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Előszó.

Hová? Mivel! — ezen töri a fejét ma sok ezer
ember. A sok itt összeomlott egzisztencia külföldön
akarja megpróbálni, — ha verejtékezve is — össze-
hordani a megélhetés alapköveit.

Új haza, új föld, új környezet, új emberek, egy
egész újjászületés, egy új élet, mely százezerszer ne-
hezebb mint az itteni. Az elsőt nem lehet elfelejteni,
azt a földet, amelyen, .felnevelkedtünk nem tudja el-
feledtetni semmi. Hogy ríthagyjuk az anyaföldet,
azt nagyon meg kell gondolni, mert a honvágy már
sok-sok külföldön nehezén megalapozott egziszten-
ciát rombolt széjjel, mert a honvágy a legszörnyűbb
betegség.

Bár ez a könyv átképzési és kivándorlási lehetősé-
gekkel foglalkozik, mégis erkölcsi kötelességemnek
tartom, hogy a következőket leírjam:

Van egy rég bevált mondás: „mindenütt jó, de
a legjobb otthon“; Újra kezdeni mindent, idegenben
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nagyon nehéz. Igen csekély azoknak a száma, akik
megfelelő tőke nélkül kint sokra tudják vinni. Az
újságok csak azokról írnak, akik befutottak, de a
sokezer szerencsétlenről, aki elpusztult, aki nyomo-
rog nem hallunk semmit. Sokan a kivándorlók kö-
zül azt hiszik, hogy ott tárt karokkal fogják őket
várni. Ezért ebben a könyvben is azt kell tanácsol-
nom, hogy lehetőleg csak az vándoroljon ki, aki va-
lami tökével rendelkezik. Ahhoz, hogy valaki kiván-
doroljon, nagy felkészültség kell. Pénztelenül, sok-
szor nyelvtudás és szakma nélkül idegenben élni
egyenlő az elpusztulással, nem is beszélve arról,
hogy egy állam sem fogad be szívesen nincsteleneket.
Nyomorgó, munkanélküli és szegény van mindenütt
elég, s ezeknek számát nem óhajtják szaporítani be-
vándorlókkar.

Az emberek most gondolkodás nélkül ki akar-
nak vándorolni. Sok esetben nyelvtudás és minden
szakmai képzettség nélkül is. A nyelvtudás fő fel-
tétele a kivándorlásnak. A másik nélkülözhetetlen
dolog az átképzés. Aki komolyan ki akar vándorolni
annak okvetlen be kell tekinteni ha csak 2—3 hó-
napra is egy olyan szakmába, amivel az illető helyen
érvényesülhet. Ajánlatos előzőleg mindenkinek meg-
vizsgáltatni képességeit, hogy az illető szakmára
vájjon alkalmas-e!

Ε könyvnek az a célja, hogy a kivándorlás és
átképzés lehetőségeivel foglalkozzon. Sokan talán
mást vártak tőle, mert fényes lehetőségek leírását
remélték s ím helyette kapták azt ami igaz és való,
hogy csak az vándoroljon ki, akinek arra igazán
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szüksége van. Ne kapkodjunk, fontoljuk meg, hogy
mit cselekszünk, válasszuk ki előre, hogy milyen
szakmára képeztetjük át magunkat. Színészek, kik
nyelveket tudnak, zenészek, akik több hangszeren
játszanak szépen tudnak érvényesülni egyes helye-
ken. Azok, akik szakmai képzettség, nyelvtudás nél-
kül akarnak kivándorolni, a vesztükbe rohannak.
Inkább nyomorogjanak itt, az anyaföldön, inkább
egyenek itt biztos száraz kenyeret, mint idegenben
a részükre teljesen bizonytalan jobb falatot, mely
esetleg végzetes lehet. Azoknak akik nem fogadják
meg ezt a tanácsot, mégegyszer csak azt kell mon-
danom, hogy rá fognak jönni arra, amit elöl már
megjegyeztem, hogy: „mindenütt jó. de legjobb ott-
hon!“

Az egyes országok a, b, c, sorrendben vannak,
nem pedig fekvésük szerint.

Gerő Dezső
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Kivándorló!
Hozzád szólok, hozzád, kinek eltökélt szándéka,

hogy itthagyja a hazáját. Miért? — kérdem és ka-
pom rá a különböző feleleteket: mert zsidó vagyok!

Akik ki szeretnének vándorolni, azoknak a 90
százaléka zsidó és csak azért akar kivándorolni, mert
zsidó.

Minden zsidó szájából hallani a kétségbeesett
mondatot, hogy mi lesz velünk, itt tovább nem él-
hetünk. Ez nem helyes! Aki magyarnak érzi magát,
annak nem kell kimennie! Nem tehet arról senki,
hogy zsidónak született. Nem tehet arról a kisgyerek,
hogy itt Magyarországon látja meg az anyját, ap-
ját először; itt szívja magába a magyar anyatejet
(ha zsidó is annak a vallása); az eget, a földet itt
látja meg először és hosszú ideig nem is ismer más
nyelvet, más földet, mint a hazáját Magyarországot
— és mégis nem magyar? Nem szabad elmennünk;
nem szabad itthagynunk ezt a földet, amely felne-
velt bennünket, mert mi szívvel és lélekkel idetar-
tozunk, magyarnak érezzük magunkat, ha a vallá-
sunk zsidó is.

Itt ebben a könyvben, amelyben kivándorlási
lehetőségekkel foglalkozom, nem szabadna ezeket le-
írnom, de mégis megteszem, mert ez a könyv, csak
azoknak szól, akiknek tényleg muszáj kivándorolni,
vagy meg van bizonytalanság nélkül a lehetőségük.
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hogy hint új életei kezdhessenek. A többinek, akik
csak minden alap nélkül menni akarnak, 90 százalé-
kának itt kell maradniok, itt kell dolgozni és oda-
asszimilálódni, ahová szorítják és meg kell mutat-
niok, hogy megállják a helyüket, bárhol, bármely
szakmában, tudnak produkálni, építeni, dolgozni
tisztességesen és hasznára lenni a Hazának!

A kormány állítólag rendezni fogja a kivándor-
lás kérdését, — sőt elő fogja segíteni — tehát az a
tanácsom, hogy várják meg ezt az akciót, mikor is
majd nyugodtan, izgalom nélkül kivándorolhatnak
egy új országba, ahol azután elölről kezdhetnek épí-
teni.

Akinek kint vannak a szülei, testvérei, vagy
olyan rokonai, akiknek módjában van őt kivitetni —
unnál meg lehet érteni, hogy most kivándorol, de a,
sok ezer, tízezer ember, aki fejétvesztetten rohan az
idegenbe minden támasz, minden alap nélkül, — an-
nak csak azt mondhatom, hogy helytelenül cselek-
szik. Nem szabad itthagynunk meggondolatlanul
Hazánkat; tűrnünk kell, mert tudjuk azt, hogy a
zsidóság már átküzdött komolyabb megpróbáltatá-
sokat is. Ne csak hangoztassuk, hanem érezzük is
azt, hogy magyarok vagyunk, — magyarok először
és csak aztán zsidók!

Mindenki oda tartozik, ahol a halottai feksze-
nek. A mi halottaink itt fekszenek, itt harcoltak
apáink, nagyapáink a hazáért és akárhogy sújt is
jelenleg ez az édes anyaföld, mi f á j d a l m a s a n ,
nyögve, jajgatva, sírva, szenvedve is mindig csak őt
fogjuk szeretni, — mert magyarok vagyunk!
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Mi magyar zsidók bízunk abban, hogy ha egye-
lőre még szűk keretek között is, de megengedik 'ne-
künk, hogy tovább is itt élhessünk ezen a földön
ahová tartozunk, ki fogjuk érdemelni bármily nehéz
küzdelmek árán is azt a jobb sorsot, amelyért küz-
dünk és be fogjuk bizonyítani azt, hogy nem va-
gyunk f a j, hanem csak f e l e k e z e t  és igaz szív-
vel, lélekkel csakis a hazájáért mindenre kész ma-
gyarok vagyunk!

Kivándorló! Hozzád írtam ezt a pár sort, hoz-
zád, aki talán utoljára látja holnap vagy holnapután
Magyarország gyönyörű kék egét, a Dunát, a kivi-
lágított Lánchidat, az Országházat. Vándor! ha men-
ned kell menj, de gondolj sok-sok tízezer testvé-
redre, aki itt maradt. Ne felejtsd el őket és főleg ne
felejtsd el a hazádat és előtted legyen mindig az,
hogy magyar vagy.

A többi százezreket akik ittmaradnak és csak a
kivándorlás halvány reményével foglalkoznak arra
kell kérnem, dolgozzanak, azt amit lehet, kezdjék itt
elölről újra és mutassák meg, hogy lehetőségek elöl
elzárva is tudnak alkotni, dolgozni és építeni a haza
javára, mert magyarok.

Gerő Dezső.



A képességvizsgálat és
pályaválasztási tanácsadás
Írta: MARKSTEIN RUDOLF Dipl-Ing.

az INDORG pszichotechnikai és szervezési iroda vezetője.

A pszichotechnikai képességvizsgálatot már a
háború előtt is eredményesen alkalmazták elsősor-
ban a nagyobb ipari államokban, így legelőször
Amerikában, majd később a nyugati európai álla-
mokban, ahol általában az üzemi vagy irodai sze-
mélyzet kiválasztásánál nyert alkalmazást. Nagy po-
litikai és gazdasági eseményekkel rendszerint együtt
jár a társadalomnak átrétegeződése, illetve már bi-
zonyos foglalkozási ágakban elhelyezkedett szemé-
lyeknek is átállítása új foglalkozási ágakba. így
pld. a világháborúban egyes foglalkozási ágakban
hirtelen nagy személyszükséglet lépett fel, részben
a hadseregnél magánál, ahol az erős motorizálódás.
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sok gépkocsivezetőt, repülőt, egyéb műszaki beosz-
tású katonát igényelt, másrészt a hadiiparban, ahol
a fémiparnak hirtelen nagymértékű megnöveke-
dése sok, gyorsan átképzett munkás és munkásnő
foglalkoztatását tette szükségessé. A pszichotech-
nikai képességvizsgálat jelentőségének felismerését
ez a körülmény lényegesen fokozta, mert a vizsgá-
latok segítségével sikerült a rendelkezésre álló nagy
emberanyagból megfelelő módszerekkel azokat a sze-
mélyeket kiválasztani, akik kielégítő képességekkel
rendelkeztek és akik alkalmasak voltak arra, hogy
gyorsan és eredményesen lehessen őket az új fog-
lalkozásra betanítani, mert ebben az esetben a leg-
nagyobb szerepe a betanulás, illetve átállítás gyor-
saságának volt. Az ipar, a kereskedelem, a közleke-
dés és a katonaság ma már nálunk is hasznosítja
a képességvizsgálat módszereit és magánosok is
mind gyakrabban veszik igénybe a pszichotechnikai
képességvizsgálatot pályaválasztásuk előtt. A zsidó-
törvény következményeképen számtalan esetben áll
elő az a helyzet, hogy bizonyos pályára készülő fia-
talság kénytelen abbahagyni a választott foglalko-
zásra való felkészülést és keres magának más irány-
ban életlehetőséget vagy a már bizonyos foglalko-
zásban működött személyeknek kell elhagyni munka-
helyeiket és keresni más foglalkozást. Az alábbiak-
ban röviden ismertetni akarom, hogy miből is áll
egy képességvizsgálat és utalni kívánok néhány ál-
talános szempontra, amely az átállítódás előtt tám-
pontot nyújthat.

A képességvizsgálat  tulajdonképpen az adottsá-
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goknak, készségeknek, az eddig elsajátított ismere-
teknek, az érzékszervek és idegrendszer kielégítő
funkcióinak rendszerezett és tüzetes kivizsgálásából
áll. Az alkalmazott próbákat három csoportba oszt-
hatjuk. Az egyik csoport az érzékszervek — látás,
színérzék, hallás, tapintás, gyors reakció, stb. —
vizsgálatából áll, ahol rendszerint csak annak meg-
állapítására törekszünk, hogy nincsen-e egyik vagy
másik funkciónál kiesés, azaz olyan csökkent telje-
sítmény, ami bizonyos foglalkozások űzését már
eleve kizárja. A második nagy csoportba tartoznak
a szellemi vizsgálatok. Ebben a vonatkozásban első-
sorban az intelligencia alapfunkcióit; a figyelmet,
emlékezetet, koncentrációt, kombinációt vizsgáljuk.
Ezután sor kerül az ismeretek mértékének, így pld.
a számolási készségnek, helyesírásnak, stb. vizsgá-
latára. Ezeknek a képességeknek sokirányú kivizs-
gálása után sor kerül a különböző foglalkozási cso-
portokhoz szükséges teljesítmények megállapítására,
így a kereskedelmi, műszaki, nyelvlogikai, stb.
készségek próbáira. Ezek a próbák általában írás-
ban vagy kérdés és felelet formájában és csak rész-
ben történnek apparátusok segítségével. A külön-
böző műszereknek, készülékeknek nagyobb szerepe
a harmadik csoportba sorolt kézügyességi vizsgá-
latoknál van. A kéz teljesítményének vizsgálata
részben egyes funkciók megvizsgálására szorítko-
zik, mint pld. kéz, kar, csukló, ujjak mozgékony-
sága, a kéz nyugalma, két kéz együttdolgozása stb.,
másrészt pedig munkapróbákból áll, éspedig bizo-
nyos tárgyak elkészítése, kivitelezése.
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A teljesítményeknél általában két szempontot
veszünk figyelembe; mégpedig a minőségi és a
mennyiségi szempontot. Külön bíráljuk el a meg-
oldás jóságát, vagy a kivitelezés pontosságát, gon-
dosságát és külön a megoldásra fordított idő tarta-
mát. Ily módon értékes támpontokat kapunk a vizs-
gált munkatípus szempontjából is. így megállapít-
hatjuk, hogy ki a gyors és pontos, gyors de felüle-
tes, igen pontos de lassú és így tovább. Külön pró-
bák szolgálnak a kitartás, gyakorlékonyság meg-
állapítására.

A felsorolt sok irányú próbák kb. 10—12 órát
vesznek igénybe amely idő 3—4 alkalomra lesz el-
osztva. A vizsgáztatást végző személynek módja
van ez alatt az idő alatt megállapításokat végezni
a vizsgázó magatartása alapján annak karakterbeli
tulajdonságairól is, például arról, hogy könnyen
ingerelhető-e, vagy nyugodt, kapkodó vagy megfon-
tolt. Mindezek a tulajdonságok ugyancsak előfel-
tételei lehetnek egyes foglalkozások gyakorlásának.

A vizsgálat eredményei egy táblázatban lesz-
nek összefoglalva, ahol az elért teljesítményeket
statisztikai-matematikai módszerek segítségével
l-estől 5-ösig osztályozzuk. Ez az összeállítás az
úgynevezett „képességprofil“..

Az eredményes pályaválasztási tanácsadásnak
elengedhetetlen kelléke a képességprofil, azonban
az még távolról sem jelenti azt, hogy most már tisz-
tán ennek alapján kijelenthetjük: „Te fiam, legyél
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bőrdíszműves, ön uram, válassza a szakácsfoglalko-
zást, kisasszony, ön járjon egy kozmetikai átképző
tanfolyamra.“ A képességprofil ismerete után még
igen felelősségteljes feladat előtt áll a tanácsadó.
Most kell tüzetesen mérlegelni a számtalan külső
körülményt; a vizsgált személy terveit, lehetőségeit,
gazdasági körülményeit, hajlamát, kedvét bizonyos
foglalkozásokkal szemben és még számtalan adott-
ságot. Mindezen szempontok tisztázása után le-
het fokról-fokra közeledni egy-egy foglalkozási cso-
port, majd foglalkozási ág megjelöléséhez. A ta-
nácsadásnál igen fontos, hogy először is tisztázzuk,
hogy mi az, ami nem felel meg a képességeknek.
Például nem ajánlhatunk egy személynek, akinek
bár kézügyessége jó, de munkatempója lassú, olyan
foglalkozást, ahol az érvényesülést az szabja meg,
hogy ki tud többet termelni adott idő alatt (gép-
szövő, konfekcióvarró, általában tömegcikktermelő,
akkordmunkás), de ugyanúgy nem tanácsolhatjuk
annak, akinél a munkavégzés gondossága nem ki-
elégítő, hogy pld. kárpitos, szabó, vagy fodrász le-
gyen, tehát általában olyan munkát végezzen, ahol
az elkészült darabon meg kell látszania a gondos kéz-
nek. Gyakran kell tanácsadásunkkal odahatni, hogy
a vizsgázót lebeszéljük olyan pálya választásáról,
amely mellett csak az esetleg kecsegtető gazdasági
lehetőség, a pályának ismételt emlegetése mint „jó
foglalkozás“, vagy a nagynéninek kijelentése, hogy
„a kalaposoknak milyen jól megy“. Tudjuk, hogy
vannak műszerészek, akik szakmájukban jól keres-
nek és sokra viszik, de ezek természetesen a jó kéz-
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ügyességük mellett ha t á r ozot t műs zaki
érzékkel, térszemlélettel és még sok más, a foglal-
kozás megkívánta készséggel rendelkeznek. Sokszor
halljuk, hogy valaki pld. az elektromoshegesztést
szeretné kitanulni, anélkül, hogy tudná, hogyan is
viselkedik egy darab vas, ha azt egy reszelővel el
kezdi dörzsölgetni, vagy mi történik a rézzel, ha
mondjuk kalapáccsal fogja ütögetni. Soha sem sza-
bad mindjárt specialistának készülni, anélkül, hogy
legalább az anyagot, amivel dolgoznunk kell, ne
ismernénk és a szakma alapismereteit ne sajátíta-
nánk el. Az anyag ismerete már igen nagy részét
képezi annak, amit az átképzendőnek meg kell ta-
nulnia, így annak a villamossági szakmában dolgo-
zott tisztviselőnek vagy eladónak inkább ajánljuk
a villanyszerelő szakmát, mint az ingszabóságot,
bár neki ehhez volna nagy kedve és ugyanakkor a
divatáru kereskedősegédnek a szabászatot, bár ő
mindenképpen villanyszerelő szeretne lenni. Min-
denki a saját szakmájában ismeri a nehézségeket, a
bajokat és. csak az ismeretlen foglalkozási ágakat
látja rózsás színben. A tanácsadónak feladata, hogy
ezt is feltárja a tanácsot igénybevevő előtt. Általá-
ban igen fontos, hogy a tanácsadó a legkülönbözőbb
foglalkozási ágakat tüzetesen ismerje, tudja melyik
szakma milyen képességeket igényel és azokat mi-
lyen mértékben, nagy áttekintéssel kell rendelkeznie,
hogy választékot találjon olyan foglalkozási lehető-
ségek között, ahol a meglevő átlagosnál jobb képes-
ségek gyümölcsöztethetők legyenek. Gyakran ta-
pasztaljuk, hogy nem kellő hozzáértéssel, vagy meg-
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fontoltsággal adott tanácsok téves útra irányítanak
egyeseket. Sokan hiszik, hogy egy testileg, esetleg
szellemileg is visszamaradt gyermeknek pl. kerté-
szet megfelelő foglalkozás, pedig az bizony gyakran
igényel erős fizikumot és eredmények eléréséhez sok
tanult adatnak az ismeretét. Felületes elbírálásnál
csak azt látjuk, hogy ez egy szabadban űzhető fog-
lalkozás és „a levegő majd jót fog tenni a gyerek-
nek“. Ezt a szempontot honorálhatjuk egy ilyen
esetnél, de találhatunk testiekkel és a szellemiekkel
szemben kevesebb igényt támasztó foglalkozást,
ami ugyancsak szabadban űzhető és egészséges.

A fiatalkorúak pályaválasztásával kapcsolat-
ban különösképen ügyelnünk kell néhány fontos
szempont érvényesítésére. Ha azt látjuk, hogy egy
középiskolást szülei okvetlen ki akarnak venni az
iskolából vagy ő maga mindenképpen abba akarja
hagyni a tovább tanulást, mert „hiszen úgy is cél-
talan“, de mi a vizsgálat minden szellemi próbájá-
nál kitűnő eredményeket állapíthatunk meg, úgy
kardoskodnunk kell amellett, hogy igenis folytatnia
kell az iskolázást, sőt még többet kell tanulnia,
hogy az egyenlőtlen versenyben is megállja a helyét
és mindenképpen fejmunkájával keresse majd meg
a kenyerét a sajátmaga, de a közösség érdekében is.
Leányoknál mindenképen igyekezzünk odahatni ta-
nácsadásunkkal, hogy a manuális munka mellett to-
vábbi ismereteket szerezzenek szellemiekben is. A
leányok hivatása, hogy nagy százalékban feleségek
és anyák legyenek, ma 14—16 éves leányok egy
olyan korosztály  feleségei lesznek, akik egy bizo-
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nyos műveltségi fokon állnak, mert hiszen, ha pil-
lanatnyilag átképzés folytán kézi ipart is űznek, az
iskolázottságuk megvan. Természetes, hogy ezek
élettársuk megválasztásánál keresni fognak művelt-
séget, intelligenciát. Ne feledjük azt sem, hogy ezek
a fiatalkorúak 5—10 év múlva is csak életpályájuk
elején álló 20—25 évesek lesznek.

Igyekeztünk a fentiekben rámutatni arra a kö-
rülményre, hogy a képességvizsgálatnak milyen
nagy fontossága van a pályaválasztási tanácsadás-
nál és milyen nagy körültekintéssel kell eljárnunk,
ha azt akarjuk, hogy tanácsadásunkkal meg tudjuk
jelölni a helyes irányt, úgyhogy a tanácsot kérő
megfelelő eredménnyel űzhesse a választott foglal-
kozást.



A  „ K E L E T I  M U N K A T A N F O L Y A M  “ c é lja  é s  is m e r te té s e
Az összes keleti  szőnyegfajták és terítők

művészi restaurálásának tanítása.

A mindinkább nehezebbé váló munkalehetőségek meg-
szerzésének ténye indított arra a gondolatra, hogy a honfi-
társaimnak olyan alkalmat adjak a kezükbe, amellyel min*
denki saját otthonában könnyen megkeresheti egy család
fenntartásához szükséges anyagiakat. Az alábbiak tudásával
bárki önálló lehet ezen a pályán, mivel a szőnyeg javítás még
szabad ipar, a felszabadulás nincs 3—4 évi tanoncidőhöz kötve.
Ipartestület előtt nem kell vizsgázni, éppen azért ajánlom a
magyar Hölgyeknek és Uraknak. Valamint azok számára is
óriási előnnyel bír ez az ipari szakismeret, akik külföldre
készülnek. Mert talán nyelvismeret híján, de a két keze mun*
kajával minden államban tud kenyeret keresni mint önálló
ipari vállalkozó. Az önállósításhoz pedig abszolút semmi fel·
szerelés  nem kell,  zsebben hordható  ollón és  gyűszün kívül.
Egy  ilyen  iparág  ismerete  megfizethetetlen  vagyont  ér.

Hat hét alatt megtanítom Önt erre a szakismeretre. Ez-
által kereseti lehetőséghez jut, akár mint alkalmazott vala-
mely nagyobb szőnyegüzemnél, akár mint önálló vállalkozó.
Ilymódon havonkénti cca 150—200 pengőjét könnyű munká-
val megkeresheti.

Tanulási idő: 6 hét. Tandíj: 60 pengő.
Előre   fizetendő   Ρ  40.   Bizonyítvány   átvételekor   Ρ   20.

Az átképző „KELETI MUNKATANFOLYAM“ tan-
anyaga kiterjed a keleti szövések művészi restaurálásának
minden ágazatra, úgymint:
1. Smyrna szőnyeg; 2. Perzsa szőnyeg; 3. Szúrnák szőnyeg;
4. Caramáni szőnyeg; 5. Francia gobelin; 6. Svéd gobelin szö=
vese és javításának ismertetése; 7. A szőnyeg eredetének íels
ismerése; 8. A szőnyeg értékének meghatározása; 9. A szős
nyeg festésének ismertetése; 10. Munkavállalási ismeretek el-
sajátítása. (Bevezetés a jövedelemszerzésbe.)

Tanulási idő d. u. 2—5-ig vagy 3—-6-ig. A tanfolyam vé-
geztével bizonyítványt adok.

„KELETI MUNKATANFOLYAM“ Bpest, Mária-u. 8.



E lh e ly ezk ed ési leh ető ség ek
Országok a., b,, c. sorrendben

DÉL-AFRIKAI UNIÓ: a Brit Birodalom tag-
állama. Hivatalos nyelve az angol. Igen fejlett bá-
nyászata van, különösen aranyban, melyben egyike
legelső a világon. Sokat termel még gyémántból,
rézből, vasból, ónból és aszbesztból. Éghajlata csak
egyes helyeken elviselhető európai embernek.

Szakmai lehetőségek: a földmüvelés és a bányá-
szat körül vannak; Elhelyezkedhetnek a következő
szakmákban, a tanult munkások: szabó, lakatos, bá-
dogos, ács és kőműves.

Bevándorlás most igen nehéz. Csak az léphet
újabban partra, — mint bevándorló, — akinek 150
font sterlingje van és legalább az angol nyelvet tö-
kéletesen beszéli.

ARGENTINA: köztársaság, Dél-Amerika déli
részén terül el kb. 2.800.000 km2 nagyságba.
Területéhez képest, igen kevés a lakossága. Ideális
hely a bevándorlásra, igen szép lehetőségekkel. Klí-
mája egyes vidékeit kivéve általában elviselhető.
Hivatalos nyelve a spanyol. Pénzegysége peso. Az
ottélő népek igen udvariasak. Sok fehérember ta-
lálható. Az állampolgárság két év alatt megszerez-
hető.

Szakmai lehetőségek; úgy az ipar, mint a me-
zőgazdaság terén el lehet helyezkedni. A nyomda-
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és az építőiparban a tanult munkások igen kereset-
tek. Úgyszólván ez az egyetlen hely, ahol még a
szabad foglalkozási ágaknál is el lehet helyezkedni.
Kisgazdák, földmunkások minden nehézség nélkül
találnak elhelyezkedést. Igen keresettek még a ci-
pőmunkások és a bőrszakmában dolgozók. Kitűnő
elhelyezkedési lehetőség nyílik a zenészek részére
is. Minden újszerű dologgal, amely a kereskedelmet
fellendíti, lehet valamit kezdeni. Lehetőségeik van-
nak a következő szakmáknak: nyomdász, vésnök,
autószerelő, géplakatos, technikus, mechanikus, tex-
tilmunkás és villanyszerelő.

Nők részére: háztartási alkalmazott, szakácsnő
és varrónő.

A bevándorlás most igen meg lett szigorítva,
évente kevésszámú bevándorlót azért megengednek.
Felekezeti szempontból aránylag elég jó a helyzet,
jelenleg kb 300.000 zsidó él kint, akiknek igen nagy
része kisgazda és földműveléssel foglalkozik.

AUSZTRÁLIA: a legkisebb világrész és egy-
ben a világ legritkábban lakott helye is. Klímája
egyes helyek kivételével elviselhető. Pénzegysége
az ausztráliai font sterling. Hatalmas területek fek-
szenek megműveletlenül, pedig a parlagon heverő
földeknek majdnem 70°/o-a megművelhető. Cukor-
répát, cukornádat, zabot, árpát, tengerit, burgonyát
és főként búzát termelnek, de mezőgazdasága igen
kezdetleges. Állattenyésztése igen szép eredménye-
ket ért el. Bányászata fejlődésképes. Ólomban a
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világ második exportőrje. Igen gazdag még szén-
ben, rézben és vasban is.

Szakmai lehetősége: földmunkások, tőkével ren-
delkező földbérlők kitűnő megélhetést találnak. Ipa-
rosoknak, szakmunkásoknak, különösen azoknak, kik
a gépek kezeléséhez értenek, igen szép kilátásaik
vannak. Déli részein orvosok is találhatnak szerény
igények mellett elhelyezkedést. Kereskedőkre és ke-
reskedelmi alkalmazottakra még nyelvtudással sincs
szükség.

Keresett szakmák: bőrdíszműves, fémmunkás,
kőműves, technikus.

Nők: háztartási alkalmazott, nyelvtudással tiszt-
viselőnő.
A bevándorlási lehetőségek nagyon nehezek.

BOLIVIA: lakosai számának mindössze csak
kb 14%-a fehér, a többi indián és keverék. A klí-
mája nagyrészben európai ember részére elviselhe-
tetlen. Hivatalos nyelve a spanyol. Nagy lehetősé-
gek nincsenek, mert úgy az ipara, mint a kereske-
delme igen hátramaradott és nem fejlődésképes.
Pénzegysége a boliviano.

Szakmai lehetőség: csak a bányászoknak és a
mérnököknek nyílik és azoknak sem fényes a hely-
zetük.

A bevándorlás igen meg lett szigorítva, különö-
sen a zsidók részére.

BRAZÍLIA: óriási a területe, mely majdnem

21
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akkora mint egész Európa. 20 államból áll és majd-
nem mindenütt más a klíma. Vannak európai ember
részére elviselhetetlen klímájú helyek, de klímája
nagyobbrészt egészséges. Lakosai keverékek, fehé-
rek, mongolok, négerek, indiánok és azoknak keve-
rékei. A nyelvük a portugál. Pénzegysége a milreis.
Nagyobb államai: Amazonas, Alagoas, Goyaz
Matto Grosso, Pernambuco, Parona, Rio de Ja-
neiro, Sao Paolo.

Szakmai lehetőségek: tanult szakmával ha va-
laki ki tud jutni, igen könnyen el tud helyezkedni.
Brazília a világ egyik legtermékenyebb állama, oly
értelemben, hogy sokoldalú. Agrár tevékenységén
kívül hatalmas bányászata is van. Álattenyésztése
is igen jelentős. Ipara szintén igen fejlett. Szakmák
melyekkel lehet érvényesülni: mérnökök, techniku-
sok, mechanikusok, fodrászok, bőrdíszművesek, asz-
talosok és építészek. Különösen keresettek a rádió -
mérnökök és munkások. El tudnak helyezkedni még
a tanulatlan munkások is. Orvosok, tisztviselők hely-
zete reménytelen. Földmunkásokat szívesen látnak,
különösen tőkével érkezőt, A föld itt igen szép, sőt
sok esetben fényes megélhetést biztosít.

Nők részére: szakácsnők, varrónők.
A bevándorlás tekintetében szintén igen nagy

baj van, eddig elég szép számmal lehetett évente
kijutni, s most annyira szigorították a bevándorlási
törvényt, azonkívül annyi irat szükséges hozzá,
hogy igen kevesen lesznek olyanok, akik át-
esnek a rostán. A zsidók elég szép arányban él-
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nek itt is. Az utóbbi időben rengetegen vándorol-
tak ki, különösen sok német zsidók, úgy, hogy most
a zsidók bevándorlását még jobban megszigorítot-
ták.

CANADA: északamerikai domínium. Klímája
télen, európai embernek elviselhetetlenül hideg. Dé-
len nagy gabonatermő vidékei vannak. Pénzegysége
a canadai dollár.

Szakmai lehetőségek: kizárólag földbérlőket en-
ged be, akiknek tőkéjük is van, s amiért egy bizo-
nyos nagyságú földet kell vásárolni.

A bevándorlás igen körülményes és nehéz.

CEYLON: a Brit Birodalom ázsiai részén terül
el. Éghajlata nem valami egészséges és igen kevés
fehér ember él kinn.

Szakmai lehetőségek itt nincsenek. Csakis tőké-
vel rendelkező földbérlőknek lehet valami esélyük.
A bevándorlás igen nehéz, úgy hogy előrelátható-
lag igen kevesen fognak tőlünk kijutni.

CHILE: délamerikai köztársaság. Lakosainak
száma kb 4.5 millió. Igen kevés az európai ember.
A spanyol nyelvet beszélik. Bár igen művelt ország,
a bevándorlóktól idegenkednek. Pénzegysége a pe-
so. Éghajlata északon és délen európainak nem igen
ajánlható, de Közép-Chile éghajlata igen kedvező.

Szakmai lehetőségek: földműveseknek, de kü-
lönösen tőkével rendelkező földbérlőknek igen szép
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lehetőségeik vannak. Iparosok, is találhatnak elhe-
lyezkedést. Igen fejlett bányászata van. Szép ered-
ményeket ért el aranyban, vasban, rézben. Hatalmas
salétrom termelése is van. Keresik a technikusokat,
bányamérnököket, Lehetőségeik vannak még az
autószerelőknek és a géplakatosoknak is.

Női szakmában a varrónőknek nyílik némi el-
helyezkedésük. Külföldi zenészeket szívesen látnak
vendégül pár hónapra.

A bevándorlás eddig meg volt szigorítva, de
most a megtörtént szörnyű földrengés következtében
igen sokan pusztultak el és így egy időre megköny-
nyítették egyes szakmákban a kivándorlást.

Földbérlők, iparosok, kik némi tőkével rendel-
keznek, előnyben részesülnek. Építőipari munkások
és építészeknek kedvező alkalom nyílik a letelepe-
désre. Azok részére, akik ki tudnak jutni és a nyel-
vet valamennyire is beszélik szép lehetőségek kí-
nálkoznak.

COLUMBIA: Dél-Amerika északi részén elte-
rülő köztársaság. Bővebben nem is foglalkozom vele,
mert bár nyújt egyes szakmáknak némi elhelyezke-
dést, de európai ember nem igen bírja a klímáját.
Ha mégis akad, aki kivándorol, annak részére a kö-
vetkező szakmák nyújtanak némi elhelyezkedési le-
hetőséget: önálló kereskedők és iparosok, — tőkével
rendelkezők előnyben. Földbérlőket enged be szin-
tén tőkével. Itt mérnökök és diplomások is találhat-
nak némi elhelyezkedést.
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COSTA RICA: középamerikai köztársaság, a
nyelve spanyol. Éghajlata egészséges. Fejlett bá-
nyászata van.

Szakmai lehetőségek: földbérlőket enged be tő-
kével. Bányamunkások is találhatnak szerény igé-
nyek közt elhelyezkedést.

CUBA: szintén középamerikai köztársaság.
Nyelve spanyol, éghajlata egészséges. A bevándor-
lás most nagyon meg lett szigorítva.

Szakmai lehetőségek: tőkével rendelkező iparo-
sokat szívesen lát, mert ipara úgyszólván alig van.
Diplomások, kereskedők, tisztviselők kilátásai re-
ménytelenek.

CYPRUS: A Földközi-tengernél elterülő sziget.
Éghajlata elviselhető.

Szakmai lehetőségek igen szép számban kínál-
koznak a bevándorlóknak. Úgy a bányászat mint a
földművelés terén komoly lehetőségek vannak.

ECUADOR: szintén keveset érdemes róla írni.
Mindössze 2.5 millió lakosa van és ezek közül majd-
nem mind néger indián és spanyol. A klímát fehér
ember nem igen bírja. Teljesen hátramaradott or-
szág. Klímája miatt magyar embernek nem ajánl-
ható.

EGYIPTOM: a Nílus vidékén elterülő függet-
len állam. Éghajlata elviselhető. Pénze a font ster-
ling.
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Szakmai lehetőségek: tőkével rendelkező föld-
bérlőknek és földmunkásoknak vannak kilátásaik.
A bőrszakmában dolgozók is elég könnyen elhelyez-
kedhetnek. Orvosoknak van némi esélyük.

A bevándorlás igen nehéz, szinte lehetetlen.
Enyhítésre egyelőre még kilátás sincs.

FÜLÖP SZIGETEK-et meg kell említenem,
mert éghajlata elviselhető és igen szép lehetőségek
nyílnak a kivándorlóknak. Pénzegysége a peso.
Nyelvük az angol és a spanyol.

Szakmai lehetőségek: asztalosok, vasmunkások,
rádió- és elektrotechnikusok jól elhelyezkedhetnek.
Bányamérnökökben igen nagy hiány van. Tőkévei
rendelkező földbérlők vagy állattenyésztők gyönyö-
rűen megélhetnek. Nehezen, de orvosok és vegyé-
szek is találhatnak szerény keretek között meg-
élhetést.

HAITI: középamerikai köztársaság, nyelve
francia, éghajlata igen egészséges.

Szakmai lehetőségek: tőkével rendelkező föld-
műveseknek, munkásoknak iparosoknak aránylag
igen szép lehetőségeik vannak és meglehetős köny-
nyen ki is lehet jutni.

INDIA: a Brit Birodalomhoz tartozik. Csá-
szárság. Fejlett acél- és vasipara van. Bányászata
igen szépen fejlődik. Aranyat, ezüstöt, ólmot, rezet,
drágaköveket, vasat bányásznak. Tea, rizs és do-
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hánytermelése az első a világon. Igen szépen ter-
melnek még búzát és gyapotot, tengerit, kávét, kau-
csukot lent, és jutát. Kl í máj a csaki s erős
szervezetű embereknek elviselhető. Kizárólag önálló
iparosokat lát szívesen.
A bevándorlás igen körülményes és nehéz.

IRAK: ázsiai független állam. Éghajlata nagy
részén, egészségtelen, de csakis azért említem meg,
mért egyes szakmákban éspedig: cukrász, borbély,
kozmetikus, művirág, zenészek és tőkés iparosok ta-
lálhatnak elhelyezkedést.

IRÁN: perzsiai császárság. Lakossága kb 15.5
millió. Klímája elviselhető. Pénzegysége a rial.

Egyes részein a földje igen termékeny. Dohány,
gyapot, mák, rizs és gyümölcs is igen szép mennyi-
ségben megterem. Bányászata bár kezdetlegesedé
igen gazdag. Ezüstöt, rezet, ólmot, vasat, kőszenet
bányásznak. Igen nagy bányái vannak még kiakná-
zatlanul. Szőnyeg és kőolaj exportja jelentékeny he:

lyet foglal el a világpiacon.
Szakmai lehetőségei: igen nagyok. Úgy iparo-

sokat, mint kereskedőket, sőt diplomásokat is be-
fogad. A bányászat terén mérnökök, tanult és tanu-
latlan munkások kitűnő elhelyezkedést találhatnak.

A bevándorlás nem nagyon nehéz és a munka-
vállalási engedélyt is igen könnyen meg lehet sze-
rezni.
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JAMAICA: a Nagy Antillák szigetcsoportjá-
nak egyike. Igen értékes sziget, amelyen úgy a bá-
nyászatban, mint a földművelésben gyakorlottak
nyugodt megélhetést találhatnak. Úgy az ipara, mint
a kereskedelme fellendülőben van.

Szakmai lehetőségek a földmunkásoknak és
földbérlőknek, tanult ipari munkásoknak, bányá-
szoknak, bányamérnököknek, rádiószakmabelieknek
nyílnak.

JAPÁN: bevándorlásra igen kevés lehetőség
van európai ember számára. Bár hatalmas terület,
mégis a népessége olyan sűrű, hogy idegennek nem
igen nyílik tere az elhelyezkedésre. Ipara is, keres-
kedelme is fejlődésképes. Azonban európai ember
részére nem alkalmas terület a letelepedésre.

Szakmai lehetőségek nem igen vannak. Kizáró-
lag csak tőkével rendelkezőket fogad be és azokat
sem szívesen. Cukrászok és cukorkakészítők talál-
hatnak kint szép keresettel elhelyezkedést. A zsidók
bevándorlását most megszigorították.

KENIA: afrikai angol gyarmat. Igen fejlődés-
képes. Éghajlata egészséges.

Szakmai lehetőségek földmunkásoknak és tőké-
vel rendelkező földbérlőknek nyílnak. A gépek ke-
zeléséhez értők, mechanikusok is el tudnak helyez-
kedni.
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MEXIKO: északamerikai köztársaság. Óriási
területén mindössze 16. 5 millió ember él, melyeknek
kb 85%-a indián és félvér és mindössze csak 15%-a
fehér. Éghajlatát európai ember nem igen bírja so-
káig. Pénzegysége a peso.

Szakmai lehetőségek: földműveseknek, tőkével
rendelkező földbérlőknek kitűnő életalapítási lehe-
tőségük van. Iparosoknak nincs sok kilátásuk, mert
a bennszülöttek munkadíjai oly alacsonyak, hogy
nem lehet velük versenyezni.

A bevándorlás most erősen meg van szigorítva.

PALESZTINA: sok ezer kivándorló álma. Az
elmúlt években rohamosan fejlődésnek indult. Ki-
vándorlók részére igen szép lehetőségek nyílnak.
Klímája elviselhető.

Szakmákat nem is sorolok fel, mert minden ta-
nult szakmával lehet kezdeni valamit. A földmun-
kásokat nagyon keresik és a tőkével érkező föld-
bérlő pénzét idővel szépen gyümölcsöztetheti.

PARAGUAY: hatalmas terület, szintén meg-
lepő kevés lakossággal. Éghajlata nagyrészt egész-
séges. Iparban, kereskedelemben hátramaradott.

Szakmai lehetőségei nincsenek, mert kizárólag
csak földmunkások találhatnak némi elhelyezkedést.
Újabban zsidóknak egyáltalán nem lehet kijutni.

PERU: délamerikai köztársaság kb 6.5 millió-
lakossal. Éghajlata nem igen ajánlható európai
embernek. Pénzegysége az arany sol.
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Szakmai lehetőségek: munkásoknak kínálkoz-
nak, kik bírják a nehéz munkát. Tőkével rendelkező
iparosoknak és kereskedőknek ezép 'kilátások nyíl-
nak. Keresettek az órások, asztalosok, technikusok,
cipészek és a mérnökök. Ismételnem kell, hogy kizá-
rólag egészséges emberek, kiknek egészséges a szer-
vezetük, bírják csak a klímát.

DÉL-RHODÉSIA: a Brit   Birodalom   gyar-
mata, klímája nem igen alkalmas európai embernek.

  Szakmai lehetőségek: iparosok, kereskedők tőké-
vel ha rendelkeznek, földbérlők es földmunkások ér-
vényesülhetnek.

TANGANYIKA: a Brit Birodalom keletafri-
kai gyarmatai közé tartozik. Éghajlata csak erős
szervezetű embereknek elviselhető.
...   Szakmai lehetőségek nyílnak a tőkével rendel-

kező iparosoknak és földbérlőknek.

ÚJZÉLAND: angol domínium. Hatalmas nagy
terület és lakossága mindössze kb 1% millió. Éghaj-
lata európai ember részére a legideálisabb az egész
világon. Pénzegysége az újzélandi font.

Szakmai lehetőségek: európai ember számára
igen nagy lehetőségek kínálkoznánk. Különösen ke-
resettek az állattenyésztéshez, főkép a tehenészethez
értő emberek. Kereskedelmi alkalmazottaknak, ke-
kereskedőknek, diplomásoknak reménytelen a hely-
zetük. Technikusok és gépmunkások, hentesek és kő-
művesek szerényen el tudnak helyezkedni.
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Női munkaerőkben csak a háztartási alkalma-
zottak keresettek.

A bevándorlás messzesége folytán is igen kö-
rülményes. De kijutni csak igen nehezen lehet.

URUGUAY: ideális bevándorlásra alkalmas hely,
azonban egyike azoknak az államoknak, ahová a leg-
nehezebb kijutni. Éghajlata egészséges. A földmű-
velése visszamaradott az ipara fejlődésben van. Az
ott élő népeknek a túlnyomó része fehér. Igen sok
zsidó él kint.

Szakmai lehetőségek: földmunkások és földbér-
lők részére vannak kilátások. Ipari szakmunkások-
nak és tőkéseknek lehetnek némi reményei. Diplomá-
soknak semmi kilátásuk sincs.

Nők közül háztartási alkalmazottak tudnak el-
helyezkedni.

VENEZUELA: Dél-Amerika északi részén el-
terülő köztársaság, kb. 3V4 millió lakossal. Éghaj-
lata egyes helyek kivételével elviselhető. Pénzegy-
sége a bolivar, nyelvük spanyol. Ipara alig van,
bányászata, arany, réz, szén igen jelentős. Szépen
fejlődő a gyapot, cukor, kávétermelése is. Petro-
leum termelése a harmadik az egész világon.

Szakmai lehetőségek: kizárólag tőkével rendel-
kező iparosoknak és munkásoknak van kilátásuk.
Diplomásoknak semmi néven nevezendő elhelyez
kedési lehetőségük nincs.
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A bevándorlás igen nehéz, leginkább csak tőké-
vel rendelkezők juthatnak ki. Kommunisták, sár-
gák, négerek egyáltalán, zsidók is csak nagyon ne-
hezen.

Meg kell még említenem PANAMÁT, NICA-
RAGUÁT, HONDURÁST. A nyelvük spanyol, ég-
hajlatuk egészséges.

Szakmai lehetőségek nem igen vannak és be-
vándorolni is nagyon nehéz.



A zenei átképzés
lehetőségeiről

Szekeres Ferenc tanártól kértünk felvilágosítást, akinek a zenei
iskolájában kb. 15 évvel ezelőtt az első b-listák idején indult
meg ez a folyamat. Tulajdonképpen akkoriban, a gaz-
dasági dekonj unkt úr a  következtében ezrével kerül-
tek tisztviselők az uccára — vallás különbség nélkül. — Ezek
a bélistások zenét kezdtek tanulni, idejében felismerve a zene
internavionális lehetőségeit. Az akkori bélistás banktisztvi-
selők közül nagyon sokan járják azóta is a világot hangsze-
rükkel, vagy működnek itthoni zenekarokban. Szekeres Ferenc
zenei pályára készülőknek az alanti gyakorlati tanácsokat adja:

1. Csak olyan foglalkozzék a gondolattal, akinek kedve,
érzéke és ideje van. Nem szabad tehát hitelt adni az alkalmi
átképzők dilettáns véleményének.

2. Csak 40 éven aluli, jó megjelenésű és egészséges egyé«
nek menjenek zenei pályára.

3. Csaik jó zenész számíthat a külföldön is elhelyezke-
désre.

4. A Magyarországi Zenészszövetségbe belépni, annak tag-
sági igazolványát kiváltani és általában minden írást, amellyel
képesítését, végzettségét igazolhatja a muzsikus, beszerezni
és magával vinni.

5. Egy hangszer tudása nem elég. Felsorolom, hogy hang-
szerenként milyen második u. n. kiegészítő hangszerre van
szükség: hegedűsnek, szaxofon, klarinét v. trombita, dobos-
nak harmonika, bőgő v. gitár, saxofonosnak, klarinét v. harmo-
nika, trombitásnak harmonika, énekesnek (hacsak nem egé-
szén különleges hanggal rendelkezik) dob, harmonika v. pen-
gető, zengeristának jó szalon és jazzzongoristának kell len-
nie, kitűnően kottát olvasni és esetleg harmonikázni.

6. A szükséges hangszert lehetőleg itthon megvásárolni,
mert külföldön megfizetjetetlen.

Sajnos nem biztosíthatom a kivándorlás gondolatával
foglalkozókat azzal, hogyha zenére képeztetik át magukat,
úgy az mindenhol biztos megélhetést jelent, azonban azt ha-
tározottan állíthatom, hogy megkönnyíti az elindulást. A régi
szólam, hogy a zene internacionális, most bebizonyosodott,
A kezdeti nehézségeken könnyebben átsegíti a kivándorlót
hangszertudása. Nagyon sok tengerentúli országban a társa-
dalmi elhelyezkedést is megkönnyíti, főleg ott, ahol  a zene-
nívó alacsonyabb, mint a miénk.



A fehérnemű-kultusz emelkedése.
Írta: SINGER LÁSZLÓ férfifehérnemű készítő, Lovag-u. 10.

A férfidivat a háború utáni években, ha nem is forra-
dalmi módon, de mindenesetre nagy lépésekben halad arra,
amerre a női divat erőteljesen megindult: kezd az észszerűi
ség és célszerűség törvényeihez alkalmazkodni. Eltűntek a ma*
gas gallérok, sőt többnyire ihar a rávarott gallér lesz általi*
nos, eltűnik a mellény, sőt a nyári melegben kávéházak és
vendéglők teraszain mindgyakrabban találkozunk ingujjas urak-
kal. Természetes következménye a divat ilyenmódon való át-
alakulásának, hogy a férfiak öltözködésében mindnagyobb fon-
tosságot nyer az eddig elrejtett ing, mely immár egyenrangú
fontosságú darabja a férfi öltözetének. Ha áll ez. Magyaror-
szagra, még fokozottabban vonatkozik . külföldre. Különösen
ott, ahol az éghajlat rákényszeríti a férfiakat a szellősebb öl-
tözködésre.
 Kivándorlók számára itt egy olyan iparág kínálkozik,
melynek, segítségével úgyszólván befektetés nélkül megaIapoz-
hatják új egzisztenciájukat. Nem is kell más hozzá, mint egx
olló, centiméter és hasonló olcsó segédeszközök és egy kis
szobában megindulhat az üzem. Előnye még az, hogy a fe-
hérneműszabást kis kézügyességgel rendelkező ember arány-
lag rövid idő alatt sajátíthatja el.

De azért ne gondoljuk, hogy a fehérneműszabás
könnyű mesterség. Éppen a fehérneműkultusz emelke-
désével nőnek az igények és aki úgy határozott, hogy
fehérneműkészítéssel keresse a kenyerét új hazájában,
nagyon, válogassa meg hol, kinél sajátítja el a szabás
tudományát.
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„Barbarus hic ego sum, quia non intelligor
ulli.“ — Barbárnak tűnök fel itt, mert nem
ért engem meg senki, (Ovidius)

Aki azzal a gondolattal foglalkozik, hogy át-
képzés után más országban keresse boldogulását,
annak a problémája még az átképzés tényével nincs
megoldva. Ha igaz, — mint ahogy igaz — az a köz-
mondás, hogy mindenki annyi emberrel ér fel,
arn ennyi nyelven beszél, fokozatosan áll ez az olyan
emberre, aki kenyérkereset és új egzisztencia szem-
pontjából megy idegen országba. Tudjuk, hogy ki-
váló szakemberek évekig voltak kénytelenek egészen
alantas munkát vállalni-, amíg az illető Ország nyel-
vét elsajátították.

Tehát: tanuljunk-nyelveket. Ez a jelszó.
Tanuljunk nyelveket, de Hogyan. Az idő* rövid,

hiszen rendszerint csak rövid hónapok állanak ren-
delkezésre és — akik tanulnak felnőttek, akik, még
ha nem is zavarná felfogóképességükét az ezernyi
más gond, kevésbé fogékonyak mint azok, akik egy
nyelvet már gyermekkorukban tanulnak meg. Leg-
többjük azonkívül napközben is el van foglalva és
időbeosztásában is korlátozott. Egy nyelvet pedig
csak olyan időpontban szabad tanulnunk, amikor
agyunk friss és készségünk megvan, tehát az ideális
állapot az amikor nem a tanuló, hanem a tanár áll
mindig rendelkezésre..

A LINGUAPHONE kitűnő tanárai pedig, akár
reggel hat órakor, akár éjfélkor rendelkezésre állnak
és teljesen hozzánk alkalmazkodnak. Kétszer vagy
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akár tízszer is elísmétlik ugyanazt, anélkül, hogy
restelkednünk kellene. A LINGU APHONE előadói
rendkívül türelmesek, hiszen a gramofonnak nin-
csenek idegei. Nem kell mást tenniê  mint megindí-
tani a gramofont és élő gyakorlati mondatfűzéseket
hall, olyan témákról, melyek felkeltik érdeklődését.

A tökéletes kísérő képes és magyarázó könyvek
minden felvilágosítást megadnak, úgy, hogy sem
szókeresésekfcel, sem száraz szavak memóriaterhelő
bemagolásával nem. kell foglalkoznia.

Nem halott betűk rabszolgája többé! A LIN-
GrUAPHINE felhasználja az Ön természetes adott-
ságát, utánzó képességét. Gyakorlati társalgási for-
mulái úgy bevésődnek emlékezetébe, mint a meló-
diák.

Tanuljunk idegen nyelveket LINGUAPHONE
rendszerrel!

NÉHÁNY ELŐNY
a sok közül, amelyek a Linguaphone rendszert világ-
szerte népszerűvé tették.

Kényelmi előnyök;
Akkor tanulunk, amikor ráérünk és kedvünk van. Any-

nyiszor ismételjük a leckerészeket, ahányszor akarjuk,
mindaddig, amíg meg nem tanultuk.

Pedagógai előnyök:
A gyors és sikeres tanulás érdekében: 1. Az első leme-

zek előadói LASSABBAN beszélnek, mert a fülnek
FOKOZATOSAN kell hozzászokni az idegen nyelvhez.
Teljesen kezdőknél ez nélkülözhetetlen. 2. Rendkívül
fontos, hogy TÖBB ELŐADÓT halljunk. 3. A „pedagó-
giai szolgálat“ keretében 30 LECKÉN KERESZTÜL ki-
javítjuk dolgozatait és állandóan figyelemmel kísérjük
előmenetelét,



TUDNIVALÓK
Általában bármely országba a bevándorláshoz

benyújtandó kérelmeknek a következő adatokat kell
tartalmaznia:

Születési év, családi állagot, áílampolárság,
vallás, foglalkozás. Milyen összeggel rendelkezik
melyet esetleg partraszálláskor fel is tud mutatni.
Rokonai, barátai neve, címe, íoglalkozása (kik ab-
ban az országban laknak, ahol letelepedni szeretne)
Ha állása van úgy a cég neve, címe.

A kérvényeket minden országban mâs&ëp bírál-
jak el. líogy különböző örszágoköan pontosan mi-
lyen iratok kellenek, azt nem írom le, mert az il-
lető országok követségei szívesen nyújtanak az ér-
deklődőknek felvilágosítási

Észak- és Dél-Amerikába a legnehezebb kijutni.
A bevándorlást többnyire csak az tudja megszerezni,
akinek hozzátartozói, rokonai vagy barátai kint van-



38

nak, akik természetesen felelősséget vállalnak azért,
hogy eltartják az illető bevándorlót mindaddig, míg
az rászorul arra. A jótállónak megfelelő vagyonnal
kell rendelkeznie. Ha ez meg van még mindig sok
okmányra van szüksége a bevándorlónak. Ezek az
okmányok természetesen szintén országonként vál-
toznak. Fontosabb okiratok, melyek általában min-
denhova kellenek:

Orvosi bizonyítvány, (követségi orvosok által
kiállított) foglalkozást igazoló hivatalos. bizonyít-
vány, erkölcsi bizonyítvány, 4—10 drb különböző
felvételekből álló fényképek, ha nős az illető, a fe-
leség közjegyzőileg hitelesített nyilatkozata, mely-
ben beleegyezik férje kivándorlásába.

Az erkölcsi bizonyítványnak tartalmaznia kell,
azt is, hogy az illető nem volt kommunista, sőt más
olyan társaságnak sem tagja, akik a társadalmi ren-
det erőszakosan akarták vagy akarnák felfordítani.

Nehezen vagy egyáltalán nem kapnak beván-
dorlásra engedélyi a következő személyek:

Kommunisták, akik írni és olvasni nem  tud-
nak, elmebetegek, gyógyíthatatlan betegségben szen-
vedők, vakok, siketnémák, nyomorékok és prosti-
tuáltak.



K e n y é r h e z  ju t
a  v i lá g    b á r m e ly   r é s z é n ,
h a  tu d  ta n g ó h a r m o n ik á z n i!

Írta: Marnitz Frigyes.

A világ bármely pontján, ininden nyelvtudás
nélkül azonnal pénzt kereshet az, aki tud valamely
hangszeren játszani. A mai rohanó élet a zenetanu-
lásban is tempót követel. A mai embernek azonban
nincs ideje, hogy napi 5-6 órai gyakorlással 8—10
évig tanuljon egy hangszeren játszani. Kellett jönni
egy hangszernek, mely amellett hogy .zeneileg tö-
kéletes, rövid pár hónapig könnyed, szórakoztató
gyakorlással megtanulható. Ez a tangó harmonika,
vagy helyesebben zongorabillentyűs harnionika.

Bárja tapasztalhatta, hogy zongorán jobb kéz-
zel bármely nótát azonnal le tud játszani. Nehézsé-
get csak a balkéz kísérő játéka okoz, mert egy-egy
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dur vagy moll akkord leütéséhez, minden alkalom-
mal más és más összeállításban öt különböző hang
leütése szükséges.

Ezzel szemben a tangóharmonikánál a balkéz-
zel csupán egy basszusgomb lenyomásával megkap-
juk a megfelelő dur, moll vagy szeptim akkordot.

A kottából való játék is nagyon le van egysze-
rűsítve, mert az akkordokat jelző hangjegyek alatt
ott van a megfelelő betűjelzés.

Hihetetlen rövid idő alatt elsajátítható tökéle-
tes zenei élvezetet nyújtó hangszert kaptunk a tan-
góharmoniában. Akár a magunk és társaságunk
szórakoztatására, akár mint esetleges jövendő ke-
nyérkereseti lehetőség a tanngóharmonika tudása
nélkülözhetetlen a mai ember számára.



Á tk é p z é s  n é lk ü l . . .    N y e lv tu d á s  n é lk ü l .  . .
Ha sem az átképzés, sem a nyelvtanulás nem.

vált lehetővé, akkor is van mód arra, hogy megél-
hetést találjunk egy idegen országban. Ahol leg-
lagyobb a szükség, ott legközelebb a segítség. Ép-
3en egy magyar találmány teszi ezt lehetővé. A Gra-
fológus Automata. Ez az automata semmiféle elő-
anulmányt nem igényel és mindenkiről csalhatatlan
jellemrajzot tud készíteni. A beszerzési ára oly cse-
kély (P 20.—), hogy e befektetés mindenkinek mód-
jában áll. Mint vándor grafológus mindenki fenn-
tarthatja magát mindaddig, míg más elhelyezke-
lésre nem talál. A nyelvtudás sem szükséges hozzá,
nert elegendő a készülékhez csatolt magyarázó
kulcs lefordítása bármilyen idegen nyelvre és a szá-
nok alapján a jellemrajz elkészíthető anélkül, hogy
az illető ország nyelvét értenők. Akinek nagyobb
tőke áll rendelkezésére, az természetesen egy ország
részére a szabadalom kihasználásának jogát is meg-
vásárolhatja. Külföldön a fejlettebb iparú országok-
van a nagy gyárvállalatok és bankok állandóan al-
kalmaznak grafológust, aki a tisztviselők írásit el·
enőrzi elsősorban a megbízhatóság, másodaSWiirlieöi a
>eosztás helyességét illetően. Könnyű elhelyezkedni
> készülék birtokában valamelyik lap szerkesztősé-
céhen, mint grafológus munkatárs.

Nagy segítség ez tehát azoknak, akik nyelvtu-
lás és átképzés hiányában kényszerülnek kívándo-
rolni.

Mint érdekelt helyről közölték velünk e taláí-
nány ideiglenes főlerakata a KENDI LAKÁSBE-
RENDEZŐ IPAR cégnél; (Bp. IV., SEMMEL-
WEISS-U. 7) van.



Útlevél szerzés   tudnivalói
Az útleveleket Budapesten a főkapitányság út-

levél osztályán V., gr. Vigyázó Ferenc utca 5. alatt
kell beszerezni. Rendes útlevelet esak magyar ál-
lampolgár kaphat.

Az útlevél ára egy évre Ρ 20.—, szegénységi
bizonyítvánnyal rendelkezők részére Ρ 4.—

Az útlevél kiállításához a következő okmányok
szükségesek:

Születési bizonyítvány, bejelentő-lap, állampol-
gársági bizonyítvány.

Férjes nők részére: házasságlevél.
Kiskorúak részére: szülői beleegyezés.
Katonaköteleseknek: a honvédelmi miniszté-

rium engedélye.
Tengerentúli államokba való kiándorlásra

külön kérvényt kell benyújtani a főkapitányság: úfc-
levél osztályához.

Szükséges még beszerezni; erkölcsi bizonyít-
ványt is, mert azt a bevándorló állam külképvisele-
ténél be kell mutatni.



T A R T A L O M :

Előszó ..........................................................................................3
Konzulátusok, követségek címei ............................................. 6
Indorg pszichotechnikai és szervezési intézet
Ismertetése..............................................................................10
Keleti munkatanfolyam...........................................................18
Dél-Afrikai Unió.....................................................................19
Argentina ................................................................................19
Ausztrália ...............................................................................20
Bolivia  ...................................................................................... 21
Brazília ...................................................................................... 21
Canada ....................................................................................23
Ceylon ....................................................................................23
Chile ...................................................................................... 23
Columbia  ...................................................................................24
Costa Rica ..............................................................................25
Cyprus: ...................................................................................25
Ecuador  ......................................................................................25
Egyiptom.................................................................................... 25
Fülöp-szigetek ............................................................................. 26
Haiti........................................................................................................ 26
India............................................................................................26
Irak ........................................................................................ 27
Jamaica....................................................................................28
Japán .......................................................................................... 28
Kenia .............................................................................................28
Mexikó ...................................................................................29
Palesztina ....................................................................................29
Paraguay................................................................................. 29
Peru  ......................................................................................29
Dél-Rhodésia ......................................................................... 30
Tanganyika .............................................................................. 30



47

Új Zeland ..............................................................................30
Uruguay.................................................................................31
Venezuela...................................................................................31
Panama .....................................................................................32
Nicaragua ...............................................................................32
Honduras   ............................................................................ 3·3
Szekeres zeneiskola ismertetése ............................................33
Singer László fehérneműszalón ismertetése.......................... 34
Linguaphone leírás..................................................................35
Tudnivalók .............................................................................37
Marnitz hangszertelep leírása ................................................39
Grafológus automata ismertetése .......................................... 41
Szakmai névsor ......................................................................44
Útlevél szerzés tudnivalói ......................................................45


