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a világ folyásáról és az ember alkotásairól.
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Revízió?
Magyarország miniszterelnökének és külügy

miniszterének müncheni látogatása óta egy pilla
natra sem szűnt meg a világ érdeklődése aziránt a 
kérdés iránt, hogy a _ jogos magyar követelések 
miképpen teljesülnek. Általában mind jobban erő
södött annak a meggyőződésnek a hangoztatása, 
hogy a délkeleteurópai kérdés s ezzel együtt Ma
gyarország jogos igényeinek kérdése is a megol
dás felé közeledik, mégpedig úgy, ahogy Magyar- 
ország mindég szerette volna: a békés revízió 
útján.

Ezt a hitet legutóbb újabb külpolitikai ese
mények híre támasztotta alá. Románia miniszter- 
elnökét és külügyminiszterét Salzburg német vá
rosba hívták s Németországba utazott a bolgár 
miniszterelnök és külügyminiszter is. Később az 
is méltó feltűnést keltett, hogy a német kormány 
meghívására Tiso szlovák államelnök és Tuka 
szlovák miniszterelnök is rövid látogatásra Német
országba érkeztek. Mindebből arra következtetnek, 
hogy Németországban az elmúlt napokban fon
tos tárgyalások voltak.

Miről volt szó Salzburgban?
A németek részéről hivatalos helyen azt je

lentették ki, hogy a román, bolgár és szlovák 
vezetők németországi látogatása azzal az általános 
törekvéssel függ össze, hogy a délkeleteurópai 
viszonyokat a béke szellemében rendezzék és 
megszilárdítsák.

Magánjelentés arról is szól, hogy Románia 
hajlandó békés úton tárgyalni egyes területek 
visszaadásáról. Romániában különben rendkívüli 
fontosságot tulajdonítanak kormányelnökük német- 
országi útjának. Az utazás előtt minisztertanács

és államtanács foglalkozott a helyzettel és ez adta. 
meg az utasítást Gigurtu román miniszterelnöknek, 
valamint Manoilescu külügyminiszternek.

Oka is van a román politikai élet izgalmá
nak: külföldi megállapítás szerint Romániában 
olyan általános belső feszültség van, mely könnyen 
arra vezethet, hogy zűrzavar keletkezik az ország 
egyes részeiben. A beszarábiai kérdés még nincs 
befejezve, hiába adták át a Szovjetnek a kért te
rületet. Most itt van a magyar revízió és Erdély 
kérdése, viszont nem hallgatnak bolgár testvéreink 
sem, akik követelik vissza Dobrudzsát. Különféle 
intézkedések követik egymást Romániában, de a 
belső helyzet csak nem nyugszik meg. Ezt hasz
nálja ki a vasgárda is, mely Hóira Sima vezetése 
alatt a maga célja felé tör.

Olasz vélemény szerint a salzburgi értékezlet 
„tényleges eredménnyel fog végződni," ami azt 
jelentené, hogy a revízió kérdését már most elin
téznék. Ezért az a vélemény is felmerült, hogy 
Románia, Szlovákia és Bulgária meghallgatása 
után a salzburgi értekezletnek folytatása lesz, mélyen 
Olaszország és Németország ülnek majd össze és 
döntenek. Erre tekintettel a román kormány a 
németországi meghívás után Olaszországtól is 
meghívást kért és meg is kapta, hogy Rómában 
meghallgassák előterjesztését. Lehet, hogy mire a 
Bizalomnak legközelebbi száma napvilágot lát, már 
vissza is kapjuk Erdélynek egy darabját.

Levél a Szerkesztőséghez.
Tekintetes Szerkesztőség!

Tisztelettel kérem, hogy a mellékelt kis cik
ket a „Bizalom" legközelebbi számában közölni 
szíveskedjenek.



114 B I Z A L O M

Egyúttal örömmel hozom szíves tudomá
sukra, hogy intézetünk élete az elmúlt hónapok
ban jelentős fejlődésnek indult, úgy, hogy az in
tézet. jövő fejlődése felé is a legnagyobb bizako
dással tekintünk. Az intézet jellege lassanként or
szágos jelentőségűvé fejlődik, s ma már az ország 
különböző intézeteiből, így Budapestről, Vácról, 
Szegedről, Gyuláról jönnek hozzánk szabadulók. 
Mindjobban igyekezünk azon is, hogy intézetünk 
lakói keresetre is tehessenek szert, ugyanakkor 
azonban erkölcsi okok miatt alkalmat adunk arra 
is, hogy munkába lépésük után is intézetünkben 
maradhassanak igen kedvező feltételek mellett.

Különben meg van rá a valószínűsége annak 
is, hogy intézetünk létszámát felemeljük és az ősz 
folyamán munkatelepet is állítunk be az intéze
tünk keretében.

Viszont különböző intézetekből szabadúlók- 
tól úgy értesültem, hogy a „Reménység Házáról" 
többeknek igen helytelen fogalmai vannak. Ép 
ezek eloszlatására határoztam el, hogy felkérem 
segítségül a „Bizalom" tek. Szerkesztőségét, abban 
a formában, miszerint szíveskedjenek számunkra 
a „Bizalom" című lapban állandó rovatnak helyt 
adni a „Reménység Háza" hírei címen. Ebben a 
rovatban esetenként közölni fogom intézetünk élet
rendjét, szokásait, derűs és komoly mozzanatait 
stb. Amennyiben ezen kérésemnek eleget tenni 
szíveskednének, úgy kérném ebbeli közlésüket és 
egyúttal a lapzárták idejét, hogy a kéziratok ide
jében érkezhessenek el rendeltetésük helyére.

Maradtam szívélyes üdvözlettel
Debrecen, 1940 június 26-án

Benkö Károly 
vezető lelkész.

U. i. Egyben mellékelten küldöm a „Remény
ség Háza" egyik lakójának ó . Gy.-nek volt fogoly
társaihoz intézett rendkívül érdekes levelét, amelyet 
szintén kérném lehetőség szerint a „Bizalom" leg
közelebbi számában leközölni.

A „Reménység Háza“ hírei.
Örömmel jelentjük olvasóinknak, hogy a 

„Reménység Háza" örvendetes fejlődése és láto
gatottsága miatt egy újabb lépést teszünk intéze
tünk megismerése felé: azzal, hogy ezentúl a „Bi
zalomban" a „Reménység Háza" hírei címen állandó 
rovatot nyitunk, amelyben esetről-esetre közölni 
fogjuk intézetünk életének fontosabb mozzanatait 
és ténykedéseit, remélve, hogy ezzel a lépésünkkel 
is jelentős mértékben sikerül eloszlatni azokat a 
téves és teljesen alaptalan híreket, amelyek egyik
másik helyen intézetünkkel kapcsolatban felme
rültek.

Egyébként minden a „Reménység Házá“-val 
kapcsolatos közlések, felvilágosítást kérő levelek 
a következő címre küldendők: „Reménység Háza“ 
Debrecen, Böszörményi-út 60. sz.

A soproni dologház nem es adom ánya. 
A soproni kir. országos fegyintézet és szigorított 
dologház evangélikus lelkésze Martos Ödön kez
deményezésére, az ottani elitéltek szép áldozat

készségről tettek tanúságot. Ez év júniusában 72 
pengőt gyűjtöttek és küldtek el szerény keresetük
ből a „Reménység Háza11 részére. Ezt az áldoza
tos cselekedetet úgy az intézet lelkészének, vala
mint a letartóztatottaknak hálás szívvel köszönjük 
meg, Isten áldását kérve életükre.

Benkö Károly
a „Reménység Háza" vezető lelkésze.

ó . Gy. üzenete.
Ó. Gy. a „Reménység-Háza" jelenlegi lakója 

az alábbi érdekes sorokat intézi e lap olvasóihoz.
„Igaz és őszinte tisztelettel üdvözlöm mind- 

azokat a sorsos társaimat, kik 2 évtizeden keresz
tül küzdöttek velem együtt Szeged és Vác fegy
intézet falai között. Közlöm, hogy a „Reménység- 
Háza" az a nemes intézmény, amelyben minden 
olyan szerencsétlen mint én, megtalálja a családi 
tűzhely szeretett melegét. Felhívom volt szenvedő 
társaim figyelmét arra, hogy szülőnk helyett és 
testvér helyett igazi szerető szülők és testvérekre 
találnak Benkö Károly és neje nagytiszteletü úr
ban és asszonyban, kiknek vezetése alatt áll fenn 
intézetünk és hasznos tagjai óhajtunk lenni a tár
sadalomnak. Arra kérem volt társaimat, iparkod
janak már bentről is ezen intézet támogatására, úgy 
mint Sopronban példát mutattak a jó útra térni 
szándékozó társaink.

Én is minden munkaalkalmat próbáltam úgy 
vidéken mint Budapesten, de meghallgatásra nem 
találtam,- csak a mi szeretett házunkban, amit va
lamikor a zordon falak között én sem így képzel
tem el, mint, most mikor benne élek itt levő tár
saimmal és nyugodt lélekkel alszom el minden 
éjjel a megfizethetetlen aranyszabadságban.

Üdvözöl benneteket barátotok: Ó. Gy.
Egyben üdvözlöm az intézet tek. Vezetőségét 

a becsületes útról.

Méhcsípésekkel gyógyítja a reumát 
egy méhész.

Ketten jöttek fel egy budapesti újság szer
kesztőségébe.

— Közérdekű cikket szeretnék közzétenni 
— kezdte egyikük. — Mátray Lajos vagyok, gé
pész, Budakeszin, kérem önöket, írjanak néhány 
sort az én csodálatos gyógyulásomról.

Elmondta hogy öt hosszú évig szenvedett 
reumában. Fájt a dereka, a lába és az időjárásvál
tozást á legfinomabb műszernél hamarabb meg
érezte. Sokszor olyan fájdalmai voltak, hogy sze
retett volna meghalni. Az utóbbi időben mankón 
járt, nem tudta magát tartani sem. Kisfokú ge
rincferdülést is kapott. Elég jómódú ember volt, 
de eladta a házát és a pénzből végigjárta a híres 
fürdőhelyeket. Persze, eredmény nélkül. Most nem
régiben azután egyik barátja tanácsára felkereste 
Misztl Gergely okleveles méhészt, aki már hosszú 
idő óta kísérletezik a reumának méhcsípésseí való 
gyógyításával.

Húsz napig járt kezelésre és ekkor megtör
tént a csoda. A fájdalmak megszűntek és a mán-
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kora sem volt már szükség. Örömmel mutatta, 
hogy semmi baja. Boldogan hajladozott, a lábát 
emelgette, ugrált, forgott.

— Szaladni is tudok — újságolta örömmel. 
— Kérem, írják meg ezt az újságban, Szeretném, 
ha minden szenvedő embertársam megtudná, hogy 
vége a fájdalmaknak. Misztl Gergely méhei min
denkit meg fognak gyógyítani.

Megígértük neki, hogy írunk róla és a na
pokban felkerestük Misztl Gergelyt és méhecskéit.

„Négy esztendeje minden betegem meggyógyulta
Misztl Gergely szívesen fogadott, bevezetett, 

leültetett.
— Húsz esztendő ezer és ezer tapogatódzása, 

kísérletezése áll mögöttem — kezdte. — Gödöllőn 
voltam méhészeti tanfolyamon és ott megismer
kedtem egy német professzorral. Elmondta, hogy 
hosszú ideig foglalkozott a reumának méhcsípések 
által való gyógyításával, de már belefáradt. Azt 
tanácsolta, folytassam a kísérleteket. így kezdtem 
el. Húsz esztendeje minden pénzemet ebbe ölöm. 
Ritka méhfajokat hozattam Ciprusból, Kaukázus
ból, a Rajna vidékéről és tenyésztem az összes 
hazai méhfajokat is. Tizenegy tiszta fajom van és 
négy kevert.

— Ez már nem új dolog, kérem. A reumát 
sokan gyógyították méhcsípéssel, több-kevesebb 
eredménnyel. Németországban kivonták a méhek 
mérgét és szérumokat, kenőcsöket készítenek be
lőle. A gyógymód lényege azonban abban áll, hogy 
az embernek tudni kell, melyik betegségnél mikor, 
milyen méhet használ. Büszkén mondhatom, hogy 
rájöttem a titkára. Négy esztendeje minden egyes 
betegem meggyógyult, de nem ám félig-meddig, 
hanem tökéletesen.

Orvosi ellenőrzéssel gyógyít Misztl Gergely.
— Kényes dolog ez, tetszik tudni, hiszen 

akármikor rámfoghatják, hogy kuruzsló vagyok. 
Ezért összeállítottam egy statisztikát és benyújtot
tam az Orvoskamarához. Háromhónapos próba
időt kaptam, betegeket küldenek és orvosi ellen
őrzést.

— A betegek egy-egy kezelésnél 8—10 csí
pést kapnak a fájó testrészre. Akinek a szíve jó, 
az mindennap, akinek gyengébb, az másnapon
ként jár kezelésre. Természetesen ezt és a diag
nózist nem én állapítom meg, hanem az orvos. 
A gyógyulás pedig minden esetben már két hét 
után bekövetkezik és nincs az a legsúlyosabb re
uma, ami legfeljebb egy hónap alatt el ne múlna. 
De nemcsak ideig-óráig, mint a fürdők után, ha
nem egyszer s mindenkorra.

Kis dobozt vett elő, halkan dongott benne 
egy kis méhecske. Csipesszel kiemelte és a keze- 
fejére tette. A kis állat azonnal kilökte a fulánkját. 
Misztl ezután elpusztította a méhet, a kiszakadt 
fullánk és a méregmirígy pedig ott maradt a bőr
be akadva. Amint a méreg felszívódott, a csipesz
szel kiemelte a fullánkot.

—* így csinálom — mondta és megtörülte 
a kezét.

„Szanatóriumról álmodozik. . . "
Az ügyben kérdéssel fordultunk Szalóky- 

Navratil Dezső egyetemi tanárhoz. Az ő közben
járására gyógyíthat Misztl Gergely ezután törvé
nyesen is.

— Misztl Gergelyt régóta ismerem — mon
dotta a professzor. — Mondhatom, csodálatos dol
gokat produkál. Mint Budakeszi volt képviselője, 
érdeklődéssel figyeltem a munkáját. Láttam egy 
isiászos betegét, aki tíz nap múlva tökéletesen 
meggyógyult. A méhméreggel való gyógyítás nem 
új dolog, de hogy milyen esetben, melyik méh- 
fajtát kell használni, ezt az egész világon talán 
egyedül Misztl tudja. Eddig ingyen gyógyított, de 
most már pénzt kér érte. Igaza van, hiszen a 
méhei naponta 35—40 kilo mézet esznek. Ez pe
dig igen sokba kerül.

— Most szanatóriumról álmodozik, ahol fe
hér falak között, reggeltől estig gyógyíthatná a 
szenvedő embereket. Adja az Isten, hogy sikerül
jön neki. Megérdemli.

Vidék.
Tűnik, múlik az egy emberöltő 
S én maradok a falusi költő.
Miket szívem gyermetegül áhít,
Nem látom nagy városok csodáit,
Miket minden boldog apacs láthat,
Tünde nőket, fényes operákat
Mint a bakter kicsi háza mellett,
Szalutálok tűnő életeknek.
Piros zászlót lengetek hiába:
Forradalmas, titkos, régi vágyam.«
Körülöttem csönd van s réti rózsák.
Ó, ki tudja, tán ez a boldogság?
S én dalolva fölnézek az égre 
S meghalok, mint isten szegénykéje.

Juhász Gyula.

A petróleum mint világpolitikai és 
világgazdasági tényező.

Amikor a világháború befejezése gyanánt a 
győztes és legyőzött államok 1918-ban a fegyver
szüneti szerződést megkötötték, a győztes államok 
vezetői, hadvezérei először is az angol petróleum- 
tröszt vezetőit üdvözölték, azért, mert a világhá
ború alatt mindenkor rendelkezésére állottak az 
angol kormánynak.

Az ásványolaj fontos szerepét valóban a vi
lágháború mutatta meg. Mert nemcsak a föld szí
nén, hanem az óceánok mélyén és a levegőben 
is egyaránt az ásványolajok adták a hajtóerőt, az 
emberek vad viaskodásában. Az automobilokat, 
tankokat, a tengeralattjáró hajókat és a repülőgé
peket mind ez az energiaforrás táplálta és az án- 
tánt-államok győzelmét sok tekintetben elősegítette 
az a körülmény, hogy a világ petróleum-termelé
sének legnagyobb része rendelkezésükre állott.
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A világháború előtt az országok virágzásá
nak két főtényezöje: a kőszén és a vas volt. A 
világháborút megelőző években az államok jövendő 
gazdagságát, az ipar- és kereskedelmi életét a 
vas és a kőszén alapján szabták meg.

Azonban a világháború során a vas és a kő
szén mellett két más anyag is előtérbe tört, neve
zetesen a fémek közül az alumínium, az éghető 
ásványok közül pedig a kőolaj, földi olaj, vagy 
petróleum.

A külföldi irodalomban a szoros értelemben 
vett szakmunkákon kívül egymás után jelennek 
meg olyan művek is, amelyek a petróleummal 
mint világpolitikai és világgazdasági tényezővel 
foglalkoznak. A francia irodalomban Delaisi Fr. a 
kőolaj hatását a politikára külön munkában tár
gyalja. Leírja az angol érdekeltségek terjedését a 
petroleummezőkön, majd Amerika azon aggodal
mát, hogy jövőben petroleumforrásai kiapadásával 
az új területekről esetleg kiszorul, kidomborítja 
Franciaország szerepét a dráma két része között. 
Könyvében elpanaszolja, hogy a francia politiku
sok az országot nem az ipari fejlődés felé vezet
ték, hanem megelégedtek a régi politikával: kielé
gíteni a tőkét s hagyni más nemzeteknek a vállal
kozásokat. Franciaország emiatt nagy ipari kárt 
szenvedett. Ez az a régi veszélyes politika, amely 
szétválasztja a pénzügyet az ipartól és az ország 
kárára elfordul a nemzeti tőkétől.

Ezzel ellentétben Anglia egy pár év alatt 
petroleum-birodalom lett. Kereken 27 évvel ezelőtt 
Anglia és Franciaország még egyenlően állott a 
petróleum-érdekeltség terén, amennyiben néhány 
milliójuk volt befektetve távoli petróleum-mezőkbe. 
Egyszerre híre jött, hogy a petróleumnak hajófűtő
anyagul való használása folytán az Északamerikai 
Egyesült Államok olyan hatalomra tesznek szert, 
hogy a többi nemzeteket hűbéreseikké teszik. Erre 
azonnal összefogott néhány angol pénzember, dip
lomata és technikus s elhatározták, hogy az Egye
sült Államokat kiütik ebből az új hatalomból. És 
vájjon miért: pénzért vagy dicsőségért? Nem! Hi
szen ezek a petroleum-mágnások rengeteg milliók
kal rendelkeznek, Sir Marcus Sámuel és Lord 
Cowdray súlyos milliomosok, Lord Curzon pedig 
a diplomáciai pályájának tetőpontján áll, viszont 
Sir John Cadmann pedig csak marad egyetemi 
tanár. Azonban Nagybritanniában éppúgy, mint Ame
rikában is megvan az a hagyomány, hogy a sze
rencsés üzletembernek kötelességei vannak azon 
társadalom iránt, amelyben millióit szerezte. A 
birodalom nagyságához neki is hozzá kell járulni, 
még akkor is, ha ebből semmi haszna sem volna. 
Ezek a nehéz milliomosok az állam érdekeiért 
mindenre képesek. Gazdasági sikereikből pedig 
előbb-utóbb az emberiség nagy részének haszna 
lesz. A világháború után egy szakkönyvet olvastam 
el, miután vegyész vagyok, hát igen érdekelt, a 
következő volt ami lekötötte figyelmemet.

— A Nemzetközi Kereskedelmi Kamarában 
az amerikai indítvány az volt, hogy alkalmat kell 
adni minden népnek a petróleum kutatásához, s 
minden állami korlátozást meg kell szüntetni. Ezen

szempontot a washingtoni konferencián úgy az 
angol, mint a francia delegátusok szimpátiával 
fogadták. A valóságban mindez azonban nem tör
tént meg.

A petróleum jelentőségét a világháborúban 
sokféle előnye mellett főleg az adta meg, hogy 
igen könnyen szállítható anyag. A világháború óta 
azután úgy az Egyesült Államok, Anglia és Fran
ciaország, mint Hollandia, Argentína és Mexikó 
lépéseket tettek, hogy legalább részben az állam 
kezéhez juttassák a petroleum-forrásokat. Az 
Egyesült Államok saját készletükkel ezidőszerint 
még uralkodnak a petroleumiparban. Nagybritannia 
azonban nemcsak gyarmataiban, hanem egyéb or
szágokban is, kereskedelmi, sőt politikai nyomás 
útján a föld legtöbb petróleum-területét kezébe vette.

A nyugati féltekén az Egyesült Államok 
uralkodnak saját területükön kívül Mexikóban s 
Délamerikában is; kereskedelmileg mindezen terü
letek a „Standard oil comp.“ több társulatból egye
sült érdekcsoport kezében vannak. A keleti félteke 
petróleum érdekeltsége Anglia kezében van, keres
kedelmileg az angol és angol-holland petróleum- 
szindikátus uralkodik ezen hatalmas kőolajmezők 
fölött. Perzsia, Egyiptom, Oroszország és Románia 
petróleum-területei mind ezen szindikátus kezében 
vannak. Az angol-holland petroleumtröszt újabban 
a keletindiai szigetvilág kőolajmezőit is lefoglalta, 
például ennek a vállalatnak Délszumatrában már 
külön vasútjai, külön gőzhajójáratai, külön város
részei és elegánsan berendezett szállodái vannak.

Japán érdekeltsége saját területein kívül 
Mexikó, Kína és Oroszország keleti részei felé 
terjeszkedik; a német Deutsche Bank érdekeltsége 
Oroszország kis részére, amely benyűlik a Török
birodalomba és Erdélyre terjed ki, míg Francia- 
országnak alig van némi befolyása az európai 
petróleum-területekre.

Ezen általános áttekintés után nézzük a pet
róleum anyagát, ipari feldolgozását és az egyes 
államokban való előfordulását.

A szénhidrogén-vegyületek közül amely a 
Föld kérgében található a legfontosabb anyagok a 
következők:

1. földi gáz (metán) CHi gázállapotban;
2. földi olaj (nyers petróleum, vagy kőolaj) 

folyékony, Cs H íg; C12 H’ g; C20 H42 vegyöletek 
keveréke;

3. földi paraffin, nyúlós félfolyékony anyag 
C20 H4 2 ;

4. földi viasz (ozokerit) CH2 barna puha 
tömeg;

5. földi szurok (aszfalt, vagy fekete bitumen) 
oxigénben gazdag szénhidrogén vegyületek keveréke.

A földi olaj (kőolaj, nyers petróleum vagy 
nafta) különböző szénhidrogén-vegyületek változó 
keveréke, amely a XX. század egyik legkedveltebb 
tüzelőanyagává vált. A nyers petróleumot ugyan 
már évről-évre kevésbbé alkalmazzák, annál na
gyobb értékűek azonban finomított termékei. A 
kőszenet ma már a tüzelő olaj és a gazolin nagyon 
sok helyütt kiszorította és ma már bátran mond
hatjuk, hogy ezektől függ a tenger és a levegő
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uralma. A petróleumot erő- és fényforrásul, továbbá 
kenőolaj gyanánt általánosan használja az embe
riség. Könnyű, élerikus termékei a kábítószerek 
és illatszerek között szerepelnek. A gazolinok a 
beltiizű gépeknek a tüzelő anyagai.

A kerozének részben tüzelő, de legfőkép vi
lágító anyagul szolgálnak. A kenőolajok jóformán 
nélkülözhetetlenek a gépiparban. A petróleumból 
származó és paraffinból készített viaszok, mint vilá
gítószerek, orvosi szerek használatosak. A petro- 
leum-koksz, amely tiszta szénanyag, a metallur
giában nélkülözhetetlen, mint a villamos elemek 
és ívlámpák szene. A petróleum finomításakor 
nyert melléktermékekből lesznek a tüzelőolajok, 
amiket ma már gőzhajók, vasutak, repülőgépek 
egyaránt használnak.

A nyers petróleum (folyékony bitumen) a 
szénhidrogénvegyületek különböző keveréke sze
rint igen különböző színű és változó súlyú folya
dék. Fajsúlya 0'75—0'99 között váltakozik, tehát 
a víznél könnyebb. A paraffinos alapanyagú pet
róleum könnyebb, több gazolint és kenőolajat tar
talmaz, mint az aszfaltos alapanyagú és feketés- 
színű petróleum, amely nehezebb.

Az északamerikai Egyesült Államokban mér
tékegysége a 42 gallonos hordó, a barrel, míg az 
európai államokban a méter-tonnát használják 
egységül. Miután a nyerspetroleum fajsúlya válto
zik, azért egységesen átszámítani a barrelt tonnára 
alig lehet. De azért átszámítják, mégpedig úgy, 
hogy mindég közepes értéket véve számítási ala
pul 0 875 fajsúlyú petróleumból 7'20 barrel == 1 
méter-tonnávaL

A petróleum keletkezésére nézve két elmélet 
van. Régebben azt hitték maguk a tudósok, hogy 
a petróleum a föld belsejéből származik, minthogy 
a tűzhányóhegyek kitörései alkalmával szénhidro
gének is kiáramlanak a mélységből. Azonban egy
általán nem bizonyítható be az, hogy anorganikus 
úton nagyobb tömegben képződhetnék petróleum.

Azért a legtöbb geológus a Buch-féle orga
nikus eredetű elmélet mellé csatlakozik. A múlt 
század végén egy német vegyésznek, Englernek 
sikerült a tengeri állatok iszapjából 20—25 atmosz
féra nyomás alatt 360—420° hőmérsékleten desz- 
tilláció által nagyobb mennyiségben petróleum- 
szerű 'anyagot előállítani és a Buch-féle elmélet 
azóta lett általános, hogy a tengeri állatok zsíros 
anyagából keletkezett éspedig természetes desztil- 
láció útján, amelyet a föld belső melege és a 
mélységben uralkodó nyomás támogatott. Mint
hogy ugyancsak Englernek, ennek a híres német 
vegyésznek sikerült a vizi algák virágából is desztil
lált petróleumot és bizonyos vízinövényekből gazdag, 
zsíros olajökat előállítani 30—35 atmoszféra nyo
más alatt 420— 480° hőmérsékleten. Tehát azért 
újabban nemcsak a viziállatok, hanem vízinövé
nyek rothadó iszapját, az u. n. szaprapelt tartják 
a „petrolea" ősanyagául.

Régebben azt hitték, hogy a sónak is nagy 
szerepe van a petróleum képződésében. Igen, van. 
A sós vizekben, a félsós- és édesvízi üledékben 
is egyaránt képződik a szapropel, éspedig állatok,

növények, főkép halak és más al§őrendű szerves 
lények rothadó, iszapos, büdös, palás felhalmozó
dásából lesz a „petro!ea“.

A petróleum, mint fluoreszkáló barna folya
dék, az üledékes kőzetekben impregnálva található 
s csekély fajsúlya miatt a hasadékos kőzetekben a 
rétegvízen úszva száll föl. Ezért a földiolaj a za
varodott helyzetű rétegek legmagasabb helyein, 
például a gyürődött redők boltozataiban gyülemlik 
össze. Számos kutató szerint a földiolaj másodla
gos telepekben jelentkezik, tehát nem ott, ahol 
képződött, hanem más helyütt, vagyis rétegesen 
vándorol, migrációt végez.

Az Egyesült Államokban, ahonnan a világ 
petroleumtermelésének 2/3-a került ki, a földi
olaj minden geológiai formációban megvan a 
kambrium fölött és' a diluvium alatt, de főképen 
a devon-, karbon-, kréta- és a harmadkori formá
ciók szolgáltatják a petróleumot. Kanadában, Mexi
kóban, Nyugat-Indiában és Délamerikában kréta 
és a harmadkori rétegekből fakadnak a petroleum- 
források. Európa, Ázsia, Afrika és Óceánia petro- 
leumtartói főkép a harmadkori rétegekhez vannak 
kötve.

Az európai petroleummezők fiatal harmadkori, 
zavarodott szerkezetű rétegekben települnek, amiért 
is az európai petróleum-zónákban a fúrások ki
jelölése rendkívüli körültekintést igényel. Általában 
az európai petroleumkutak kezdetben hatalmas 
erupcióval ontják a nyersolajat, de csakhamar gyön
gülnek és egy pár év alatt teljesen el is apadnak.

Végül áttérünk a hazánkat körülvevő Kárpá
tokra is. A Kárpátok petroleummezői köröskörül a 
hegylánc külső peremén vonulnak. így, ha nyugat
ról kiindulunk, a nyitra-megyei Egbell vidékén lát
juk a petroleummezők kezdetét, ahol 25 évvel ezelőtt 
magyar geológusoknak köszöhetjük felfedezésüket, 
melyek kitűnő kenőolajjal gazdagították régi hazán
kat és ma Szlovákiához tartozik. A legmélyebb fúrás 
itt cca 480 méter. Északnyugaton, a Morva határ
hegységben Turzófalva 720 méter fúrása adott 
petroleumnyomokat. Galícia petroleummezői Gor- 
lice táján kezdődnek és ismét délkeleti irányban 
Borysláw vidéke felé húzódik. Ma a nagy Német 
Birodalomhoz tartozik, ami igen fontos, mert bő
ven ontja a petróleumot. Ma azt mondhatjuk, hogy 
Középeurópának legnagyobb naftabányászata Bo
rysláw határában van, ahol 70 év óta mintegy 
220 kutat fúrtak. Keletgaliciában ezidőszerint 608 
produktív fúrás ontja a földiolajat. Erdély keleti 
peremén, Romániában számos petroleumkút készült, 
majd délfelé, az oláh síkság peremén fakadnak a 
gazdag kampinai, bustenari olajforrások.

A Kárpátok belső peremén, a magyar terü
leten, számos kutatófúrás történt, így Zbórón 1200 
méteres, Kamarnikban 820 méteres fúrás, azonban 
ezek csak nyomát adták a petróleumnak. Meg
jegyzem, van egy produktiv-őv a Bihar-hegység 
külső peremén, ahol a derna-tatarosi aszfalt-tele
pektől kiindulva a szilágysomlyó-szamosudvarhelyi 
zónán át az izaszacsal-dragomérfalvi petroleum- 
kutakhoz jutunk. A máramaros-megyei petróleum- 
terület volt a legkiadósabb petroleumtermő vidék
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régi hazánkban s így valóban kívánatos lenne, 
hogy Máramar'osvármegyének gazdag petroleum- 
és kősótermő vidéke visszakerüljön csonka orszá
gunkba.

M. Vargha Erzsébet verseiből:
Fecskék a nyaralóban.

(Igaz történet.)

Nézd a kedves fecskepárt,
Milyen jó helyet talált.
Egy törött ablakszemen 
Átalröppen hirtelen 
S kis szobánk fehér falán 
Ahogy szertenézeget,
— Képek függtek ott talán — 
Fölfedez három szegét.
Szól az egyik: jaj, de szép szeg, 
Milyen finom fundament;
Lásd, a kedves régi fészek 
Gyönge volt, hát tönkrement.
Ám ez itt eltart örökre,
Áldást kérek minden rögre,
Mit falába építek,
Szorgos szívvel készítek.
S minden csöpp kis szalmaszál, 
Minden gyűszünyi sár,
Mit a kedves fecskepár 
Úton-útfélen talál,
Mind a szép, nagy szögre száll.
Megy a munka nagy sietve,
Ám ha jő a csendes este,
A két kis kifáradt fecske 
Ott a két üres szegen 
Elhúzódva megpihen.
S egy napon a két madárka 
Vígan röppen otthonába;
Nézd a két üres szeget,
Elhagyottan integet.

És foly édes, szorgos élet, ‘ 
Bárki látja, szive éled.
Boldog lak, mit hű pár bélel 
Jó puhára lágy pihével,
Szíve teljes melegével.
Egy napon ámulva nézek:
Ej, de hangos lett a fészek!
Föcs- föcs- föccs, de furcsa nóta, 
Ott fecseg már öt fióka.
Szállt a nap, eljött az este,
Hát a kedves férfi-fecske 
Egyik árva szögre szállt,
Ottan húzta meg magát.
Lám, elfértek most ti szépen, 
Gondolá magánosán,
És a fecske kis szívében 
Nyugalom, csend, béke van.

*

S a fiókák nőttek egyre,
Volt is gond a sok gyerekre!
Minden kis bogárt, legyet,
Amit csak elcsíphetett,
Fecskepárunk összehordta,
Nyelt az öt fióka torka.
És megint szűk lett a fészek,
Mért túrnám ki gyermekem?
Ott a falban egy kemény szeg,
Elég jó lesz az nekem.
S hogy megint eljött az este, 
Apafecske, anyafecske 
A két üres szögre szállt,
Ottan húzta meg magát.
Lám, elfértek most ti szépen,
— Összenéznek boldogan —
S fecskepárnak hú szívében 
Nyugalom, csend, béke van.

Pusztai szimfónia.
Csöndes nyári este künn az udvaron,
Alszik már a fecske, csirke, tyúk, barom.
Hát a gyermek? Ők hevernek szénakazlakon, 
Szól a nóta, — alkoay óta egyre hallgatom.
Egyik cérnahangja, mint üvegpohár,
Más, mint csermely habja, lágyan folydogál, 
Harmadik meg úgy csilingel, mint ezüstharang, 
Negyedikből — egekig tör harsogón a hang.
Égi szép világból csillag integet,
Olt a hold világol, nyájasan nevet...
Már a nyárfa szürke árnya lassan rámterül,
Kis bogárka fürge szárnya leng köröskörül.
Gyermek víg danáját, tücskök kardalát 
Hallják zsenge zsályák, szegfű, szarkaláb; 
Egyszer-egyszer illatárral közbelengenek,
Kis gyerekek kis bogárral karban zengenek:
„Víg dal van szivemben, víg dal ajkamon, 
Hogy ne énekeljek, meg nem állhatom.
Mint a hullám föl, magasba kapja lelkemet 
Az az áldott, szent örömhír: lstenszeretet!“

Világ folyása. §8$
Önkomárnyzatot kapnak a rutének. A kép

viselőház júl. 23,-i ülésén nagyjelentőségű törvény- 
javaslatot nyújtott be gr. Teleki Pál miniszterelnök.

A miniszterelnök törvényjavaslata a Kárpát
alja önkormányzatát oldja meg. Ismeretes, hogy a 
Kárpátalja visszacsatolásakor a kormányzó beje
lentette, hogy ennek a vidéknek önkormányzatot 
adunk. A Kárpátalját lakó rutének velünk évszá
zadokon keresztül testvéri közösségben éltek. A 
trianoni béke a ruténeket cseh igába kényszeri- 
tette. A csehek ugyan megígérték Kárpátaljának az 
önkormányzatot, de húsz éven keresztül elfelejt
keztek az ígéretük beváltásáról. A rutén népet meg
félemlítették a prágai urak. Kizsákmányolták a 
rutén földet és népet. Harminchatezer cseh tisztviselő
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élt a Kárpátalján. Időnként a képviselőválasztás
kor látszólag kedveztek a népnek. Földet osztot
tak ki, de a választások után kiderült, hogy föld- 
mívelésre alkalmatlan területet kapott a rutén nép. 
A visszatért rutén nép most megkapja az önkor
mányzatát. Kárpátaljából vajdaság lesz. A múltban 
azokat a részeket nevezték vajdaságnak vagy bán
ságnak, ahol különleges közigazgatás, kormányzás 
volt életben, de ez nem jelentett az anyaország
gal szemben különállást.

A miniszterelnök törvényjavaslata alapján a 
kárpátaljai vajdaság önkormányzata azon a vona
lon mozog, amelyért a rutén nép vezérei a cseh 
elnyomás alatt küzdöttek. Törvényben biztosítja 
számukra a magyar országgyűlés a Szent István 
birodalmának minden polgárát megillető teljes jog- 
egyenlőséget. Nem alkot majd önkormányzata alap
ján, Kárpátalja államot az államban, de lehetősé
get teremtenek arra, hogy a rutén nép a nyelvét, 
népi mivoltát szellemi és anyagi életének fejlesz
tésével emelje. A kárpátaljai vajdaságról szóló 
törvényjavaslatot azonban csak ősszel tárgyalja le a 
a képviselőház, mert már megkezdődött a képvi
selők nyári vakációja.

Rozs és árpa pörkölése. Fűszer- és gyar
matárukereskedő, valamint vegyeskereskedő ezen 
iparigazolvány alapján jogosul arra, hogy rozsot 
és árpát pörkölhessen és azt akár zárt csomagok
ban, akár kimérve forgalomba hozhassa.

Minden községre kiterjesztik a zöld
kereszt mozgalmat. Az országban már igen sok 
községben ismerik a zöldkeresztes mozgalmat. 
Iskolaegészségügyben, betegek ápolásában, család- 
védelemben van a mozgalom lényege. A zöldkeresz
tes mozgalmat az Országos Közegészségügyi In
tézet irányítja. Az eddig megállapított sikerek ar
ra indították a kormányt, hogy a mozgalmat az 
egész országban általánosan kiterjessze. Az elő
készítéssel a megyei tisztifőorvosokat bízta meg a 
belügyminiszter. A költségeket a jövő évtől kezdve 
kizárólag a vármegyéknek kell majd viselniök. 
Eddig az Országos Közegészségügyi Intézet, tehát 
egy állami szerv, a községek és a társadalom 
együttesen fedezték a zöldkereszt mozgalom kia
dásait.

Füstnek nézték a rajzó vadméhest. Az 
orosháziakat alaposan megtréfálták a vadméhek. 
Az egyik napon alkonyaikor loholó emberek ver
ték fel a tűzoltóságot azzal, hogy a katolikus 
templom tornya ég. A torony valóban füstölgőit. 
A tolólétrán felmásztak a toronyba, ahol álmélko- 
dással látták, hogy zümmögő, rajzó vadméheket 
néztek a földről füstnek. Azért egy kis vizet rá
eresztettek az orosházi tűzoltók a vadméhekre. 
Rögtön megszűnt a szürke füst, szétváltak a méhek.

Országos olajmagtermelési térkép. A
földmívelésügyi miniszter az országos mezőgazda- 
sági és magkereskedelmi érdekeltségei bevonásá
val olajtermelési térképet állít össze. A térkép 
megmutatja majd, hogy mely vidékeken érdemes 
elsősorban olajmagot termelni.

Egyáltalában az összes terményekre kellene 
készíteni ilyen útmutatót, ha azt akarjuk elérni, 
hogy a tévedést kényszereszközök nélkül is elke
rülni tudjuk.

Hasznos tudnivalók. §8$
>rV., ®ktv

Rendes gazda. Ha úgy vasúton, kocsin 
utazunk, vagy a határt bizonyos gazdasági érdek
lődéssel járjuk, azonnal szemünkbe ötlik itt is 
ott is, ki rendes gazda. Egy-egy községnek jóléte, 
gazdatársadalmának értelmisége már rövid szem
lélődéssel megállapítható. Mert, ha egyes község
nek határaiban azt látjuk, hogy a tengeri, ami a 
bevetett területnek egyötödrészénél nagyobb terü
letet foglal el, szépen bekapált, a keresztek szé
pen sorjában vannak rakva s a keresztek közei 
nem csak fel van szántva, hanem a szántás el is 
van fogasolva, ha a takarmányt termő területek 
rendesek, az út és a mezsgye tiszta, nem gazzal 
felvetődött, akkor tudjuk, hogy az ilyen gazda 
rendes, földjét jól megműveli és idejét nem apró 
fecsegéssel és hangos elégedetlenséggel fecsérli 
el. Minél több ilyen gazdát találunk egy-egy köz
ségben, annál nagyobb annak a községnek jóléte 
és annál nagyobb annak belbékéje. De az idegen, 
aki akár vasúton, akár tengelyen keresztül utazik, 
az ilyen jelenségekből állapítja meg és igen he
lyesen, egy-egy község, majd pedig az ország 
mezőgazdasági kultúráját és jólétét. Mi mező- 
gazdasági állam vagyunk s így mindent el kell 
követnünk mezőgazdaságunk fejlesztéséért. Mentül 
több rendes gazdaföldet látunk a határokban, annál 
inkább hihetünk feltámodásunkban. Nem elég az, 
hogy a gazdák azt hirdetik magukról, hogy ők a 
nemzet legbiztosabb támaszai, hanem azt tettekkel 
is bizonyítani kell. A bizonyítást földjük megmű
velése, állatállományuk, udvaruk, istállójuk stb. 
berendezése és karbantartása mutatja meg. Hiába 
van minden beszéd, ha föld és a termény gazos, 
a trágyatelep rendezetlen szemétdomb, a trágya 
a határban kihányva, beföldetlenül szárad s érté
két veszti, az ilyen gazda nem rendes gazda, az 
ilyen fecsegő, panaszkodó, minden bizonnyal azon
ban nem kismértékben dologkerülő és minden 
józan gazdasági belátás és érzéknélküli ember s 
a nemzetnek sem tudatos tagja. Ezt végre meg kell 
érteni, mert az idő rohamosan közeleg, amikor az 
embereket nem beszédjük, hanem tetteik szerint 
ítélik meg.

Vadrepce értékesítése. Az idén minden
felé igen sok a vadrepce. A vadrepcével eddig 
nem sokat törődtek, mert eltekintve a káros vol
tától, semmi hasznot nem adott. Most, amikor 
mindenben értéket keresnek, rájöttek arra, hogy 
a vadrepcében sok olaj van s így olajgyártási cé
lokra alkalmas. Olajgyártási célokra a Futura meg 
is vásárolja a vadrepcét és mázsájáért, ha az tiszta. 
32 pengőt fizet. így a gazda, ha a vadrepce mag
ját összeszedi, nem csak gyomjától szabadul meg, 
hanem még jól el is adhatja. A Futurának min-
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den vidéki megbízottja' köteles' megvásárolni a 
vadrepcét. Nem sokat kell törődni azzal, hogy az 
apró feketés mag vadrepce magja-e, vagy rep- 
csényreteké, mert mindkettő olajtartalmú és így 
meg is vásárolandó.

Hernyó- és  bábgyüjtők kihelyezése a 
gyüm ölcsfákra. A múltkoriban egyik gyakorlati 
gyümölcsésszel beszélgettünk, aki igen éles meg
figyelő és sok gyakorlati dolgot valósított meg, 
olyat, ami pénzber nem kerül, hanem csak egy kis 
fáradsággal jár. Úgy beszélgetés közben rámuta
tott egyik gyümölcsfára, ahol a korona elágazá
sában egy kis szalmaköteg volt. Csakhamar levette 
a szalmaköteget és megmutatta, hogy abban mennyi 
bebábozódni készülő hernyó volt. A hernyóknak 
nagy változatát találtuk meg. Amikor ezt láttam, 
azt mondotta: ezek a hernyó-, illetve a bábgyüj
tők! Ilyenkor, június hó közepétől a hernyók nagy 
része elvégezte már pusztító munkáját és bebábo
zódni igyekszik valami alkalmas helyen. Igen al
kalmas helynek találják a fák repedéseit, a fákon 
lévő bármiféle búvóhelyet. Azonban előszeretettel 
keresik fel a szőlőkben kinthagyott venyigerakást, 
farakásokat, kunyhók ereszeit és padlásait. Mégis 
legjobban a fákra szeretnek húzódni, ha azokon 
alkalmas hely van. Az előrelátó gyümölcsész ilyen
kor a fákra helyezi a bebábozásra alkalmas búvó
helyeket. A búvóhelyek lehetnek: szalma-, vagy 
papírosköteg, összegöngyölt rongy, pokrócdarab, 
egyáltalában igen sokféle alkalmas az ilyenre. 
Ezeket a fák koronájának elágazásához kell tenni. 
A kitett gyűjtőket 10 naponként, mondjuk heten
ként egyszer meg kell vizsgálni. A vizsgálat ab
ból áll, hogy megvizsgáljuk, van-e bennük her
nyó, avagy báb. Ha van és a gyűjtő szalma vagy 
papiros, akkor azokat egyszerűen elégetjük. Ha 
rongy, vagy ehhez hasonló, akkor azokat forró 
vízbe hányjuk és azután szétbontjuk. Mikor a víz 
kihűlt, akkor a rongyot kivesszük, a vízből és szét
bontva megszárogatjuk, majd pedig ismét a fákra 
helyezzük. Ugyancsak új szalma vagy papíroskö- 
tegeket teszünk a fákra, hogy a gyűjtők megle
gyenek. Ezt a műveletet egész késő őszig meg 
kell tenni és ilyen módon rengeteg hernyót és 
bábot pusztítottunk el. Mint láthatjuk, pénzbe nem 
kerül és mégis felette eredményes védekezés. És 
mint gyümölcsész barátunk mondotta: ő már évek 
óta így jár el és nincs is baja sohasem a tavasz- 
szal pusztító hernyókkal. Ő télen nem permetez 
rágó rovarok ellen, hanem csupán csak mészkén- 
lével, hogy a gombabetegségeket pusztítsa. Nyá
ron a tetvek ellen a nikotinos permetezést elvégzi 
július hó elejétől kezdve egészen októberig, há
romheti időközben, de neki nem is igen van baja 
a kártevőkkel. Mindenesetre a bábgyüjtők alkal
mazása úgy, mint elmondottuk, nem kerül pénzbe 
s így a mai szűkös világban, amelyik mindenféle 
kártevővel telve van, érdemes e kis munkatöbble
tet elvégezni.

Erdei és határfák igénylése. Fásítás cél
jaira az állam folyó év őszén díjtalanul bocsát

erdei és határ fásításhoz szükséges facsemetéket 
a 20 holdon aluli birtokosok rendelkezésére és 
pedig: egy éves fekete és erdei fenyő, tölgy, akác, 
magas kőris, juhar, hárs és kanadai nyár cseme
téket. Az új erdőtörvény értelmében minden 20 
holdon felüli birtokosnak körül kell ültetni földjét 
facsemetével és az 50 holdon felüli birtokosnak 
pedig kis erdőt kell létesíteni. Az igényléseket 
mielőbb be kell terjeszteni a községi elöljárósá
goknak, nehogy mulasztást kövessenek el a bir
tokosok. Az ország éghajlatának szüksége van 
fásításra, hogy a szélsőséges időjárás megszűn- 
hessék s az erdősítési törvény a fásítást előírja, 
ennélfogva azt be is kell tartani.

Sóska jó term őben tartása . A kora tavasznak 
és a késő ősznek igen kedvelt háztartási eledele 
a jól elkészített sóskamártás, vagy leves. A sok 
eső a sóskát buja fejlődésűvé tette, de ugyanek
kor tele is lett tetvekkel. A sóska most már szárba 
ment, majd magot hoz, elöregszik és hasznot csak 
tavasszal ad. Hogy ősszel is adjon hasznot és 
hogy el ne vénüljön és ki ne merüljön, valamint 
hogy a tetvektől megszabadítsuk, legjobb a sós
kát most levágni és talaját jól meggereblyézni. Ha 
igy járunk el, akkor a sóska most fejlődésében 
visszamarad ugyan és így a tetveknek nincs meg
élhetésük, azonban pár hét múlva magához jön 
és erőteljesen kezd fejlődni, úgyannyira, hogy 
kora ősszel ismét piacra vagy háztartási célokra 
szedhető. Hogy a levágott sóska se vesszen el, 
legjobb azt jól kiválogatni és az ép leveleit erétől 
megtisztítva megfőzni. Ha megfőtt, akkor üvegbe 
rakni és ha kihűlt, öntsünk rá egyújjnyi zsírt s 
ebben az esetben télen át bármikor csinálhatunk 
jó sóskamártást.

Mai számunkban: „A petróleum, mint világ- 
politikai és világgazdasági tényező" címmel cikket 
közlünk. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az értékes 
cikk vegytani és egyéb szaktudományi megállapí
tásainak igazságáért nem a szerkesztőség, hanem 
a cikkíró viseli a felelőséget.

M. K. Sopron. Sajnos, nem tudjuk megálla
pítani, hogy levelét miért küldte a pósta vissza. 
Ezt nagyon sajnáljuk. Örülni fogunk, ha máskor 
is ír és küld valamit. Reméljük, hogy megfelelő 
olvasmánnyal szabad idejében el van látva.
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