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

XI. évfolyam. 1940. Szent István.

Szent István napjára.
A rendkívüli fegyvergyakoriatra behívtak sok 

fiatalt és sok idősebb embert hazánkban. Ez a 
körülmény — mint ahogy azt a Bizalom egy má
sik cikkében is kifejti — sok új feladatot s új 
nehézséget ró az ország népére, éppen abban az 
esztendőben, amikor az elemi csapások, fagyok, 
árvizek, viharok, stb. — is erősen sújtották a 
lakosságot. .

Ilyen nehéz években kétszeres erővel és fi
gyelemmel kell lelkűnkben felidézni a mi nagyja
ink lényét, akik szintén nehéz küzdelmeket vívtak, 
keserves terheket hordoztak és mégis helytálltak, 
nem törtek össze. Ezek közé a helytálló legnagyobb 
magyarok közé tajtozik első királyunk, Szent István. 
Forduljunk az Ö ünnepén lelkűnkkel Ő felé s 
állítsuk lelki szemeink elé az Ő nagy tulajdonsá
gait s kicsiségünkben is vegyünk példát róla. Baj
ban, szerencsétlenségben, kitartó, erős és bizakodó 
volt. Állhatatos volt, céltudatos volt, akaraterős volt. 
Megvoltak mindazok a tulajdonságok benne, amik 
mibennünk vagy hiányoznak, vagy csak csökevé- 
nyesek. Ezért minden szegény és szerencsétlen, 
minden névtelen magyarhoz ,is szól, még ma is 
Szent István lelke. Hallgassátok meg! Erőt, kitar
tást, bizakodást, állhatatosságot sugároz felénk s 
azt példázza nekünk, hogy ha bizodalmunk és re
ményünk nem törik meg a sorscsapások súlya 
alatt, ha kitartunk a nehéz időkben: előbb-utóbb 
megnyugvás és megelégedettség lesz osztályré
szünk. Csak ne törjünk össze, mielőtt ez az idő 
elkövetkeznék! Csak legyünk állhatatosak! Csak 
tartsunk ki!

Szent István egyéni szenvedések, családi 
szerencsétlenségek, országos bajok és csapások 
földresujtó gondjai közepette is hű és állhatatos

maradt céljaihoz, hitéhez, birodalmához. Szent 
István minden körülmények között kitartott s ime, 
országa több mint 1000 esztendeje fennáll, pedig 
amikor Ő alapította, puszta léte sokszorosan ve
szélyeztetve volt.

A névtelen magyarnak Szent István nem az 
elérhetetlen magasban trónoló király, hanem az 
ország atyja s mindannyiunk erkölcsi tanítója, aki 
ma is élőén akar vezetni bennünket a hétköznapi 
kötelességteljesítés, a nehéz helyzetek kibírása, a 
férfias, komoly helytállás és kitartás útján, mert 
tudja, hogy ennek az útnak a végén ott van az a 
béke, amiért érdemes mindent elviselni.

Az idei Szent István napján azzal a kérés
sel száll el lelkünk Szent István királyunk halha
tatlan leikéhez, hogy „országunk atyja, mindünk 
tanítója, az idén még többet, mélyebbet, erősebbet 
akarunk tanulni példádból, mint máskor, hogy ne 
omoljunk össze idő előtt, hanem elérjük azt az 
erkölcsi békét, ahová a kitartás csillagának fénye 
mutat..." S többé nem kérdezzük, hogy „Hol vagy 
István király?", hanem érezzük, hogy itt van, ve
lünk van, szívünkben van s árasztja belénk az 
erőt, az alázatot, a kitartást és állhatatosságot...

Magyarország külpolitikai álláspontja.
Az utóbbi hetekben olyan körülmények me

rültek fel, melyek folytán szükségessé vált az, hogy 
a kormány határozottan és ismételten tájékoztassa 
a magyar közvéleményt az ország külpolitikai 
álláspontjáról. Az a körülmény, hogy az orosz 
Szovjet visszafoglalta Romániától Beszarábiát, 
továbbá a magyar honvédség egy részének rend
kívüli fegyvergyakorlatra való behívása, majd a 
magyar kormányelnöknek és külügyminiszternek 
németországi látogatása és Hitler birodalmi vezér-
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né! való megjelenése felcsigázta a magyar közvé
leményt. Ebben a helyzetben joggal kívánhatta az 
ország, hogy a jövő felől további tájékoztatást 
nyerjen. A kormány, igen helyesen, össze is hívta 
a külügyi bizottságot és a magyar alkotmány 
szellemének megfelelően onnan nyújtott tájékozta
tást az ország külpolitikai álláspontjáról.

A külügyi bizottságban Csáky István gróf 
külügyminiszter hosszabb beszédben, Teleki Pál 
gróf miniszterelnök pedig rövidebben ismertette a 
helyzetet. Ismertették a németországi utazás és 
tanácskozás előzményeit, tárgyát és nemzetközi 
kihatásait. Majd a magyar külpolitikai álláspontot 
így foglalták össze a bizottság előtt: — feltétlenül 
szükséges Délkelet-Európában a békét és a nyu
galmat fenntartani, aminek azonban elkerülhetetlen 
előfeltétele, hogy az igazságos és állandó termé
keny békének alapjai is megteremtessenek.

— Barátaink mindkét tételben egyetértenek 
a magyar kormánnyal. Eljutottunk egy magaslatra, 
ahonnan már derengeni látszik a jobb jövő, A 
magyar kormány reméli, hogy senki sem fogja 
meggondolatlanul békés szándékainkat keresztezni, 
de ha ez bekövetkeznék, ezzel is szembenézünk. 
Lehetetlen, hogy meg ne értsék, hogy a jó szom
szédi viszonyra nemcsak Magyarországnak van 
szükége, hanem talán egyes államoknak még foko
zottabb mértékben, mint nekünk. Mi senkinek sem 
óhajtunk gyógyíthatlan sebeket osztogatni, hanem 
józan megegyezés útján megbízható barátokat és 
nem acsarkodó ellenfeleket kívánunk magunknak.

— Számolunk azzal, hogy nehéz küzdelmek 
sorozata vár még ránk, de Magyarország el van 
szánva, hogy azokat minden téren megvívja és 
pedig közös egyetértésben azokkal a hatalmakkal, 
amelyek már annyiszor segítették a magyar ügyet 
egy-egy mérföldkővel előre.

A „Reménység-Háza“ hírei.
A „Reménység-Házá“-ra vonatkozó kérelme

ket, megfigyeléseket, s tájékoztatást kérő leveleket 
mindég a következő címre kell irányítani:

„Reménység-Háza" Debrecen, Böszörményi 
út 60.

A „Reménység-Háza" jelenleg 10 személy 
befogadására van berendezve. Az ősz folyamán, 
ha nagyobbarányú jelentkezések történnének, eset
leges bővítésre kerülhet sor. így is a tél folyamán 
és kora tavasszal gyakran kellett 1-2 személyt lét
szám felett felvenni.

Intézetünkben se felekezeti, se társadalmi 
különbséget nem ismerünk. Volt lakóink között 
diplomás, éretségizett ember (nem is egy) iparos, 
földmíves egyaránt. Mindenesetre érdekes, hogy 
aránylag legtöbben iparosok keresték fel eddig 
intézetünket, azután következtek az iskolázott em
berek s legkevésbé jöttek hozzánk földmunkások. 
Ennek ellenére is azonban az intézet 800 Q-es 
kertjét igen eredményesen és szépen sikerült meg
dolgozni. Legszorgalmasabb embereink közé tar
tozott egy volt tisztviselő, akinek azelőtt talán még 
sohasem volt ásó, kapa a kezében. Munkája di

cséretére vált volna a legügyesebb és legszorgal
masabb földmunkásnak is. A becsületet és szorgal
mat azonban előbb-utóbb mindég siker és jutalom 
koronázza. Említett testvérünk ma már ismét isko
lázottságának és képzettségének megfelelő állásban 
van és éli a becsületes polgáremberek munkás és 
nyugodt életét.

A „Reménység-Házá“-ban minden vasárnap 
délután istentisztelet van.

Ravasz László püspök körlevele aközép 
iskolai tanulók külföldi kapcsolatairól.

Dr. Ravasz László ref. püspök az alábbi le
velet intézte a gimnáziumok, leánygimnáziumok, 
tanítóképzőintézetek, líceumok és polgári iskolák 
igazgatóságaihoz a külföldi diáklevelezés irányítá
sáról: „A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
rendelkezése szerint a külföldi diáklevelezés irá
nyítását ezután nem az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület kebelében fennálló Élőnyelvi Szakosztály, 
hanem a Tanulónyaraltatási Iroda végzi. Az iroda 
neve ezentúl: Középiskolai tanulók külföldi kap
csolatainak irodája. Vezetője: Róder Pál, tanügyi 
főtanácsos, gimnáziumi igazgató. Helye: Budapest, 
VII., Barcsay-u. 5. Feladatköre: a) a külföldi di
áklevelezés szervezése és állandó irányítása; b) di
ákcserék rendezése és lebonyolítása; c) külföldi 
tanulmányutak, diáktáborozások, tehát iskolai cso
portos kirándulások előkészítése, rendezése vagy 
előmozdítása: d) külföldi tanulmányi diákcsopor
tok magyarországi utazásainak előkészítése és ta
nácsaival való irányítása; e) a levelezésben és 
külföldi utazásban résztvevő tanulók nemzeti pro
paganda szempontjából való irányítása. Az iroda 
a feladatkörébe eső ügyekben a hétköznaponként 
délután tartott hivatalos órákon áll a közönség 
rendelkezésére."

A falvak asszonyai.
Aki meg akarja ismerni az igazi magyar 

asszonyt, a magyar anyát, az menjen most falura.
Városokban nem lehet úgy észrevenni, hogy 

több az asszony itthon, nem tűnik úgy fel, hogy 
a férfiak jórésze hiányzik. Városokban nagy a so- 
kadalom, jobban vegyül a nép. Egészen máskép
pen van ez a falun. Benézel a tisztes hajlékba: 
csak asszonyt, lányt láthatsz sürögni-forogni. Ha 
figyeled az udvari életet: csak asszonyt láthatsz 
foglalatoskodni. Mész az utcán, szemben jönnek 
a megrakott, betakarítást végző szekerek: asszony 
ül a magas kazal tetején és végzi a hordást. Kint 
jársz a mezőn: kapálnak, gyűjtenek, rakodnak; 
mindenütt asszony, leány, csak elvétve, itt-ott egy- 
egy serdülő legény vagy szabadságos katona.

Még alig pirkad, már fölrázza magát és 
megy az állatokat ellátni. Megetet, itat, aztán meg
fej, alig végzett vele, már befog, hogy induljon a 
határba. Ébredeznek a gyerekek, ellátja azokat, 
megmosdatja, enni ad nekik, aztán rábízza őket a 
legnagyobbra, aki maga sem több 9—10 évesnél 
és a kis testvérkéi mellett még az aprójószágra is
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vigyáznia kell. Az anya megy a határba, szerszá
mokkal megrakott kocsival, hord, kapál, gyűjt. 
Dolgozik egész délelőtt és jönne az ebédidő. Ott
hon is kellene enni, de hát a gyerekek megvan
nak egy darab kenyérrel, meg — ha van a ház 
körül — valami kis gyümölccsel. Az anya vagy 
ebédel, vagy nem, de dolgozik délutánig. Mert 
este fáradtan mégis menni kell haza. Otthon vár
nak a gyerekek, az állatok. Meg kell főzni valami 
kis meleget vacsorára, el kell látni, megetetni a 
hazatért állatokat, megfejni, takarmányozni éjjelre. 
A sertés veszettül visít, a liba, tyúk ott lábatlan- 
kodik az ajtó előtt, a tehén már érzi, hogy itt a 
fejés ideje, de különben is a szövetkezetben idő
höz van kötve a tejátvétel, a konyhában ég a tűz 
és be kell rántani a kis levest: megszakítatlan, 
végtelen rohanás az egész este a fáradt anyának 
a konyha és az istálló között, hogy minden kész 
legyen. Tíz óra is van, amire ledűlhet, hogy hol
nap hajnalban már újra kezdje.

Ez a magyar asszony, a magyar anya ebben 
a mostani időben. Mikor otthon volt a férje-ura, 
akkor is ép elég volt a munkából, de most helyt 
kell állania nemcsak magáért, de a férjéért is. Helyt 
is áll. Ezért van az, hogy mégis csak mozog az 
élet kint a falvakon és nincsen nagyobb fennakadás.

Emlékezés Goethe gyerekkoráról.
(Augusztus 28-iki születésnapján.)

Ma 191 éve, hogy a déli harangszó mellett 
megszületett Johann Wolfgang Goethe, a németek 
legnagyobb költője, Európa egyik legkiválóbb 
lángelméje. „A csillagászati konstelláció" — ahogy 
önéletrajzában írja — szerencsés volt; a nap a Szűz 
jegyében állott és épen elérte napi kulminációját: 
a Jupiter és Venus barátságosan tekintettek reá, 
a Merkúr sem volt ellensége, Saturnus és Mars 
pedig közönbösek voltak. Egyedül csak a Hold, 
amelyik ép most tellett meg, tanúsitott ellenállást 
és amíg a planéta órája le nem járt, be nem kö
vetkezhetett születése.

A csillagjósok a csillagok eme kedvező állá
sának tulajdonítják azt a tényt, hogy a szülésznő 
ügyetlensége folytán holtan született Goethe, mégis 
meglátta a napvilágot. Ha nem is helyes az ö 
érvelésük, jellemző a goethei egyéniségre, hogy már 
a születésekor is a csillagos ég menti meg. Rit
kaság nagy egyéniségeknél, hogy tehetségeiknek 
megfelelő környezetben születnek, mert Iegtöbb- 
nyire a lélek és a külvilág közti harc neveli a 
nagy egyéniségeket, szüli a művészi örömeket és 
fájdalmakat. Goethét azonban a csillagos ég ked
vező körülmények közé osztotta. Édesapja rendkí
vül nagy gondot fordított nevelésére, nagy olasz 
rajongó lévén, a családban az olasz kultúra és 
vele kapcsolatos nyelv, művészet, mint örökös 
tradíció élt. Házukban gyakran megfordultak a 
kor jelesebb művészei. A nyelvek tanulására is 
óriási gond fordittatott; a kis Goethének franciául, 
olaszul, angolul, latinul, görögül és héberül kellett 
tanulnia. Természetesen ez nagy nehézségekkel járt, 
azonban ekkor már látható volt micsoda bölcses

séggel tudta Goethe egyesíteni az önmagáért lét
rejövő szellemi alkotást a praktikus értelmű tárgyi 
tudással: egy regényt írt, amelyben — hogy a 
nyelvtanulást gyakorolja — a világ minden orszá
gában elszórt testvérek leveleket írnak, mindegyik 
országának nyelvén. Egy fiatal lány Franciaország
ban él, elég egyszerű lélek, rövid tőmondatokban 
fejezi ki magát (mivel a szerző is csak így tudott 
franciául.) Másik müveit testvér Németországban 
lakik, komplikált stílussal rendelkezik (megfelelően 
Goethe német tudásának.) Harmadik testvére, mivel 
papnak készül és teológiát tanul, latinul ír és ez így 
megy tovább. Azonban Goethe apja nem érte be fia 
nyelvi tudásának fejlődésével, adott egy'jogi katekiz
must, hogy már korán megszokja a jogi próbákat és 
ezeknek feleleteit. Ezenkívül a zene, lovaglás, vívás is 
a tantárgyak közé tartoztak. A fiatal éveknek ily túl
zsúfolt tanulása mellett önkéntelenül Beethoven 
jut eszünkbe, de itt egy nagy különbségre kell 
felhívnunk a figyelmet: amíg Beethoven apja bru
tálisan önző érdekekből zavarta fiát a zongorához, 
addig Goethe bölcs pedagógiával mérséklettel és 
megértéssel foglalkozott fiával.

Elérve az első kamaszkori éveket, már rend
kívül önállónak mutatkozott. Jó öltözködésre 
mindig sokat adott, büszkén sétált serdülésének 
első éveiben, kalappal a kezében és oldalára fel
kötött karddal. Egy nagyobb baráti körnek volt a 
tagja, ahol fő szórakozás volt Goethével alkalmi 
verseket íratni. Ezt aztán legtöbbször egy kis 
lánynak küldték ismerős fiú neve alatt, mire Goe
the a kis lány válaszát — persze tudta nélkül — 
is megírta; és a kis alkalmi versek rendkívül 
nagy káoszt okoztak a frankfurti ifjúság lelkében. 
De akadt egy finom lányka, aki úgy külső, mint 
belsejével felülmúlta társait és Goethe figyelmét 
szépségével és szerénységével már régebben magára 
vonta. Egy barátját akarta meglátogatni, akinél a 
fiatal lány lakott, véletlen folytán nem volt otthon 
senki, a kis lány ellenben éppen az ablaknál ült 
és elpirulva vette észre, hogy az ifjú Goethe öröm
teljes léptekkel közeledik. Zavara ellenére volt 
annyi ereje, hogy bájos szemrehányásokkal illette 
a könnyelmű Goethét. „Nagy háládatlanság a jó Is
tennek, hogy tehetségét ilyen rossz viccekre hasz
nálja fel, így csak bolonditja az embereket, hol
ott, ha komolyan dolgoznék, magának és a társa
dalomnak hasznára lehetne." Rendkívül hatott Goe
thére ez a reális bölcsesség és mintha egész 
énjét láz borította volna el, érzései csak e kis 
lány felé koncentrálódtak a naiv ifjúság minden ra
jongásával. Ez az ártatlan kapcsolat termékenyen 
hatott a költői szellemre és Gretchenhez — mert 
úgy hívták a leányt — egymásután születtek az 
első szerelem alkalmi versei. Azonban a kedves 
baráti kört egy kellemetlen eset zavarta meg. A 
társaságnak egynéhány külső tagja a hatóságok 
elé került s e révén derültek ki a Goethe által írt 
hamis versek. A társaság mindegyik tagját kihall
gatták, vele együtt őt is. Ez persze nagy feltűnést 
keltett Frankfurtban, a kedves baráti kör szétszó
ródott, többen közülük és velük együtt Gretchen 
is, elutaztak. Ez a szerencsétlen szerelem, noha
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Goethe csak 14-15 éves volt, hosszú ideig komor 
hangulatot váltott ki leikéből; a magányt, az er
dei sétákat kedvelte. Költői szelleme sem mutat
kozott termékenynek, inkább a rajzolást művelte, 
annak ellenére, hogy ezen a téren soha se tartotta 
magát tehetségesnek. Gyakran elkísérte őt ezekre 
a sétákra egy házi tanító, aki — ha ugyan a ta
nításon kívül rajzait is kijavította — elsősorban 
egy másik tudományban gyakorolt nagy hatást 
a serdülő Goelhere: általala hallott először a filo
zófiáról. Csodálattal hallgatta a nagy bölcselők 
tanait s egész életére szólóan sokat merített belőlük. 
Az iskolai évek a házi tanító társaságában rövi
desen leteltek. Édesapja most leghatározottabban 
kijelentette, Lipcsébe kell mennie és ott jogot 
tanulnia. Neki azonban sem Lipcse, sem a jog 
nem tetszett, minden érdeklődési körének közép
pontjában a régiségek voltak. De nem volt mit 
tennie, apja parancsára 16 éves korában elhagyva 
a szülői házat, Lipcsébe költözött.

Itt azonban pontot kell tenni Goethe életében, 
mert ezek az évek már az ifjúságé, nem pedig a 
gyermekkoré: de a szellemi érdeklődés és a rendkí
vüli nagymértékű önnevelés, amire még ki fogok 
térni, — gyermekkorából indult ki és egész életén 
át kísérte ő t Egy magasabb képesség késztette őt 
arra, hogy minden cselekedetét akár egyénekkel, 
akár a társadalommal szemben, lelkiismeretével 
megegyező módon hajtsa végre. Egy alkalommal 
a tanító nem jött be az órára, ezt a gyerekek ki
használva, kezdték egymást bosszantani, majd egy
két pofon csattant, szó ami szó verekedés jött 
létre. Goethe már az óra elején elhatározta, hogy 
óra végéig nyugodtan fog padjában ülni és bár
mit csináljanak vele, nem mozdul ki. A gyerekek 
persze visszaélve a helyzettel, mind rárohantak, 
és noha már az első negyedórában csillagokat 
látott, ki nem mozdult padjából, amíg az óra le 
nem telt. Persze amint a csengetés első hangjai 
hallatszottak, felugrott és sorra pofozta társait. De 
az önnevelésen és akaraterősítésen kívül költői al
kotások — mint már előbb mondottuk — is szü
lettek ebben a korban. Ezekből — mint mondani 
szokás — látni az oroszlánkörmöket. Ezek mutat
koznak egy igen korai versében „Die Höllenfahrt 
Christi," Krisztus pokolba szállása. Jóval később
ről való, de megemlítendő Goethének egyetlen mesé
je a zöld kígyóról és a szép liliomról, mely az ifjú gyer
meknek anyjához való viszonyából, aki igen kedvelte 
a meséket, született. Goethének ez az egyetlen meséje, 
azon ritka müvek egyikéhez tartozik, ahol a kígyó 
mint jó lény szerepel. Különben nem közismert mun
ka, rejtelmessége miatt nehezen érthető, de aki ezen 
túl tud menni, megérti benne a mese művészi 
faját és ritka szépségét, ezért mindenkinek ajánla
ni lehet. A leghatalmasabb és talán legmélyebb 
munka ami voltaképpen Goethét Goethévé tette, 
a „Faust". Ennek alapkezdései szintén nemcsak 
az ifjúság, de a gyerekkorból indulnak ki. Egy 
minden tudományban jártas tudós elveszti a hitét, 
a tudomány ellenben nem elégíti ki és vár vala
mit az élettől. Hogy a nagy kételyek mennyiben 
nyernek feloldást, az vita tárgyát képezheti. Min

denesetre ezt a Faust Il-ik részében kell keresni, 
márpedig -az igen titokzatos és sok mindent lehet 
belőle kiolvasni. De nem csak a Faust, hanem 
Goethe egész lénye relytély, ő a lángelmék között 
is lángelme. Lényének a rejtélyeiben az utókor 
igen elmélyült. Érdekes, hogy a legnagyobb mél
tatás Svájcnak jár, ahol az egész világon a leg
nagyobb Goethe-kultusz van. Basel melletti Dor- 
nachban, ahol Európa legnagyobb színpada áll, 
a színház Goethéről kapta nevét (Goethaeum), 
játszák minden - évben a Faustot Il-ik részével 
együtt, melyből egy szó sem marad ki. Ma tehát 
a Faust szerzőjének születése napján örömmel 
szögezhetjük le, hogy a Goethe tisztelet állandóan 
nő s remélni lehet, hogy Goethe tisztelőinek sere
ge kovászként fogja éleszteni az európai társadal
mat és szellemiséget, hogy az élet'kenyere váljék 
belőle.

Leventekiképzésben résztvevő munka
vállalók munkabére.

Köteles-e a munkaadó a heti leventekikép
zésben részesülő munkavállalója részére az emiatt 
elmulasztott munkaidőre bért fizetni? Erre vonat
kozólag a következő 18.657— 1940. iparügyi mi
niszteri határozat intézkedik:

I. A leventeköteles ifjú munkaidejét munka
vagy szolgálatadója — az egyébként fennálló jog
szabályok korlátái között — úgy oszthatja be, 
hogy a leventeköteles ifjú a rendes heti levente
kiképzés miatt a munka- vagy szolgálatadó gaz
daságában, vállalatában, üzletében, stb. megálla
pított munkaidőből ne mulasszon.

A munkaidőnek ilyen beosztását korlátozhat
ják. Például zárórára vonatkozó azok a rendel
kezések, amelyek nem engedik meg, hogy az 
alkalmazottat a zárvatartás ideje alatt foglalkoz
tassák vagy a gyermekek és fiatalkorúak éjjeli 
foglalkoztatását tiltó szabályok. Abban az esetben 
is azonban, ha ilyen korlátozó szabály a munka- 
vállalóra nem vonatkozik, az egyébként éjjel (este 
kilenc órától reggel öt óráig) nem foglalkoztatott 
munkavállaló munkaidejét a leventekiképzésre, te
kintettel a munka- vagy szolgálatadó nem osztja 
be úgy, hogy annak éjjel is kelljen munkát végeznie.

„Megállapított munkaidő" alatt azt a munka
időt kell érteni, amely munka- vagy szolgálatadó 
gazdaságában, vállalatában, üzletében, üzemében, 
stb., az ott irányadó munkafeltételek (szolgálati 
szerződés) szerint van megállapítva leventeköteles 
ifjúra és a vele együtt hasonló munkakört betöltő 
többi alkalmazottra nézve. A jogszabály szerint 
megengedett leghosszabb munkaidőt ’ tehát csak 
abban az esetben szabad az előző bekezdésekben 
foglaltak alkalmazásában „megállapított munkaidő" 
alatt érteni, ha az említett munkafeltételek szerint 
a leventeköteles ifjúra és a vele együtt hasonló 
munkakört betöltő többi alkalmazottra ez van való
ságos munkaidőként megállapítva.

II. Ha a munka- vagy szolgálatadó — akár 
az egyébként fennálló jogszabályok korlátáira te
kintettel, akár saját elhatározásából — a levente
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köteles ifjú munkaidejét úgy osztja be, hogy az 
alkalmazott a megállapított munkaidőből a rendes 
heti leventekiképzésben való részvétel miatt mu
laszt, a munkaadó az alkalmazottnak a mulasztás 
tartamára is köteles bért fizetni, tehát az alkal
mazott heti-, havi- vagy napibéréből ezen a címen 
semmit sem vonhat le, órabérét vagy — teljesít
ménybér esetében — átlagos órakeresetét a mu
lasztott időre is köteles megfizetni.

A dolog természeténél fogva ezek a rendel
kezések csak azokra az alkalmazottakra vonatkoz
nak, akik huzamosabb ideig, még pedig legalább 
egy hétig ugyanannál a munka- vagy szolgálat
adónál teljesítenek szolgálatot, nem vonatkoznak 
tehát például az egy-két napra felfogadott nap
számosra.

III. A munkaadó vagy szolgálatadó, aki az 
előbbiekben, foglalt rendelkezések ellenére, illetőleg 
meghatározásokkal össze nem egyeztetően levente
köteles munkavállalójának munkaidejét rövidebb 
időben állapítja meg és ennek következtében az 
ilyen alkalmazottja részére kevesebb bért fizet, avagy 
aki a leventeköteles munkavállalóját a leventeki
képzésre tekintettel, éjjel foglalkoztatja vagy pedig 
úgy osztja be a leventeköteles ifjú munkaidejét, 
hogy az abból a leventekiképzés miatt mulaszt, 
de az így elmulasztott időre járó munkabért nem 
fizeti meg teljes egészében, ezeknek a cselekmé
nyeknek már csak egyikével is olyan cselekményt 
követ el, hogy amiatt mint leventeköteles alkal
mazottját hátránnyal sújtó munkaadó büntetőjogi
lag felelősségre vonható A honvédelemről szóló 
1939. t.-c. 11. §-ának 2. bekezdésében foglalt 
rendelkezések szerint ugyanis a munkaadónak a 
leventekötelezettség teljesítésére kellő szabadidőt 
kell a leventeköteles részére engedni s a levente
kötelezettség teljesítése miatt a leventekötelest hát
ránnyal sújtani, a munkából vagy szolgálatból el
bocsátani nem szabad. Az említett törvény 172. § 
1. bekezdésében foglalt rendelkezés pedig a mun
ka- vagy szolgálatadónak azt a cselekményt, amely- 
lyel leventeköteles munkavállalóját leventekötele
zettségének teljesítésében szándékosan akadályozza, 
kötelezettségének teljesítése miatt hátránnyal sújtja 
vagy alkalmazásából elbocsátja, kihágásnak minő
síti és két hónapig terjedhető elzárással rendeli 
büntetni. E kihágások elbírálása a rendőri büntető
bíróságok (harmadfokon a m. kir. belügyminisz
tériumban szervezett Kihágási Tanács) hatáskörébe 
tartozik.

Pusztító nyári zivatarok.
Az idei év — úgylátszik — csak nem akar 

szárazabbra fordulni. Nem volt elég a tavaszi nagy 
árvíz, utána még állandó esőzés következett és 
ismétlődik meg most is. Már a jó öreg Medárd- 
napi negyvennapos esőjóslás se tudja megmagya
rázni a sok csapadékot. Az elmúlt napokban is 
szerte az országban oly igen erős pusztító nyári 
zivatarok voltak, melyek emberben, anyagban sok 
kárt tettek. A villám embereket sújtott agyon, gyúj
togatott, a lezuhanó víz pedig a már learatott,

vagy még lábon álló terményekben tett kárt.
Kenderes határában Ulveczki Kálmán és fele

sége a vihar elől egy szénaboglyához menekült, a 
villám mindkettőjüket halálra sújtotta. Törökbálin
ton Pratz András házát gyújtotta fel az isten
nyila. Szegeden a felhőszakadás okozott nagy kárt. 
Apátfalván a villám belecsapott a téglagyár ké
ményébe, néhány perccel később a Maroson átve
zető közúti vasúidba csapott bele. A magyar
román határon lévő hidat a villám valósággal fel
robbantotta. De erdélyben is pusztított a vihar. 
Kolozsvár felett galambtojás- és diónagyságú jég
darabok hullottak. A viharnak több emberáldozata 
is van.

Kedden Kassán és vidékén volt vihar. Her- 
nádnénietiben Kovács Jánost kaszálás közben 
agyonsujtofta a villám. Kocséren Rusvai Kálmánt 
szintén aratás közben sújtotta agyon a villám. 
Ugyancsak kedden este a Dunántúl volt óriási 
felhőszakadás, amelynek keretében kéthónapi csa
padékmennyiség zúdult a mezőkre. A nyugati me
gyékben 80—100 kilométeres sebességgel rohant 
át a tájakon. Zalaegerszegen mérték a legtöbb 
csapadékot: 116 millimétert. Több helyen jég
eső is volt.

Péter.
írta: Péczely József.

Péter kifelé halad a határba. Az „őszi" no
szogatja. Mi van vele? Azt szándékolja megdepu- 
tálni. Mozdul-e már? Bizonyosan mozdul, mert egy 
hét óta az alkalmatos jó meleg tavaszi nap igen 
egyarányosan szórja lefelé a sugarait. Érzi azt az 
ember! De a föld is! Itt a tavasz a küszöbön. 
Az ember vetköződni kezd. Hámlik róla a suba, 
guba. A föld már nem így. Ellenkezőleg. Öltöz
ködik. Csupasz testére színes ruhákat ölt. Szebb
nél, szebb tarkaságokat. A száraz avar az eke 
nyomán lekerült a barázda aljára, mire a melegedő 
hantok alatt a kis mag mozog, fészkelődik, meg
indul. Csírát húz. Gyenge kis fejét kidugja a le
vegőre. Szétnéz a nagyvilágban. Erőre kap, izmoso
dik. Színt ad a földnek. Csak nagy lelki gyönyö
rűség azt látni!

Péternek is igényeskedik a dereka, dagadozik 
a melle... De hirtelen megtorpan.

— Hát ez it t? ...
Amolyan öt-hatholdas parcella állítja meg. 

Mit keres ez itt a szebbnél-szebb parcellák között? 
Rossz ránézni. Bántja az ember szemét. De a 
lelkét is! A háta vedlett, kilúgozott, cserepes. A 
tavalyi száraz tengeri tücskök ijesztően meredez- 
nek rajta.

— Hát ennek a gazdája?..:
A dűlő mögött egy asszony hajukál. Kapa a 

kezében. Négyszer, ötször belevág a földbe... 
Most fölegyenesedik... Az a Pattantyúsné. Ő ta
lán megtudná mondani ...

— Hó! Hó! — kiált oda Péter.
Az asszony megfordul. Péter a tenyerét töl

csérnek formálva odakiáltja a köszöntést:
— Aggy Isten!
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Az asszony veti a fejét. Nem hallani, de 
bizonyosan ő is azt mondja: „Aggyon!“

Péter közeledik negyven-ötven lépést. Nono! 
Ő csak bírná a szódobálást, de az asszony csak 
asszony.

— Nem lösz még korai?
Péter a kolompér fészkelésre céloz, mert az 

asszony abban szorgoskodik.
— De az lösz! — mondja az asszony.
— Hát akkó? —
— Csak nyolc-tíz sort rakok toróbára. A 

többivel még várok.
— Hát az Andris?...
— D odaát fogasolja az őszit!... Az erdőn túl!
— Okosan ... — mondja Péter.

Én is azt szándékolom, holnap! Mert szereti azt a 
búza! Mög is hálálja!... Hát ez a tag itt? ...

— Melyik?
Péter a háta mögé bök.
— Ez az árva e!
— Venyige Mihályé...
— Hát íi mit akar?
— Nem tudom.
— Mire vár?
— Azt se tudom.
— Nem tucc te akkó semmit!
— Hát honnan tuggyam?
— Nono. Hisze nem is azér... Hát a 

Mihályé?...
— Az üvé...
— Na mögyök — mondja Péter — mert 

még kiköpök az időből.
Péter aztán egész nap nem tudja kivetni fe

jéből az öt hold árva földet. Van annak a Mihálynak 
lelke? Hisz’ még a koszos malacot is megvakarja 
az ember... Ő meg a földjét se átalja... Nem fél 
az Istentől?

Estébe érve Péter egy vargabetűvel elkerül 
a Zsibongóba s ott benyit a Venyige Mihály 
portájára.

Egy kantusos kis gyermek szöszmötől az 
udvaron.

— Mire végződ hé?
A kis gyerek csak két nagy szemét mereszti.
— Venyige gyerök vagy te?
A gyerek csak áll és bámul.
— Itthon van az apád?
— Nem tud az még beszélni. — mondja az 

anyja a cserényajtóból.
— Hát a Mihály?... — fordul szembe Péter. 

— Mi van Mihállyal?
Most már az asszony mereszti a két szemét. 

A lélekzete akadozik...
— Mihály?... Csak nem talántán?...
— Mit talán?... Hát hol van a Mihály?...
— Kórházba...
— Hát mér nem mondod... — csillapodik 

Péter. — Most már értem... így már igen... Hát 
a kórházban?...

— Ötödik hete...
Péter körül világosodik. Mintha valamit hal

lott volna Mihályról. Leesett a fáról s lábát törte... 
így hát Mihály nem is hibás...

— Nem úgy lösz az hallod! — fordul Pé
ter az asszonyhoz. — Holnap hajnalban neki ve
tőm az ekét a parcellátoknak, mert a földet nem 
szabad ám magára hagyni! Mögniondhatod a Mi
hálynak ...

Az asszony kapkodja két szeméhez a kötő
jét ... Mégis van jó em^er! Van, aki segít rajtunk ... 
Ugyan, hogy köszönje meg? Lehet azt szavakba 
önteni? Csak a jó Isten ... A jó Isten ... Mondja is:

— A jó Isten áldja mög kendet!
Csakhogy Péter ezt már nem hallja, mert

kinn van az utcán. Ott rakja egymás elé csizmáit. 
Mégpedig sietősen. Nono. Még ma rendbe kell 
tenni az ekét!

A h i t.
Halkan beszélő — csendes éjszakákon,
Mikor körötted — minden elpihen,
Vetted-e észre, hogyan lesz úrrá 
Egy érzelem a lelkeden? —
A sötétségeken keresztül,
Melyben agyad olykor rémet lát,
Az Ég elküldi néma üzenetként — 
a csillagfényes sugarát. —
Mond, vetted-e észre, hogy fény gyullad benned is, 
E fénynek visszatükrözése tán —
S halkan nyílik szívednek kis kapuja 
Egy ilyen csendes éjszakán .
Mond, voltál-e már ilyen éjszakában 
Benn.ső éneddel egyes- egyedül? —
S érezted-e, hogy a szíved rejtekében 
Száz húron át egy zsolozsma zendül? —
Vagy állottál-e csüggedten és árván 
Egy fáradt napnak nehéz kezdetén? —
S érezted-e, hogy élted minden szála 
Végighalad az Isten szent kezén? —
S hallottad az orgonát úgy búgni,
Hogy szerettél volna sírva leborulni,
Vagy szállni-szállni a dallal légen át 
És megkeresni Isten trónusát? —
Mond, érezted-e annyi könnyen át,
Hogy — valami — oly csodás erőt ád,
Körülölel — óv — vezet — bátorít?
Mindez — a bennünk élő hit!

írta: Mándi Janka.

A fájó napsugár.
Rácsos ablakomon jótékony napsugár,
Fájó, beteg szívem a szabadságra vár. 
Szabadulás és szeretet rablelkemnek álma — 
Felzaklatott lelkem nyugtot nem talál ma.

Nyári szellő hozza cellámba a hangot — 
Zöldelő mezőn át zúgnak a harangok. 
Napsugaras élet, hangos, víg kacagás — 
Szegény bezárt rabnak nem hoz vigasztalást.

Szeretetre vágyva, fájó, beteg szívvel — 
Tépelődik lelkem, a múlttal — a jövővel. 
Rácsos ablakomra sötét este szállott — 
Meghozta lelkemnek a szabadságot — álmot.
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$g Világ folyása. H

H azajöhetnek a külföldön rekedt m a
gyarok. A Bizalom többször megírta, hogy igen 
sok magyar ember él szerte a nagyvilágban. So
kan éltek Nyugat-Európában, ott, ahol a háború 
teljes volt. Különösen Franciaországból és Belgium
ból kívánkoztak haza a magyarok. Most a kérésü
ket teljesítik. Görög hajókra ültették őket és a 
Balkánon keresztül érkeznek meg a külföldről 
hazaigyekvö magyarok. Itt említjük meg, hogy a 
görök hajók magukkal hozzák ezután Portugáliá
ból a Magyarországnak szánt amerikai postát is.

A póstam esterek mozgalm a. Az ország 
póstamesterei beadvánnyal fordultak a kereskedelmi 
miniszterhez, amelyben kérik, hogy a póstamesteri 
személyzetet is részesítsék azokban a kedvezmények
ben, amelyekben a kincstári személyzet is része
sül. Arra kérik a minisztert, hogy a póstamesterek 
és az alkalmazottak kapjanak családi és gyermek
segélyt, ugyanúgy, mint a többi közalkalmazottak. 
Ugyanezt az illetményt kérik a póstamesteri kéz
besítő személyzet részére is.

Munkácsy Mihály festőnk hagyatéka. 
Munkácsy Mihály világhírű magyar festőművész 
Párizsban is élt. A párizsi tartózkodása alatt szer
zett holmikat, festett képeket nem hozta haza 
Magyarországra. Amikor még a háború előtt meg
halt, szülővárosa: Munkács elhatározta, hogy Mun- 
kácsy-múzeumot létesít és összegyűjti a világhírű 
magyar festőművész hagyatékait. A versaillesi 
szerződés azonban lefoglalta a franciák javára a 
magyar festő hagyatékát. Most megszűnt a versail
lesi és a trianoni béke és ezért Munkács város 
visszaköveteli a franciáktól a. magyar festő hagya
tékait.

Rendjel Szlovákiában. Szlovákia fejlődik. 
Rendjeleket alapított. Lesz: Pribina fejedelemrend, 
Szlovák kereszt-rendjel és szlovák érdemrend. A 
Pribina-rend keresztje mellé szalag és csillag is 
dukál. Legérdekesebb: a rendjeleket pénzért is 
meg lehet Szlovákiában vásárolni, ötvenezer ko
ronáig terjed egy-egy kitüntetés „illetéke".

Kilenc pengő lesz az új hagyma. A 
Külkereskedelmi Hivatalban megállapodtak az új 
vöröshagyma árában A makóiak előadták, hogy 
az idén kicsi lesz a hagymatermés. A tárgyalások 
alapján az új vöröshagyma mázsánkénti ára 9 
pengő lesz.

Nem fogad el felesleges találmányt a 
honvédelmi minisztérium. Naponta érkeznek 
„találmányok" a honvédelmi minisztériumba. Leg- 
többnyire a tervek és találmányok megvalósithat- 
lanok. A beadványok áttanyulmányozása száz és 
száz szakembert vesz igénybe, ami igen sok hiába
való munkát okoz. Ezért a honvédelmi miniszter 
rendeletet adott ki, hogy ezután csak olyan talál
mányokkal fognak érdemileg foglalkozni, amelyek 
a hadianyagok gyártása és alkalmazása terén

nagyobb újítást jelentenek és ha a bejelentések 
szakszerű összeállításban a szükséges részletes 
számításokat és terveket, valamint a mintapéldány 
gyakorlati kipróbálását, illetve annak eredményeit 
is tartalmazzák.

Mit je len t „az ötödik hadoszlop"? So
kat írnak a lapok és beszélnek az emberek az 
„ötödik hadoszlopról". Ez a kifejezés Franco tá
bornok egy mondása alapján keletkezett. Franco 
Madridot támadta, négy hadoszloppal. Az egyik 
tábornok keveselte a számot, megkérdezte, nem 
lesz-e a négy hadoszlop kevés? Franco nyugodtan 
azt felelte, hogy nem, mert az ötödik hadoszlop 
az ellenséges városban van. Ez alatt az ellenséges 
területen lévő híveit értette. Azóta nevezik a belső 
ellenséget „ötödik hadoszlopnak".

Lengyel m enekültek vándorlása. Vasár
nap 1000 lengyel menekült indult haza Lengyelor
szágba. Ezek a menekültek hosszabb időt töltöttek 
az országban, de most a német követség felhívá
sára hajlandók voltak visszatérni hazájukba. A 
lengyelek hajón mentek Bécsig, onnan vonaton 
tovább Lengyelországba. Valószínű, hogy még töb
ben vándorolnak haza.

A sárrétiek  külön ba ja . Biharban, a sár
réti járásban az emberek fogazata idő előtt el
pusztul. A sorozásnál megállapították, hogy a fiata
loknál nagyon nagyarányú a fogszúvasodás. Erre 
felfigyeltek a hatóságok, az orvosok és az orszá
gos közegészségügyi intézet is. Lehetséges, hogy 
az egészségtelen víz, de lehet, hogy más betegség 
nyomában pusztít a fogszú a Sárréten. Az elszú- 
vasodás okának felderítésére széleskörű kutató 
munka indult meg.

A tanulmányozás kiterjed a táplálkozási, szo
ciális és talajtani viszonyokra. Valószínűnek vélik, 
hogy egy bizonyos tápanyag hiánya okozza a 
szúvasodást. Ez a tápanyag hiányozhat a vegyi
anyagban szegény talajon termett élelmezési anya
gokból is, de a vízből is. A talajból és a vízből 
mintát vettek. A kutatómunkába bekapcsolták a 
főzőtanfolyamokat is. Minden faluban rendeznek 
a Sárréten főzőtanfolyamokat, hogy az étkezést és 
annak hatását jobban ellenőrizhessék.

Apró hírek.
— A románok betiltották az összes aradi 

magyar lapokat.
— A németek ünnepük az első levelezőlapot, 

amely 1870-ben indult el útjára. Kiderült, hogy 
Magyarországon már 1867-ben volt forgalomban 
levelezőlap.

— 2.800 holland gyermeket látnak a néme
tek vendégül. A világháborúban a hollandok vol
tak a vendéglátók.

— Jugoszláviai Ludvics patakban arany- és 
platinaleleteket találtak.

— Brazília nem tud mit kezdeni a kávéval: 
ezután nem öntik be a felesleget a tengerbe, ha
nem vegyi eljárással benzint és kenőolajat gyár
tanak a kávéból.
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— Olaszországban szombaton, vasárnap és 
hétfőn szabad csak fagylaltot árusítani.

— Angliában az összes vasúti menetrendet 
elkobozták. A menetrendekben térkép volt, azért 
intézkedtek így.

— Fagázzal hajtják Dániában az autókat.
— Amerikában hőgutában július utolsó he

tén 650 ember elpusztult.
— Mexikóban bevezették az általános had

kötelezettséget.
— Törökország 3 korosztályt behívott.
— Aláírták a német-török gazdasági szer

ződést.
— Lemondott a Népszövetség főtitkára.
— Bulgáriában 5 új rádióállomás épül.
— 9.000 házat pusztítottak el Finnország

ban az orosz bombák.
— Olaszországban étkezésenként 15 deka 

kenyeret szabad fogyasztani.
— Módosítják az új orosz-finn határt: egy 

kilométer széles területet ismét elvettek az oroszok 
a finnektől.

— 700 hid pusztult el Franciaorszában a 
németek támadása alatt.

— Vasárnap egész nap Románia jövőjéért 
imádkoztak a templomokban a pópák.

— Oroszországban minden 19—50 év kö
zötti férfinak, aki eddig még nem volt katona, 
sorozásra kell jelentkeznie.

— Japán is bevezette az élelmiszerek ada
golását.

— Negyven éve szállt fel először a Zeppe
lin kormányozható léghajó.

— Spanyolországban háromszorosára emel
ték a benzin árát.

— Lettországban mindenkitől bevonják az 
útleveleket.

— Olaszországban rekord búzatermésre szá
mítanak.

— Eddig Japánban az előkelő embereknél 
divat volt a későnérkezés, most a kormány újság
ban és rádióban propagandát fejt ki a pontos ér
kezés érdekében.

— Angliában is bevezették a zsírjegyeket.
— Az oroszok a finnektől elvett területek 

államnyelvévé a finn nyelvet tették.
— Boszniában 44 fokos a meleg.
— Berlinben hangszóró kiáltja a villamoson 

a megállók neveit és hangszóró szólítja fel az 
utasokat a jegy megváltására.

— Az asszonyok is lövészárkokat ásnak 
Angliában.

— Norvégiában a háborús kár 60 millió 
korona.

— Anglia Amerikának adja el középamerikai 
szigetbirtokait.

— A windsori hercegi pár repülőn Ameri
kába utazik.

— 400 olasz telepes tért haza Romániából. 
Ezek az olaszok a Duna deltájánál laktak.

— A cseh iskolákban ezután a német nyel
vet is tanítják.

— Magyarország résztvesz a belgrádi őszi 
vásáron.

— A híres Bata-gyár facipőket gyárt. Egy
millió már el is készült.

— Németországban az anyák tanácsadója 
1934. októberétől kezdve 134.000 tanfolyamot ren
dezett két és félmillió asszony számára.

— Svédországban 80 ezer aláírással ellátott 
kérvényben sürgették a kormánytól szigorú törvény 
hozását a káromkodók ellen.

— Brazíliában az evangéliumi munkának 
nagy alkalmai vannak. Brazília jelenlegi népes
sége 48 millió. Minden húszezer emberre esik 
egy lelkipásztor.

« 8 Hasznos tudnivalók.
Olajkutatás a Dunántúlon. A Dunántúlon 

is folynak az olajkutatások. Annak a vállalatnak 
a mérnökei, akik a lispei olajforrásokat feltárták, 
megjelentek Szomajom községben, hogy előkészít
sék az ott meginduló olajkutatási munkálatokat. 
A fúrás színhelyéhez vezető út már elkészült és a 
fúrási munka a napokban megkezdődik. Remény 
van arra, hogy több somogymegyei község ha
tárában jelentősebb mennyiségű olajat találnak.

Hulladékok gyűjtése. Az országban na
gyobb és nagyobb lendülettel gyűjtik a hulladé
kokat. Elsősorsorban is a vas- és fémhulladéko
kat, de a papír és a textil, a rongy gyűjtésére is 
sor kerül. Sőt, ezen a héten már a gyógynövény- 
gyűjtők és beváltók felvetették azt a gondolatot, 
hogy gyűjteni kell almahéjat, a barackmagot, a 
babhéjat, a meggy- és cseresznyeszárt, a kukorica
bajuszt és a narancshéjat. A babhéj, a kukorica
bajusz, és a birsalmamag a drogéria - kereskede
lemnek keresett cikkei.

Az iparügyi miniszter különben szabályozta 
a vas- és fémhulladékok gyűjtését. Ezután a vas- 
és fémgyűjtő szervezet bárkit felszólíthat, hogy adja 
át a vas- és fémhulladékot. Mindenkinek érdeke, 
hogy a hulladékot önként adja át a fémgyűjtő 
szervnek, mert akinél később fém- és vashulladé
kot találnak, akkor a kötelező eladás alkalmával 
a tulajdonos 20 százalékkal alacsonyabb árat .kap 
az ócskaságért.

Felelős szerkesztő is  kiadó:

GÖLLNER MÁRIA.
E jótékonysági folyóirat szerkesztősége és kiadóhivatala:

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE,
Budapest, V., Markó-utca 27. földszint 6. szám.

Nyomatott ;j váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


