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

7. szám. X. évfolyam. 1939. április 1.

Dávid király
XXIII-ik zsoltára.

r

Az Ur én-nékem őriző pásztorom,
Azért semmiben meg nem fogyatkozom: 
Gyönyörű szép mezőn engemet éltet,
És szép kies folyó vízre legeltet,
Lelkemet megnyugtatja szent nevében,
És vezérl engem igaz ösvényében.
Ha a halál árnyékában járnék is,
De nem félnék még ő sötét völgyén is; 
Mert mindenütt te jelen vagy én velem: 
Vessződ és botod megvigasztal engem;
És nekem az ellenségim ellen 
Asztalt készítesz eledelt adsz bőven.
Az én fejemet megkened olajjal,
És engemet itatsz teljes pohárral,
Jóvoltod, kegyességed körülvészen,
És követ engem egész életemben.
Az Úr énnékem megengedi nyilván,
Hogy mind éltiglen lakjam az Ő házában.

Történelmi idők.
Az utolsó napok megint új fergeteget 

hoztak Európa feje fölé. Ez a fergeteg egy 
hatalmas országot sodort el és semmisített 
meg. Cseh-Szlovákia nincs többé. A meg
szűnt ország nyugati részét: Cseh és Morva 
országot Hitler Adolf németbirodalmi vezér 
és kancellár, a Német birodalom protekto

rátusa — magyarul: fennhatósága — alá 
helyezte. Ez azt jelenti, hogy Cseh és Morva
ország nem független állam többé, hanem 
Németországhoz tartozik.

Ezzel szemben a megszűnt Cseh-Szlo
vákia keleti része: Szlovákia, — (amely 
lényegében Nagymagyarországtól elszakított 
terület) — önálló állam lett és nem került 
német protektorátus, német fennhatóság alá, 
csupán csak német védelem terjesztetett ki 
felette. (Külön cikkben írjuk meg, hogy mi 
a különbség a protektorátus és védettség 
között).

Ugyanekkor a magyar honvédség el
foglalta Rutén földet (amely 1000 évig 
Magyarországhoz tartozott), visszacsatolta 
ezt hazánkhoz s megteremtette a lengyel
magyar határt. (Részletes tudósítás alább).

Visszafoglaltuk egész Ruténföldet.
Horthy Miklós kormányzó diadalútja a Kár

pátalján küzdő honvédcsapatoknál.
- A magyar királyi honvédség vezérkari fő

nöke 1939 március 18-án tíz órakor a következő 
hivatalos jelentést adta ki:

A Tisza völgyében előnyomuló csoport éle 
március 17-én este Kőrösmezőn át elérte a lengyel 
határt.

Az ungvölgyi csoportból a 13. kerékpáros 
zászlóalj március 17-én 22 órakor Nagybereznán 
át az Uzsoki-hágóra felérve felvette az érintkezést 
a lengyel erőkkel.
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Jelenleg a ruszin területek megszállása terv
szerűen folyik. A lakosság mindenütt felszabadító
ként ünnepli a honvédséget. Csapataink a Szics- 
gárdisták és ukrán bandák helyi ellenállását meg
törve, a terület megtisztítását folyamatba tették.

A magyar királyi honvédség csapatainak 1939 
március 17-én 22 óráig 37 halott és 114 sebesült 
vesztesége volt.

A felszabadított területen 1939 március 18-án 
12 órától kezdődően katonai közigazgatás lépett 
életbe.

Ruszinszkó egész területe birtokunkba jutott.
A magyar távirati iroda jelenti:
Illetékes helyről jelentik, hogy csapataink 

minden ellenállást megtörve és az időjárás viszon
tagságaival dacolva, az Uzsoki-szorosnál is elérték 
egy évezred magyar küzdelmeitől megszentelt tör
ténelmi határainkat.

Honvédségünk villámgyors hadmozdulatai 
következtében március 19-én reggelre Ruszinszkó 
(Ruténföld) egész területe a Kárpátok ősi ország
határáig birtokunkba jutott.

Tervszerűen ment a ruszin terület birtokba
vétele és a bandáktól való megtisztítása.

A lakosság csapatainkat mindenütt nagy lel
kesedéssel, zászlódísszel és kivilágítással fogadta.

Vállvetve fognak őrt állani a Kárpátok bércein.
A magyar és lengyel csapatok ünnepies ta

lálkozója Volóc felett.
Március 17-én késő délután a határon ünnepé

lyes fogadtatást rendeztek azoknak a magyar csapa
toknak a tiszteletére, amelyek Volóc felől jövet elér
ték a lengyel-magyar történelmi határ vonalát. A 
határon rögtönzött diadalkaput emeltek, ezzel a 
felírással: Isten hozott! A fogadtatáson lengyel 
határőrség osztagain kívül ott voltak a polgári 
hatóságok képviselői. A környék lakossága díszes 
népviseletben jelent meg. Az iskolás gyermekek 
is kivonultak. Amikor a magyar csapatok élosztaga 
feltűnt, az egybegyűltek viharos éljenzéssel kö
szöntötték. Az osztag átvonult a diadalkapu alatt, 
majd a lengyel és a magyar parancsnok össze
ölelkezett. A magyar katonák kitűzték a határosz
lopra a háromszínű zászlót és a csapatok katonai 
tisztelgést végeztek. A két parancsnok ezután me
leg üdvözlő szavakat váltott, majd elvonult a len
gyel határőrség zászlaja előtt. A környékbeli fal
vak előljárósági vezetői ezután szívből jövő sza
vakkal üdvözölték a honvédeket. Az üdvözlésre 
válaszolva a magyar parancsnok rámutatott a ma
gyar és a lengyel nemzet évszázados barátságára 
és hangoztatta, hogy a jövőben a lengyel és-a 
magyar katonák vállvetve fognak őrt állani a Kár
pátok bércein.

Március 18-ára virradó éjszaka az uzsoki határ- 
állomás jegyzőkönyvébe a követkző bejegyzés tör
tént: „Cseh-Szlovákia megszűnt 1939 március 18- 
án 9 óra 40 perckor, Éljen Magyarország! Az 
uzsoki állomást a magyar állam nevében birtokba 
vette a honvéd-gyalogdandár parancsnoka.,, Ezzel

a magyar királyi honvédség a harmadik ponton 
is elérte a történelmi magyar határt.

Mámoros öröm a Tisza-völgyén fel a lengyel határig.

A Tisza-völgyén előnyomult honvéd csapa
tokat az egész folyó mentén mámoros lelkesedés
sel fogadta a nép. Á felderítést végző kerékpár- 
osztagok olyan váratlanul jelentek meg és haladtak 
át a községeken, hogy a lakosság alig mert hinni 
a szemének. Annál nagyobb volt az öröm, amikor 
ráocsudtak, hogy magyar honvédek vonultak át a 
falvakon. A felderítő részeket követő elővédet már 
magyar és ruszin zászlókkal fellobogózott házak 
és ujjongó tömegek fogadták mindenütt. A bevo
nulás híre percek alatt terjedt el a magasabban 
fekvő hegyi községekben is. Ezekből csoportosan 
rohantak le az emberek a völgybe, hogy ők is 
együtt örvendezhessenek a müút mentén lévő 
falvak lakossaival.

Szeklence, Száldobos, Bustyaháza, Técsö, 
Bedőháza, Taracköz, Aknaszlatina, Fejéregyháza, 
Kis- és Nagybocskó, Lonka, Rahó és Kőrösmező 
lelkes népe páratlan diadalmenetté avatta a honvéd- 
csapatok útját.

Minden helyen megismétlődtek az őszi terü
letátvételek idején megnyilvánult megható jelenetek. 
A keresztény felekezetek lelkészei könnyes szemek
kel áldották meg a vonuló honvédeket Harang
zúgás és térdelő, hálálkodó nép fogadta őket 
községtől községig, különösen megindító kép volt 
az aknaszlatinai sóbánya bányászainak örvende
zése és tisztelgése a magyar csapatok előtt.

A hírhedt rahói internáló-tábor Szics gárdista 
őrsége az utolsó pillanatban szétfutott és a sokat 
szenvedet foglyok, akiknek túlnyomó része magyar 
érzelmei és a ruszin nép iránt érzet hűsége miatt 
sínylődött a táborban, sírva tódultak az útra, hogy 
láthassák felszabadítóikat. A Szics gárdistákat és 
az ukrán érzelműeket a nép üldözőbe vette és 
csak a honvédség határozott fellépése tartotta vissza 
őket attól, hogy valóságos hajtóvadászatott ne 
rendezenek volt gyűlölt elnyomóik ellen az elke
seredett emberek.

A távolabbi völgyekbe, vagy a magas hegy
vonalakon fekvő falvak mindegyikébe még nem 
jutottak el a honvédek. Ezekből papjaik vezetésé
vel templomi zászlók alatt egyházi énekeket és a 
magyar Himnuszt énekelgetve vonult a lakosság 
olyan helyekre, ahol már csapatok jártak, hogy 
kifejezzék hálájukat a húszéves rabság megszün
tetésére.

Ez a bevonulás felejthetetlen emléke marad 
mindazoknak, akik végigélhették.

A Ruténföld statisztikai ad ata i.

A Magyar Statisztikai Hivatal összeállította 
a most elfoglalt Ruténföld adatait. Ezek a számok 
mutatják be, hogy mit nyerünk a Ruténföld vissza
foglalásával területben és lakósságban.

Az 1930. évi állapot szerint a Ruténföld ada
tai a következők.
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Jár ás Községek Területek A lakosok 1 km--re esőSzámszerint: száma km'-ben ossz. száma lakosok száma

Nagybereznai járás 31 813.34 29.197 36
Huszti járás 21 962.46 71.311 74
írsavai járás 38 751.61 50.231 67
Munkácsi járás 74 708.51 65.544 92
Perecsenyi járás 19 623.96 24.399 39
Rahói járás 16 1.938.43 60.862 31
Nagyszőllösi járás 33 521.76 56.332 108
Szolyvai járás 66 1.407.81 54.459 39
Técsöi járás 35 1.768.16 79.419 45
Ungvári járás 31 438.86 25.144 57
Ökörmezői járás 26 1.150.34 35.226 31

összesen: 390 11.085.24 552.124 50
Mit é rt a nemzetközi jog  „protektorátus"* 

és m it é rt védettség a la tt?
Hitler kancellárnak már közzétett kiáltványa 

szerint a német csapatok által birtokba vett cseh- 
morva terület ezután, mint cseh-morva protekto
rátus, Németországhoz tartozik és annak védelme 
alatt áll. Ennek a protektorátusnak mibenlétét a 
kiáltvány részletesen szabályozza. Ugyancsak meg
jött a híre annak, hogy Szlovákia Hitler védelme 
alá helyezte magát.

Protektorátus alatt a nemzetközi jogban álta
lában függőségi, alárendeltségi viszonyt értenek, 
amelybe valamely terület vagy nép kerül egy ha
talmas állammal szemben, feladván önállóságának 
teljességét. Ez az alárendeltségi viszony lehet la
zább vagy szorosabb, külsőleg mutathat mást, jó
val kedvezőbbet, mint amilyen a — valóságban. 
Nem jogi, hanem hatalmi kérdés ennek a viszony
nak miként való tényleges alakulása. A protekto
rátus alatt álló területnek vagy népnek különösen 
külügyi és hadügyi szempontból nincs önnálósága, 
szabad önrendelkezési joga. Újabban gazdasági 
vonatkozásban (vám, külkereskedelem, közlekedés, 
pénzrendszer tekintetében) is az önállóság teljes
ségét gyakorló hatalmas állam magának tartja fenn 
a rendelkezési jogot. A kisebb-nagyobb mértékű 
alárendeltségi viszony ellenértéke az a védelem és 
biztonság, amelyet a hatalmas állam nyújtani tud 
minden ellenséges támadással szemben. A pro
tektorátusra különösen a gyarmati világban találunk 
számos példát (a Tunisz, Marokkó, Madagaszkár 
fölött gyakorolt francia, a múltban Egyiptom felett 
gyakorolt angol protektorátus, valamint a népszö
vetségi megbízás alapján nyugvó gyarmati pro
tektorátusok).

Ettől különbözik a védettség, illetve védelem 
alá helyezés. Ez esetben egy hatalmas állam pusz
tán védelmet biztosít egy kis és gyönge állam ré
szére a létét fenyegető esetleges támadásokkal 
szemben, de anélkül, hogy a védelembe vett kis 
államnak önállóságát csorbítaná. így a kis San 
Marino köztársaság Olaszország, Andorra pedig 
Franciaország védelme alatt van._______________

Hogyan koronázták meg a pápát?
Március 12-én koronázták meg ünnepélyes 

szertartás keretében a Szent Péter Dómban XII. 
Piust. A pápa koronázása a bíborosok rangelső
jének a jelen esetben Caccia Dominioni bíborosnak 
előjoga aki e szavakkal helyezte a pápa fejére a

* Fennhatóság.

koronát: „Fogadd a tiara hármas koronáját s tudd 
meg, hogy te vagy a fejedelmek és királyok atyja, 
a földkerekség irányítója, e világon helytartója 
Jézus Krisztusnak, akinek tisztelet és dicsőség lé
gyen az örökkévalóságban. Ámen."

A koronázás napjával kezdik a pápa uralko
dási idejét számlálni és a koronázás évfordulóját 
minden évben bensőséges ünnep keretében ülik 
meg. Hatalom és jog szempontjából azonban ma
ga a koronázás ténye semmi újat nem ad már az 
újonnan megválasztott pápának, aki a választás 
pillanatában már hatalmának és hatáskörének teljes 
birtokába lépett.

A pápa a koronázás előtt beült az aranyo
zott hordszékbe, a „sedia gestatoria“-ba, amelyet 
12 skarlátvörösbe öltözött szolgáló vitt. Pompás 
ruhákba öltözött körmenet kísérte a sixtusi kápol
nából a Szent Péter-templomba a pápát és itt 
zajlott le a koronázási mise, melyen maga a pápa 
misézett. A Szent Péter-templomba érve, lépett a 
ceremoniárius a pápa elé és miközben egy rúdra 
erősített kis vesszőnyalábot égetett el előtte, e 
szavakat mondta: „Szentalya, így múlik el a világ 
dicsősége."

A mise alatt vette át a pápa az első bíboros 
kezéből, aki meg is koronázta, a palliumot, amely 
a főpapi hatalom teljességét jelképezi. Ez a jelvény 
apostoli egyszerűséggel van elkészítve, tenyérnyi 
széles fehér gyapjúszövet, melyre hat fekete ke
reszt van hímezve s a pápa vállain átvetve viseli. 
Ennek anyagát szerzetesnök szövik hibátlan bárá
nyok gyapjújából. A palliumokat megáldják, majd 
Szent Péter sírjára helyezik, végül a pápai oltár 
alatt egy urnában őrzik s ezek a palliumok a 
Szentatya használatára vannak, vagy pedig kitün
tető ajándékként adományozza azokat az arra 
érdemes püspököknek.

Ugyanekkor kapta meg a pápa a többi jel
vényeket: a halászgyűrűt, amely kizárólag a pápa 
tulajdona, egyébként egy egyszerű pecsétgyűrű, 
melybe a pápa neve és Szent Péter alakja van 
bevésve, amint egy kis csónakban ülve kiveti 
hálóját. A pápai pásztorbot nem begörbített végű 
bot —, amely utóbbi a püspök korlátozott hatal
mát jelképezi —, hanem aranyozott ezüst rúdon 
felerősített görög kereszt, amelynek egyformák a 
karjai, és egy keresztkarja van. A pápa hordszé- 
két két strucctollból készített legyezővel kísérték.

Ritkán fordul elő, hogy a Vatikán a maga 
egész pompáját kibontakoztatja. A Szent Péter- 
templom úgyszólván csak a pápa koronázási mi
séje alkalmából és a szentté avatáskor ragyog 
teljes pompájában. Ekkor azonban olyan pompás, 
méltóságteljes és látványos képet nyújt, olyan tö
kéletesen egyesíti magában a pompás stílusokat, 
amilyenre a spanyol világuralom letűnése óta nincs 
példa._______________________________________

Legbiztosabb önvédelem.
Nagy veszélyben forgó, komoly bajban lévő 

ember, álmodta a következő álmot:
Gép nélkül, minden segéd eszköz nélkül tu

dott repülni. Két kezével végzett szelíd legyező
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mozdulat elegendő volt ahhoz, hogy a levegőben 
tetszőleges irányban tovamozoghasson. Nagy testi 
és lelki nyugalommal szállt egy vár felé, melyben 
védelmet és biztonságot remélt találni. Szállását nem 
akadályozta meg semmisem. Szerencsésen eljutott 
a keresett várhoz. Repülésében megállóit egy percre 
és nyugodtan lebegve a levegőben, letekintett az 
erődre. Látta, hogy az lényegében egy hatalmas 
bástya falból áll, amelyet bástya — tornyok és 
egyéb kiugró védbástyák tagoznak. Kiválasztott 
egy ilyen védbástyát, leereszkedett reá s letelepe
dett rajta.

Végtelen nyugovásos, jóérzés szállta őt meg. 
Tudta, hogy egy végleges védettségbe került s 
szive megbékélt. Hála érzés költözött egész való
jába és elkezdett gondolkozni azon, hogy minek 
köszönheti csodálatos menekülését és miképpen jö
hetett létre a gépnélküli repülés csodája?

Töprengés közben egy benső hang szólalt 
meg benne s a következő választ adta:

„létezik egy láthatatlan, de valóságos lény, 
akit a Jóság Angyalának hívnak. A Jóság Angya
la nem jelkép, nem szólás mód, hanem élő való
ság; ha testi szemekkel nem látható is.

Időnként lejön a földre. Jósága olyan nagy, 
hogy amikor közeledik már csodálatos hatása ér
vényesül. A Rossz erői elgyengülnek, — elvesztik 
hatékonyságukat, a Föld hatalma, az anyag pa
rancsa pedig megszűnik. Egyre szebb, csodálato
sabb, szabadabb életlehetőségek teremnek meg, 
minél inkább közeledik.

Most .is ilyen korszakot élünk. A Jóság An
gyala közeledik. Ezért mind az a földre húzó 
rossz erő, ami az ember szabad szárnyalását meg
akadályozza, elveszti hatását s az ember gépnélkül 
is tud repülni!"

*

Idáig tartott az álom.
Aki álmodta maga csodálkozott ébredés után 

legjobban, hogy ilyen álom hogy is jut ő hozzá? 
Hiszen ő nem hisz semmiféle angyalban, — jóban 
sem, rosszban sem!

Erős vágy fogta őt el azután a hangulat 
után, amit álmában érzett! Milyen jó volna ébren
létben is érezni azt a csodálatos békét, védettsé
get, — a közeledő Jóság Angyal áldásos, boldogító 
légkörét!

Akár milyen áldozatot meg hozna azért, hogy 
ébren létében ne legyen kiszolgáltatva a sötét ér
zéseknek, a kitaszítottság és reménytelenség kínja
inak, hanem higyjen, — tudjon hinni — a Jóság 
Angyalának létezésében és elősegíteni tudja annak 
közeledését.

S megint egy benső hang szólalt meg benne, 
akárcsak álmában.

Ezt mondotta:
„Szeretnél hinni a Jóság Angyalának létezé

sében? Szeretnéd elősegíteni a Jóság Angyalának 
eljövetelét? — E célból három tettet kell nap nap 
után, óráról órára ismételned. Ha megteszed: ha
marosan fogod érezni a Jóság Angyalának való
ságos létezését és megfogod élni közeledését! Ha

nem teszed meg, mind keservesebb kínok között 
fogod nélkülözni őt!"

„Megteszem! Megteszem!" Jajongott a nagy 
bajban lévő ember teste-lelke.

Erre az ígéretre a benső hang megmagya
rázta, hogy mi az a három, ami szerint ezután 
élnie kell.

„Elősször: ne légy többé te magad a leg
fontosabb önmagadnak. Embertársaid szíve, lelke, 
sorsa legyen szintén nagyon nagyon fontos neked.

Másodszor, törődj mindég az egész emberi
séggel. Ne csak egy kisebb vagy nagyobb körrel, 
— legyen az család, párt, nemzet vagy társadalmi 
osztály, — hanem az egész földön élő es túlvilá
gon élő egész emberi nemmel, amelynek tagja vagy.

Végül pedig végy fel magadba rendszeresen 
az örökké való szellemi és erkölcsi világrendre 
vonatkozó gondolatokat és ismereteket nap-nap 
után, hogy ezek erősítsenek, finomítsanak és ala
kítsanak át téged. Rajtuk keresztül fog működni 
szívedben a Megváltás."

fü Világ folyása.
M eghalt Torkos László. Néhány hónappal 

századik születésnapja előtt, meghalt Torkos László, 
a magyar költészet pátriárkája. Még egy hete sincs, 
hogy a matuzsálemi korú költő nagy dicsőség és 
tisztesség érte: a Petőfi Társaság neki ítélte oda a 
Petőfinagydíjat, mint a társaság egyetlen élő alapító 
tagjának. Ez a kitüntetés azonban nemcsak korának, 
hanem költői pályájának szép jutalma és meg
koszorúzása is volt. Torkos László 1839 októbe
rében született Kőszegen. Teológiai tanulmányait 
elvégezve, középiskolai tanár lett, majd a múlt 
század hatvanas éveiben egyre gyakrabban jelent
kezett, mint hivatott költő. Számos verseskönyvén 
kívül egy költői elbeszélést is írt, Bankó lánya 
címmel, egy verses regényt (Áldás és szerencse), 
színművei közül pedig a Hármas szövetség című 
egyfelvonásosát a budapesti Nemzeti Színház. A 
hivatalvadász című vígjátékot pedig a kolozsvári 
Nemzeti Színház adta elő. Mint elbeszélőnek, iro
dalmi kritikusnak és műfordítónak is sok értékes 
munkája jelent meg. Különösen a magyar vers
elmélet ritmusproblémáiról írott tanulmánya keltett 
feltűnést. — 1876-ban lett tagja a Petőfi Társaságnak. 
Torkos László szelleme felett úgyszólván nyomtala
nul múlt el az idő, még a századik év mesgyéjén 
is a költészet lángja hevítette, csodálatos termé
kenységgel áradtak belőle a versek, amelyeket 
unokájának, dr. Szebeny Antalnénak mondott tollba. 
Legutóbb a rádióban is szerepelt, a mikrofón előtt 
hozzáintézett kérdésekre erőteljes hangon és friss 
ötletességgel válaszolt, — kedvenc gondolata volt, 
hogy megünnepli a saját századfordulóját. Ettől 
már csak hónapok választották el, de a sors más
ként akarta: a pátriárka korú költőt délutáni pi
henője után holtan találták családtagjai. Élete és 
halála szép, nyugodalmas és szelíd volt, amilyen 
a költészete.
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Segélyt kapnak a  bevonult nem hivatásos 
katonák családtagjai. A katonai szolgálatot telje
sítő nemhivatásos legénységi állományú személyek 
családja rászorultság esetében segélyben részesül. 
Az erre vonatkozó rendelet a hivatalos lap leg
közelebbi számban jelenik meg. Családi segélyt 
a feleség, a gyermekek, a bevonult szülői és nagy
szülői, általában olyan hozzátartozók kaphatnak, 
akik a múlt év őszén a rendkívüli fegyvegyakor- 
latok idején is az igényjogosultak csoportjában 
tartoztak és akiket a bevonult tartott el. A segélyre 
vonatkozó igényt a bevonultnak kell a csapatpa
rancsnokságnál kihallgatáson bejelenteni. Ennek 
megtörténtével a csapat a rászorultság elbírálása 
és ehhez képest a segély megállapítása végett a 
család lakóhelyének községi elöljáróságát, városban 
a polgármester, Budapesten a kerületi elöljárót 
nyomban értesíti. A közigazgatási hatóságok a 
lehető leggyorsabban határoznak a kérelmek felett, 
hogy a rászorultak mihamarabb megkaphassák az 
őket megillető segély. A ^egély összege most is, 
mint az elmúlt őszön feleség részére havi 15 
pengő, minden más családtag részére pedig havi 
10—10 pengő.

Fagyos március. Reggelenkint még jégvirág 
csillog ablakunkon és reménytelenül pillantunk a 
hőmérőre. Elővesszük a naptárt és csóváljuk a 
fejünket, sehogyse tudjuk elhinni, hogy már március 
derekán vagyunk. Máskor ilyentájban már zöld 
bársony borítja a völgyeket, rügyek pattannak a 
fákon és illatoznak a friss ibolyák. Ma még hótól 
fehérek a hegyek, dermedten állnak a fák és az 
ibolyák egyelőre a virágkereskedésekben nyílnak. 
Mit tehetünk most, régi tavaszokba merül emlékeze
tünk és unokáinknak magyarázzuk, hogy milyen 
a tavasz? És mikor fűtött szobánkban elábrándozva 
meséljük a tavasz szépségét, báját, csillogását, 
feladjuk a kérdést unokánknak:

— Mondj nekem egy tavaszi virágot.
Unokánk kitekint az ablakon. Hamar kész

a válasszal:
— Jégvirág!
Ipari tanfolyam ok. Az ipari tanfolyamok 

vezetősége az alábbi tanfolyamokat engedélyezte: 
Szentesen mester vizsgára előkészítő ipari, köz- 
igazgatási és gazdasági tanfolyamot, Faddon köz- 
igazgatási és gazdasági ismertető tanfolyamot; 
Szombathelyen cipészipari gyakorlati tanfolyamot; 
Süttőn kőfaragóipari, Szekszárdon mázoló, Rákos
palotán nőiszabóipari gyakorlati tanfolyamot és 
Körmenden asztalosipari költségszámítási és pá- 
coló-fényező tanfolyamot.

A budapesti állami felsőipariskola igazgató
sága pedig az alábbi tanfolyamokat hirdeti: Ve
gyészeti kisipari tanfolyam, kezdete március 22. 
Villamos ívhegesztő tanfolyam, kezdete április 3. 
Vas-és fémesztergályos tanfolyam, kezdete április 
17. Stabil gőzgépkezelői tanfolyam, kezdete ápri
lis 17. Motorkezelői tanfolyam, kezdete május 8. 
Beiratkozni e tanfolyamokra az intézet igazgató- 
sági irodájában (Bpest, VII., Népszínház-u. 8., I. 
em. 25. szám) lehet.

Kőművesmester és kőm ívesiparos m unka
köre. Mind gyakrabban előfordul, hogy vidéki 
építőiparosok érdeklődnek, hogy milyen munkát 
végezhetnek. Ezek munkakörét a 32.369/1913. és 
a 60.671/1922. K. M. rendeletek az alábbiakban 
szabályozzák.

Kőművesmesternek joga van bárhol olyan 
földszintes lakóházakat és gazdasági épületeket 
az építkezés teljes befejezéséhez szükséges iparos
munkákkal együtt önállóan végrehajtani, melyek
nél a legszélesebb épületszárny szélességmérete a 
15 métert meg nem haladja s melyben a legszéle
sebb traktus, mélység belső fesztávola 6 méternél 
nem nagyobb. Ezeknél nagyobb épületeknél a kő
művesmester csak föld-, kőmíves- és elhelyező
munkát és ezeket is csak építőmester vezetése 
alatt végezhet.

A kőmívesiparos jogosítva van egy- vagy 
többemeletes házak belső és külső kömívesjavítási 
munkáit végezni építőmester közbejötté nélkül, ha 
e munkák függőállványról vagy földszintmagas
ságot meg nem haladó állványról végezhetők. Vé
gezhet belső kőmívesátalakítási munkát válaszfal
ban, korlátozás nélkül, szerkezeti falban azonbn 
csak olyan fődszintes házakban, melyek építésére 
is jogosítva van továbbá nagy és kisközségekben 
egyszerű szerkezetű, 6 méternél nem szélesebb,
1—2 szobás, pincenélküli házakon, az ácsmunka 
kivételével, a kőmíves és egyéb ipari munkát ön
állóan végezni.

Felvidéki iparengedélyek. Nemrégiben 
adtunk hírt arról, hogy a felvidékig iparjogosítvá
nyok újrakérésére március 15-ét tűzték határidő
nek. A hivatalos lap legutóbbi száma közli a mi
nisztérium rendeletét, amely szerint a folyamod
ványok benyújtására megállapított március 15-iki 
határidőt április 15-éig hosszabbították meg. Eh
hez képest módosítani kellett a szükséges okmá
nyok pótlására vonatkozó rendelkezéseket is. Az 
új előírás alapján a hiánypótlás végett visszaadott 
folyamodványokat a felhívás kézhezvételétől szá
mított 30 nap alatt kell a megkívánt kiegészítés
sel az illetékes elsőfokú iparhatósághoz benyújtani.

Módosították az alaprendeletnek a fennálló 
iparjogosítványok hatályon kívül helyezésére vonat
kozó rendelkezését is. Az új szabályok értelmében 
a Felvidéken működő pénzintézetek, hitelszövet
kezetek, bank- és pénzváltóüzletet folytató cégek 
iparjogosítványai ez év december 31-én vesztik 
hatályukat.

Egy másik rendelet meghatároza, milyen oki
ratokat kell a cégbírósághoz forduló olyan felvi
déki cégnek bemutatni, amely a kereskedelmi cég
jegyzékbe 1938 november 2-a előtt már be volt 
jegyezve, de amelyre vonatkozóan az eredeti cég
jegyzék az okmánytárral és cégirattárral együtt 
külföldön van.

Katonai szolgálat. Az új honvédelmi tör
vény értelmében ez év tavaszán két korosztályt 
soroznak és pedig sor alá kerülnek az 1918. év
ben született magyar állampolgárok, mint első kor
osztálybeliek, valamint az 1916. és 1917. évben
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születettek, mint második korosztályúak. A katona
ság alól csakis az alábbiak menthetők fel család
fenntartóként.

1. Akik keresetképtelen apjukat, nagyapjukat, 
özvegy édesanyjukat, vagy nagyanyjukat, kereset
képtelen apósukat, vagy özvegy anyósukat, telje
sen árva kiskorú testvéreiket, vagy féltestvéreiket, 
mint családfenntartók látják el és ennek a kötele- 
zetségüknek tényleg eleget is tesznek.

2. A természetes anya törvénytelen gyerme
kének felmentését igényelheti, ha gyermeke tény
leg eltartója.

3. Mostohaszülőknek és egyébb rokonoknak 
felmentési igényük nincs.

4. Feleség érdekében a sorozásra kerülő férj 
nem mentesíthető a katonai szolgálat alól.

A fenntiek olyan szempontok, amelyeknek mér
legelése után a katonaság bizonyos előnyöket ad
hat. A jogosultak kérelmeikkel az elöljáróságok út
ján folyamodhatnak.

Özvegyi jo g  bejelentésének tudom ásul
vétele. Az iparügyi miniszter múlt év augusztus 
19-én rendeletet adott ki, amelynek értelmében to
vábbi intézkedésig iparigazolványt és iparengedélyt 
nem szabad kiadni. Uj iparengedélyt csak a minisz
ter adhat.

Minthogy az iparos halála után az életben 
maradt házastársa özvegyi jogon az ipart külön 
iparengedély vagy iparigazolvány nélkül folytathat
ja, az iparügyi miniszter közlése szerint a fenti 
rendelkezés az özvegy iparfolytatására nem vonat
kozik. Az özvegy bejelentését — az ipar folytatásá
ról — tehát az elsőfokú iparhatóságok saját hatás
körükben intézhetik cl.

Hasznos tudnivalók.

Igás álla tok  helyes takarm ányozása a tava
szi m unkák idején. Az igásállatnak csak akkor vé
szük hasznát, ha azt mindig jól takarmányozzuk 
és így mindig jó erőben is tartjuk. Sajnálattal ta
pasztaljuk, hogy a legtöbb gazdálkodó úgy gon
dolkozik, hogy télen át igásállatainak gyengébb 
takarmányt ad és a jó takarmányt tartogatja a ta
vaszi munkák megindulására. Ha az igásállatok 
gyengék és erőtlenek, nem .tudnak elegendő erőt 
kifejteni, a tavaszi munkák nem haladnak, pedig 
tavaszai minden munka igen sürgős s azok késedel
mes elvégzése a termés kárára van. Most, hogy a ta
vaszi munkák megindulnak, az igás állatoknál 
nagy teljesítményt kívánunk, amit csak akkor tud
nak megtenni, ha jól takarmányozzuk azokat. Hogy 
elegendő izomerőt tudjanak fejleszteni, okvetlen 
szükséges fehérjedús és hőfejlesztő takarmányt adni, 
Fehérjedús takarmányok: olajpogácsa (akár napra
forgó, akár tökmagpogácsa), 8-as liszt, borsófélék 
darája. Hőtfejleszt a tengeri és annak darája. Ter
mészetes, hogy ezeket ki kell egészítse a jó réti 
széna, vagy a pillangósak mint lóhere-, lucerna-, 
zabos bükkönyszéna. Szár, polyva és szalma csak

gyomortöltelék, ilyenkor már nem szabad takarmá- 
nyozni, mivel nemcsak fölöslegesen terheljük ál
lataink gyomrát, hanem még az emésztés is nagy 
munkát ró az állatra. Nemcsak az állatainkat csal
juk meg, ha helytelenül takarmányozunk, hanem 
főként magunkat.

Lovaknál a tavaszi munkák idején az erős 
abrakolás szükséges. Az abrakot a lovak kondíciója 
és a végzett munka határozza meg. Gyenge állat
nak munkája nemcsak gyenge, hanem takarmányo
zása is igen bajos. Legjobb, ha a tavaszi munkák
nál kisebb igáslovaknak jószénán kívül fejenként 
és naponként 3—4 kg abrakot adunk, amelyik
nek fele tengeri és a másik fele az előbb említett 
fehérjedús abrak. És hogy a lovak ne falhassák 
fel hirtelen az abrakot, legjobb az abrakot szecs
kával keverten adni, mert igy jobban rágnak, job
ban nyálaznak, miáltal a takarmányból többet tud
nak megemészteni. Legroszabb az abrakot tisztán 
adni, mint általában a gazdák nagyrésze a tenge
rivel és rozzsal szokták tenni. Nagyobb testű igás
lovaknak abrakja 4—6 kg kell legyen és pedig 
olyan összetételben és úgy adagolva mint azt előbb 
megemlítettük. Sózásról nem szabad megfeledkezni. 
Legjobb, ha a nyalósó állandóan előttük van.

Igás teheneknél, tinóknál és ökröknél igen 
fontos az, hogy minél több jóminöségű szálasta
karmányt, szénát adjunk, mint lucernaszénát, vagy 
zabos bükkönyt. Ezeken kívül még abrak is szük
séges, ami naponta és fejenként legalább 2 kg 
legyen olyan keverési arányban, mint előbb emlí
tettük. Az abrak-takarmány kevés szecskával és 
répával keverendő. A sózás itt is fontos. A sózás 
lehet nyalósó, de igen jó, ha a napi adag abrak
takarmányhoz egy-egy evőkanál sót keverünk. Ha 
úgy takarmányozunk, mint fentebb elmondottuk, 
akkor az igásállatok nem soványszanak le a ta
vaszi munkák alatt. Nem helyén való az az el
gondolás, hogy minek az igásállatokat a tavaszi 
munkák alatt jobban takarmányozni, hiszen hor
dásra majd helyre jönnek, ha le is romlanak. A 
gazdára mindig veszteség a húsnak elvesztése és 
a munkateljesítmény lasússága, melyeket pedig 
egy kis előrelátással el lehet kerülni.

Mivel perm etezzünk? A hegyközségi tör
vény bizonyos rendelkezéseket ír elő és ha azokat 
be nem tartjuk, akkor kellemetlenségek egész sora 
következhetik. Ilyen előírás a tavaszi permetezés 
is. Tavasszal, ha nem végeztük el ősszel a két szá
zalékos bordói lével való permetezést, okvetlenül 
először két százalékos bordói lével kell permetez
nünk, mert a bordói lével, védekezhetünk a moni- 
lia (gyümölcspenész), varasodás, levélfodrosodás, 
levéllikasztó gombák ellen, mivel,,ezekenek áttellö 
alakjai mind a fákon telelnek ki. Őszibarack, man
dula, kajszínbarack különféle gombabetegségei el
len csak most tudunk védekezni bordói lével, ké
sőbb már nem. Ha az idő olyan, hogy a rügyfa- 
kadás még várat magára, akkor a bordói leves 
permetezés után 8 —10 napra permetezzük gyü- 
mölcsfakarbolinéummal vagy olajemulziőval. Ezt 
a permetezést azonban csak ott kell okvetlenül



B I Z A L O M 55

elvégezni, ahol a gyümölcsfákon apró pajzstetvek, 
mint: kaliforniai, sárga alma- és körtepajzstetű,’ 
avagy kagylós pajzstetvek vannak. A karbolineum- 
mal irtható még a kérgen telelő bimbólikasztó, 
almamoly, különféle iloncák, eszelények. Bármint 
is álljon azonban a dolog, bordói lével okvetlenül 
permetezni kell.

Helyes trágya  kezelés. Szemléink alkal
mával elszomorodva látjuk azt a sok értékveszte
séget, ami az istállótrágya helytelen kezeléséből 
származik. Az istállótrágya helyes kezelése egyre 
fokozódóbb szerephez jut a mezőgazdasági terme
lésnél. Alacsonyodó termésátlagaink oka igen nagy
részben az istállótrágya helytelen kezelésében kere
sendő. A helyes trágya kezelés alapelve az, hogy 
az állatok trágyáját úgy kezeljük, mely szerint abból 
minél kevesebb érték vesszen el és hogy mielőbb 
a szántóföldekre kihordható állapotban kerülhessen. 
Ennek elérése végett az istállótrágyát kezelni kell 
gondos összegyűjtéssel, jó raktározással és bizo
nyos kezeléssel. Összegyűjtésre legjobb az olyan 
telep, amelyik az udvar emelkedettebb helyén van, 
ahova esővíz nem juthat és amelyből a lé nem foly
hat, illetve nem szivároghatik el. Első feltétel, hogy 
a trágyatelep alja vízhatlan legyen. Ezt az egy
szerű agyagdöngölet biztosíthatja. Az agyagdön- 
gölet legalább 30 cm vastag legyen. Mivel azon
ban az agyagdöngölet 3 —4 év alatt teleszívódik 
trágyalével, azért ki kell 3—4 év után az agyagot 
hordani, a réteknek és lucernásoknak igen jó trá
gyát ad és a kihordott agyagdöngölet újjal póto
landó. Mivel az istállótrágya nem tud beérni akkor, 
ha túl sok nedvesség van benne, ezért a trágyate
lep alja úgy készítendő el, hogy egyik irányban 
lejtsen, mert így a telepen levő fölös nedvesség 
lehúzódhatik a lejtés végén levő trágyalékútba. Leg
jobb, ha trágyatelep mélyített s e mélység elegendő, 
ha 50—60 cm. Ajánlatos a trágyatelep köré kifutót 
készíteni (egyszerű korlát), mert így az állatok a 
telepre hajthatók és a trágyának az annyira szük
séges tiprást megadják. Az állatok egészségére is 
jó az, ha egész télen nincsennek mindig az istál
lóban, hanem szabadlevegőn lehetnek és, ha kor
látozottan is, mozoghatnak.

Amint a trágyát a telepre hordottuk, azt azon
nal egyenletesen teregessük el. Ha nincs annyi 
napi trágya, mint amennyi a telep teljes befödésére 
elegendő, akkor a napi trágyát a telepnek csak egy 
részén teregessük el és vigyázzunk arra, hogy 
másnap a telep másik részén teregessük el a trá
gyát. Ott, ahol a trágyatelepnek nincs oldalfala, a 
trágyát a széleken egyenesen rakjuk fel és, ha 
szükséges, még gyűrűst is alkalmazzunk, mint a 
kocsi rakásánál szokás, hogy a trágyatelep fala 
minél egyenesebb legyen, ügyeljünk még arra, 
hogy a különféle állatok trágyáját keverve tereges
sük szét. A trágyatelepre rá hordható hamu, ko
rom, toll stb. hulladék. Igen jó a trágyát időnként 
földel rétegezni, mert a föld a trágya legértékesebb 
részének elillanását gátolja meg és a trágyát tömő- 
döttebbé teszi. A trágyának további kezelése már 
csak abból áll, hogy a trágya jól megtipródjék, ezért

fontos a kifutó a trágyatelepre. Ha a trágya kiszá
radna, akkor trágyalével és nem vízzel öntözendő. 
Mint látható nem olyan súlyos feladatot ró a trá
gya kezelése, hogy azt ne lehetne megtenni és így 
eljárva, hogy mennyivel jobb az istállótrágya csak 
az tudhatja, aki a trágyáját már okszerűen kezeli.

Tudnivalók a csillagfürtrő l. Csillagfür
töt Németországban magjáért es zöldtrágyának ter
mesztik és csak nagyon elvétve takarmánynak. 
Homokon több és jobb takarmányt adó növényünk 
van, mint szöszösbükköny és homoki borsó, ezért 
takarmánynak termeszteni nem helyes. Nálunk a 
csillagfürtöt csakis zöldtrágyának lehet termeszteni, 
mivel a gyengébb homokon is megél. A múlt
koriban ismertettük a Haszn.-tudnivalóban a kétéves 
somkóró termesztését és helyesebbnek tartjuk, ha 
gyenge homokra inkább kétéves somkórót vetünk, 
mint csillagfürtöt.

Sokan olvashattak róla, hogy a csillagfürt 
magjának nagy a fehérjetartalma. A német gazdák 
abraktakarmánynak vetik. Igaz, hogy a csillagfürt
nek nagy a fehérjetartalma, azonban a csillagfürt 
magja mérget is tartalmaz, amelyik a csillagfürt-kórt 
idézi elő, ami béldugulásban, nagy bágyadtságban 
és az állatok lesoványodásában nyilvánul meg s 
ha a takarmányt nem változtatjuk, akkor az állatok 
elpusztulnak. A német gazdák a magból a mérge
ző anyagot kivonják, ami azonban hosszadalmas és 
körülményes eljárás és ezt a mi gazdáink úgysem 
tennék meg.

A csillagfürt csakis mészszegény homokon 
díszük, nálunk pedig a homok legtöbb helyen me
szes. A csillagfürtnek több faja van és pedig:

1. A sárga virágú csillagfürt. Ezt termesztik 
Németországban a legnagyobb mértékben, mert ez 
adja a legjobb takarmányt, azonban ez a legérzé
kenyebb a talaj mésztartalma iránt.

2. A kékvirágú csillagfürt. Inkább csak pótká
vénak vetik kertekbe, mert keveset terem és így 
takarmánynak sem való.

3. A fehérvirágú csillagfürt. Ez a meszes homo
kon is megterem, de szára és magja nagyon keserű 
és így takarmánynak nem való s ezért csak mint 
zöldtrágya jöhet figyelembe. A fehér csillagfürt
nek két félesége van: a gömbölyű és lapos magú. 
A gömbölyű magú nem sokat ér. A lapos magút 
termesztik nálunk általában zöldtrágyának.

4. Az évelő csillagfürt. Virágja igen változó szí
nű, legtöbbször kék vagy kékes, de van sok egé
szen fehér is. Többéves, azonban igen kis hozamú. 
Még leginkább az erdei tisztásokon érdemes vad
állomány takarmányának termeszteni.

A csillagfürt fagyok iránt érzékeny és ezért 
csak akkor vethető, amikor a fagyveszély elmúlt. 
Vethető szórva és sorba is. Vetőmag szükséglet ka- 
tasztrális holdanként szórva vetésnél 70—90 kg, 
sorba vetésnél 35—45 kg. Sortávolság 30—35 cm 
kell legyen, mivel a csillagfürt eleinte lassan nő, 
ezért kapálni kell. Arra kell vigyázni, hogy vetés
kor a mag mélyen ne kerüljön a földbe, mert akkor
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nem tud kikelni. A csillagfürt magja egyenlőtlenül 
érik s ezért aratása; nagy körültekintést kíván. 
Magja pereg. Zöldtrágyának virágzásakor kell le
szántani.

A szövés-fonás jelentősége. Jólesik olvas
nunk, hogy még itt-ott van egy falu, ahol majd
nem minden háznál csörögnek a kenderszövő 
székek és minden család háziszőttes kenderszö
vetet visel alsóruhának is.

Sajnos, itt a mi vidékünkön, a somogyi 
Balaton vidékén, Balalonendréd az egyetlen falu, 
ahol még valahogyan csörögnek a kenderszövö- 
székek, meg a csipkeverők, de van sok, kisebb- 
nagyobb falu, ahol nem csörög egyetlen kender
szövőszék sem. A magyar falvaknak csak egy-két 
százaléka az, mely gyakorolja a szövés-fonás házi
ipart. A magyar falvaknak csak egy-két százaléka 
az, mely megőrizte ezt az igazán szép és hasznos 
ősi hagyományunkat. A legnagyobb veszteséget 
jelenti számunkra, úgy az ősi magyaros mivol
tunkra nézve, mint nemzetgazdasági és pénzügyi 
helyzetünkre nézve az a körülmény, hogy nem 
minden faluban csörögnek a kenderszövőszékek.

Hogy a régi szokásból a pálinkáskulacsot 
kihagytuk, azzal mitsem vesztettünk; de annál 
többet veszítettünk a szövés-fonás kihagyásával, 
a szövettermelés terén.

Abban a néhány faluban, ahol még a szö
vés-fonás nem ment ki a divatból és ma is virágzó, 
a nép sokkal jobb anyagi helyzetben van, mint 
más falvakban, — ahonnan a szövés-fonás távol 
maradt. Az nagyon természetes, hogy abban az 
egy-két szövő-fonó faluban, ma mégsem történik 
meg az, mint a régi időben, hogy a pénz meg- 
penészedett a láda fiában, annál inkább sem, 
mert a régi békevilágban minden magyar faluban 
csörögtek a szövőszékek és a nép a maga ter
melte, maga fonía-szőtte kender- és lenszöveteket 
használta fel minden házi szükségletére. Akkor 
nem volt szükség arra, mint ma, hogy a pengők 
milliói özönlenek ki az országból gyapotért, jutá
ért, sőt még kendertermékekért is. Ma, a hazai 
szövettermelésünk hiánya, nagy ütőérvágást okoz 
nemzetgazdaságunk terén. Oly hatalmas ütőérvá
gás ez, amelyen keresztül, szünet nélkül csordogál 
nemzetgazdasági életünknek vére: a pénz, így jön 
létre a pénzszegénység, — hasonlóan, mint a vér- 
szegénység. Ezt a tarthatatlan, súlyos helyzet, 
végre be kell látni mindenkinek, s annak az egy
két szövő-fonó falunak a példáját kell, hogy 
kövesse minden magyar falu.

Ne idegenkedjék a nép a kender- és len
termesztéstől; még kevésbbé az ezekből szőtt 
szövetek használatától. Az legyen jelszava min
denkinek, hogy a háznál, amire csak lehet, min
denre magunk által termelt, magunk fonta-szőtte 
szöveteket használjunk, mert ezek erősebbek és 
tartósabbak az idegen föld szülte gyapotszővetek- 
nél, vagy jutaszöveteknél.

A legújabb időben hivatalos helyen megál
lapítást nyert az a tény, hogy a régi békeidőben 
liáziszöttes kender és lenből készült leánykelengye 
két nemzedéket is kiszolgált.

Ezzel szemben a mai szépnek és jónak 
mondott fehérneműből készült leánykelengye már 
háromévi használat után szakadni kezd.'

A legidősebb polgárok még ma is felmutat
nak nekünk olyan háziszőttes kenderzsákokat, 
amelyeket még az édesapjuktól örököltek 50—70 
esztendővel ezelőtt. Ezzel szemben a külföldről 
behozott jutazsák használati ideje csak két-három 
esztendő. Ha most a jutazsák használati idejét 
összehasonlítjuk a háziszőttes kenderzsák haszná
lati idejével, amit minimálisan csak 50 esztendő
ben számítunk, akkor az jön ki, hogy egy házi
szőttes kenderzsák használati ideje alatt 20 darab 
jutazsák elszakad, amelynek a darabonkénti vétel
árát másfél pengőben számítva, 30 pengőt adtunk 
ki érte. Ezekszerint tehát a háziszőttes kender
zsáknak a használati értéke legalább 30 pengő. 
Egy >kisgazdaháznál a használatban mintegy 30 
darab zsákra van szükség, — amit, ha maga ki
termel, úgy 900 pengőt takarít meg saját javára. 
Ha ezt a számítási arányosságot a háznál szük
séges mindennemű háziszőttesnél kiszámítjuk, ak
kor megkapjuk azt az eredményt, amiszerint egy 
kisgazdacsalád a kendertermesztés és a háziipari 
szövés-fonás által három-négy évtized alatt 4 —6 
ezer pengőt takaríthat meg saját javára.

A március 15-iki (6-ik) számában közölt kereszt- 
rejtvény helyes megfejtése.
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