévő 27 bérházból 
22 épület padlásterébe lakásokat építhessen s egy
ben hozzájárult ahoz is, hogy hat magántulajdonos 
hasonló építkezésekre kapjon engedélyt.

Franciaországban felemelik a kenyér
fejadagokat. A francia minisztertanács okt. 2. 
ülésén elhatározta valamennyi ellátásra jogosult 
számára a kenyér fejadagnak napi 25 grammal 
való felemelését. A liszt kiörlési hányadát 98%-röl 
90%-ra csökkentették.

Decem ber 1-ig meg kell művelni a fővá
rosi üres telkeket. Szendy polgármester össze- 
iratta a Budapest területén fekvő, művelésre alkal
mas, de parlagon heverő területeket. Megállapította, 
hogy sok olyan terület van, amely csekély befek
tetéssel a közellátás szolgálatába állítható. A pol
gármester most felhívja az üres telkek — ideértve 
a házhelyeket és villatelkeket is — tulajdonosait, 
bérlőit, használóit, jiaszonéivezőit, hogy a műve
lésre alkalmas területeiken december 1-ig még 
abban az esetben is végeztessék el az őszi ásás, 
szántás és trágyázás munkálatait, ha azokon csak 
tavaszi terményeket óhajtanak termelni. Ellenkzö 
esetben az ingatlant elhanyagoltnak, megművelet- 
lennek minősítik és a területet a gazdasági felü
gyelőség haszonbérlő vagy birtokkezelő útján mü- 
velteti meg.

Nem kell megművelni azokat a területeket, 
amelyeken nagyságukkal és rendeltetésükkel arány
ban álló épület van, továbbá a közkerteket, a legel
tetés vagy kaszálás céljára szolgáló összefüggő 
gyepterületeket (kivéve, ha már kiritkultak és raj
tuk túlnyomórészt gaz terem), a működő sportpá
lyákat, a fürdőket, használatban levő gyakorlótere
ket, bányákat, általában azokat a telkeket, amelye
ket a tulajdonos vagy birtokos egyéb. célra meg
felelően hasznosít. A megművelés alól indokolt 
esetben felmentést ad a polgármester. A felmelésre 
irányuló kérelmet a polgármesteri XL ügyosztá
lyában (Központi városháza, II. emelet 245 a. sz. 
a.) kell benyújtani.

Akik jelentkezni óhajtanak parlagon heverő 
terület haszonbérlőjéül vagy birtokkezelőjéül, de
cember 1. után forduljanak a polgármesteri XI. 
ügyosztályhoz. Jelentkezéskor be kell mutatni a 
terület pontos adatait, fekvését és kiterjedését, a 
tulajdonos nevét és címét s a mezőőr írásbeli 
igazolását.
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