
B I Z A L O M

2. szám.

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

X. évfolyam. 1939. január 15.

Imrédy Béla miniszterelnök: 
Politikám tengelyévé a falut tettem.

A miniszterelnök beszéde a gávai választókerület 
küldöttségéhez.

Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök mult-héten 
a képviselőházban a gávai választókerület küldött
ségét fogadta s a következő beszédet mondotta:

Az a hűség, amely szemeitekből felém árad, 
teljes viszonzásra talál szívemben. Hűséggel aka
rom szolgálni országunk sorsát és népünk javát, 
minden törekvésem az, hogy az ország minden 
polgárának, főleg a sok falusi kisembernek sorsa 
jobbra forduljon. Ti, akik a keleti végeken éltek 
nehéz helyzetben vagytok, mert a távolság és a 
mostoha viszonyok miatt sok hátránnyal kell meg- 
küzdenetek. Ha ilyen nehéz körülmények között is 
hűséggel kitartotok amellett a politika mellett, amely 
nem a hirtelen csillogásra irányul, hanem a ma
gyar boldogulást akarja megalapozni, ez bizonyí
téka annak, hogy mennyi józanság megértés, sze
retet és ragaszkodás van a magyar nép lelkében, 
vezetői iránt, ha meg van győződve jóakaratukról. 
S talán ez a legfontosabb: a jóakarat a vezetőkben 
és azokban, akikért a vezetők dolgoznak. Csodákat 
művelni nem tudunk, de igyekezünk építeni. Ezt 
megérti a józan és okos magyar nép, mert jól 
tudja, hogy azok a jelszavak, amelyek mostanában 
olyan könnyen röppennek fel, csak tiszavirág-éle- 
tűek, nincs átgondolt terv mögöttük, csak arra 
valók, hogy zavart keltsenek és megingassák a 
a bizalmat. A ti megjelenésiek bizonyítéka annak 
is, hogy hiábavaló ez a mesterkedés, a magyar nép 
szilárdan áll a maga józan, okos, keresztény nem
zeti felfogásában és abban a tudatában, hogy a 
munka eredménye, ha lassan is érik meg, de 
annál maradandóbb lesz.

Jóllehet városban éltem, politikám tengelyévé 
a falut tettem. Az az érzésem, hogy a faluért kell 
ma dolgozni, mert sokáig háttérbe szorult és most 
itt az ideje, hogy bajaival foglalkozzunk, boldogu
lásának alapjait megvessük. Politikánk jelentős- 
része erre irányul. Ezt szolgálja az a földbirtok
javaslat, amelyet rövidesen benyújtunk s amely 
lehetővé teszi, hogy minél több önálló kisegzisz- 
tencia keletkezzék az országban. Ezt a célt szol
gálják más egyéb javaslatok, amelyek mind a 
falu népének értékesítési lehetőségeit és termelési 
viszonyait kívánják emelni. Ezek a javaslatok teszik 
majd lehetővé, hogy a falu népe néhány év múlva 
már nagyobb bizalommal és anyagilag megerősödve 
nézhet a jövő elé.

De gondoskodnunk kell az erkölcsi tényezők 
megerősítéséről is, mert semmi sem olyan káros 
egy nemzetnek, mint a tiszta erkölcsök megingása, 
a letérés arról az útról, amelyet évszázadokon 
keresztül a kereszténység tűzött ki eléje. Szembe 
kell szállni az erkölcsi lazulással s ki kell égetni 
a nemzet testéből az anyagiság, az Önzés fekélyét.

Minden erőmmel azon leszek, — fejezte be 
szavait a miniszterelnök, — hogy az ország sorsát 
szolgáljam s elsősorban a kisemberek millióinak 
életfeltételeit javítsam. Legyetek irántam türelem
mel és megértéssel, mert ez a munka csak lassan 
és fokozatosan teremheti meg gyümölcseit.

A küldöttség nagy tapssal fogadta a minisz
terelnök szavait és igen meleg ünneplésben része
sítette a miniszterelnököt, aki még hosszabb ideig 
elbeszélgetett a küldöttség tagjaival.

A januári vendég.
A januári vendég pontosan megérkezett ez 

évben is, bekopogtat a házakba, s látogatása 
után néhány napig lázasan mászkálunk. A ja
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nuári vendég az influenza. Ismerjük nevét, 
szeszélyeit. Gyógyszerét egészen pontosan nem 
ismerjük. Sok gyógyszere van; egyik jobb, 
mint a másik, különösen, mikor használ.

Az influenza néhány évtizede hozzátartozik 
életünkhöz, mint a farsang. Sok ember számára 
ez a farsang: ez a néhány ködös, felelőtlen nap 
az ágyban. Pontosan érkezik, számíthatunk rá. 
Megjelenését divatos és félelelmes szavak kisérik: a 
szövődmény, a tragikus bonyodalom. De az esetek 
óriási többségében ártatlan ez a betegség. Csak 
éppen úgy érzi magát az ember...

Ez az érzés, utána, felejthetetlen. Húsz évvel 
ezelőtt, mikor az influenza nem volt ilyen jámbor 
házi állat, s fenevad módjára dühöngött, minden
kit megmart, s cianotikus halottakat hagyott az 
európai országutak szélén — tízmillió ember halt 
meg akkor spanyolban, majdnem annyi, mint a 
világháborúban — , egy Rákóczi - úti penzió udvari 
szobájában feküdtem, nagyon jókedvűen, ismerős 
és ápoló nélkül, negyven fokos lázban. Az orvos 
napjában egyszer bedugta a szobába az orrát, kér
dezett valamit, aztán elment. Teljesen igaza volt; 
mit is tehetett volna? ... Az emberek hullottak 
Pesten, mint az állatok vész idején. Egy napon 
felébredtem, s meglepetéssel észleltem, hogy meg
gyógyultam és élek. Kissé támolyogva lementem az 
utcára. Ezt az érzést, a gyöngeségnek, a könnyű
ségnek, a céltalanságnak és a reménytelenségnek 
ezt a különös érzését soha nem fogom elfelejteni. 
Úgy éreztem, hogy az életben nem érhet már 
semmi baj, átvészeltem a nagy veszélyen. Úgy 
éreztem, mintha kegyelmet kaptam volna. Vettem 
egy újságot, a lap tele volt ismerős halottak nevével. 
De ez a fáradtság, amilyet soha azelőtt nem érez
tem, nagyobb élmény volt mindennél. Leültem a 
Rákóczi - úton egy padra tehetetlenül, mint egy 
öreg ember. ( A spanyolt a Zita járványkórházban 
kaptam meg, ahol riporton jártam két hét előtt, 
kékrevált halottak és haldoklók között.) Úgy érez
tem magam, mint akit megmérgeztek.

Később egy orvos megmagyarázta, hogy az 
influenza csakugyan mérgezés. Állítólag „nem 
filtrálható vírusok" okozzák e mérgezést. Ez szé
pen hangzik; ne firtassuk. Bizonyos, hogy a beteg 
az enyhe fertőzés után is úgy érzi magát, mint aki 
lúgot ivott és felépült. Minden huszonöt, harminc 
évben végigdúlja a világot ez a fenevad, a „spanyol." 
Húsz év előtt Spanyolországból indult el, s vala
hol az Ural tövében torpant csak meg. Vitte a 
vasút, a posta, a szél. Svájci hegycsúcsok tetején 
is megkapták magányos pásztorok, akik csak tele
fonon érintkeztek a falvakkal... Vitte a hajó és a 
repülőgép. Az influenza oly gyorsan közlekedik, 
mint az ember; e pillanatban, ha muszáj, órán
ként hatszázötven kilométeres sebességgel... Most, 
húsz éve már, szelíd. Igaz, alattomos és kiismer
hetetlen. Az egyiknél vészcsengökkel csönget, 
magas lázzal. A másiknál láz nélkül jelentkezik, 
fáradtsággal. Az ember úgy érzi, mintha keze ólóm
ból lenne, s fáj a haja, a szempillája. A harmadiknál 
hörghuruttal, gyomorgörccsel jelentkezik. Ez a 
legszellemesebb betegség, ötletei kifogyhatatlanok.

Egy újsághír állítja, hogy Budapesten ez 
évben mintegy kétszázezren estek át a betegségen, 
mely gyors lefolyású, s mostanában különösen 
jóindulatú. Ez a hír meglep, mert az influenza
megbetegedéseket nem jelentik be az orvosok, s 
így biztosat tudni majdnem lehetetlen. Biztos az, 
hogy van, s nem különösebben veszélyes. Biztos 
az, hogy nincs határozott gyógyszere, s általában 
minden gyógyítja, ami bevált a meghűléses és 
fertőzéses betegeknél.

Ahol nincs szövődmény, az egész nem any- 
nyira betegség, mint inkább közérzés. Az ember 
reggel fölkel, s úgy érzi magát, hogy nincs külö
nösebb baj, de holnap estére kivégzik. így jár két 
napig, révületben. Aztán megtudja, hogy életre 
ítélték, tüsszent egyet, csodálkozik és él tovább.

Két sír.
Két sír van a temetőben,
Egyik árva, elhagyott.
Csupa virág, dísz a másik,
Márványköve faragott.
Árva síron korhadt fejfa,
Pár virág közt mécs lobog,
Ráborul egy sápadt asszony 
S szívettépőn felzokog.
Siratja kisgyermekét 
Kit oly nagyon szeretett,
Kit már lassan három éve,
Hogy a sírba temetett.
Elsírta már minden könnyét,
Oly száraz már két szeme,
Az a szőke, kedves gyermek,
Az volt neki mindene.
Odajár ki éjjel, nappal,
Egyedül csak ott pihen.
Vigasztalni? Mind hiába,
Nem tudja őt senki sem.
Másik síron tearózsa,
Kertész által gondozott,
Ki éltében csak szenvedett,
Egy kisleányka nyugszik ott.
Nem szerette soha anyja,
Mindig űzte szegény lányt,
Míg végre Isten megsokalta,
S angyalok közt égbe szállt.
Most mikor már meghalt szegény,
Hord virágot, díszt neki.
Hazug szívvel imádkozik,
Hazug könnyel öntözi.
Holtak napján gyertya, mécses, 
Vagyontérő sok virág.
Megnézi azt minden ember,
Megcsodálja a világ.
Mit ér már a virág, pompa,
Képmutató kegyelet.
Vigasztalni a halottat 
Odalenn már nem lehet.
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Magyarországot meghívták: 
csatlakozzék az Antikomintern 

szövetséghez.
Jan. 13-án délelőtt felkereste a magyar külügy

minisztert gróf Vinci olasz, von Erdmannsdorff német 
és Hajime Matsumiya japán követ s a rangidős olasz 
követ Olaszország, Németország és Japán nevében 
meghívta a magyar kormányt, hogy csatlakozzék 
az Antikomintern-paktumhoz. (Ami alatt a kommu
nista-ellenes szövetség értendő. Ennek a szövetség
nek eddigi tagja, Olasz, Németország és Japán.)

A külügminiszter megköszönte a három nagy
hatalom meghívását és kijelentette, hogy a magyar 
kormány hajlandó a szerződéshez csatlakozni. A 
csatlakozás formai részét a jövő héten Budapesten 
fogják lebonyolítani.

A német sajtó a csatlakozás jelentőségéről.
Az egész német sajtó feltűnő helyen közli 

Magyarország csatlakozását az antikomintern szer
ződéshez. A lapok kiemelik, hogy a magyar nép 
egyike azoknak az európai nemzeteknek, amelyek 
saját testükön tapasztalták a kommunista uralmat, 
de Magyarország az első volt a nemzetek között, 
amely Horthy Miklós vezetése alatt kiűzte határai 
közül a szovjetrendszert.

— Magyarország csatlakozása a komintern- 
ellenes egyezményhez — írja többek között a Ber
liner Tageblatt — nemcsak egyszerű külpolitikai 
lépés a két tengelyhatalommal baráti viszonyban 
álló dunai állam részéről, hanem világos követ
kezménye Magyarország világnézeti alapon álló 
elvi magatartásának.

A lap kiemeli, hogy a rend érdekében a 
komintern-ellenes szerződés alapján történt tömörü
lés semmiképpen sem tekinthető más államok ellen 
irányúiénak, de éppen úgy tagadhatatlan, hogy ez a 
tömb a komoly értelemben vett rend világpolitikai 
tényezője olyan időben, amikor a fennálló állapot 
alapjait mindenfelől a tagadás erői támadják.

A Nachtausgabe többek között a következőket 
mondja:

— Németország, Olaszország és Japan a legna
gyobb örömmel üdvözlik, hogy Magyarország csat
lakozik ahhoz az egyezményhez, amelynek nincse
nek semmiféle imperialisztikus céljai, hanem csak 
az a feladata, hogy rendet és békét teremtsen a 
világban a bolsevizmustól fenyegetett minden em
ber számára.

— Aki a komintern-ellenes szerződés hívévé 
lett — írja a Berliner Börsenzeitung —, az elő- 
harcosa az emberiség békéjének.

A Deutsche Diplomatisch-Politische Korres- 
pondenz egyebek között ezeket írja:

Ez a lépés logikus folytatása Magyarország 
erőfeszítéseinek a bolsevizmus mint minden nem
zeti érzületü és nemzeti tájékozódású nép lerom- 
bolójának és legveszélyesebb ellenségének leküz
désében. A magyar nép és kormányai ilyen ideo
lógiai irányvétele mellett már csupán az utolsó 
aktus volt, hogy Magyarország most már külsőleg

is csatlakozott a rend híveinek köréhez, amely a 
Berlin — Róma—Tokió háromszöggel szembeszáll 
a harmadik Internacionále bomlasztó erőivel. Spa
nyolország szerencsétlensége, ahol a nép a komintern 
felbujtására évek óta tartó testvérháboruban vérzik 
el és ahol csak Franco végérvényes győzelme után 
térhet vissza a rend és a boldogság, Moszkva 
kínai befolyása és nem utolsó sorban Moszkva 
barátainak vészthozó hatása az Egyesült Államok
ban megmutatják, milyen nagy veszedelemben 
forog a világ. A'lagyarország a többi komintern- 
ellenes állammal való egyiitmüködésben megtalálja 
a biztos alapot a bolsevista áramlatok végleges 
belső leküzdésére és az ország szociális jólétének 
emelésére, egyidejűleg pedig bolsevistaellenes 
hagyományainak szellemében közremüködhetik a 
népek együttélésének megjavításában.

Berlini politikai körökben Magyarország kü
szöbön álló csatlakozásának bejelentését a komin
tern- elleni egyezményhez őszinte örömmel üdvözlik. 
Úgy tekintik, mint beszédes jelét a magyar kor
mány ama törekvésének, hogy kifejezést adjon a 
Berlin-Róma tengelyhez való ragaszkodásának és 
hogy Magyarország politikáját a nagy európai 
sorskérdésekben hozzáillessze a tengelyhatalmak 
politikájához. Egyidejűleg kifejezést adnak annak 
a véleménynek, hogy ennek a Magyarorszag jövő 
külpolitikája számára iránytadó lépésnek közhírré 
tétele egészen különlegesen alkalmas még barátsá
gosabbá tenni a légkört, amelyben gróf Csáky 
magyar külügyminiszter küszöbön álló látogatása 
megtörténik.

Csapó József százados temetése.
A munkácsi cseh betörés alkalmával hősi 

halált halt ecsedi Csapó József százados holttestét 
Szegedre szállították és a belvárosi temető halot
tasházában ravatalozták fel. Jan. 14-én délután két 
órákkor katonai dísszel helyezték végső nyugalomra. 
Temetésén megjelentek a vitézek és a tűzharcosok 
küldöttségei. A koporsót a vitézi lepellel borították 
le. Az egyházi szertartást Bakó László református 
lelkész végezte, a gyászbeszédet Pálffy József dr. 
polgármester mondotta.

Kilátás egy ablakból. . .
Három oldalt hegyek sziklaorma,
Amott a város sok-sok háza tornya,
Minden párázó ködgomoly rész:
Szemem túl rajtuk égi kékre néz.

Jó így naphosszat égre látni,
Hívságos szívbe friss utakat vágni,
Építeni újra várát erénynek,
Aranyló tornyát „eszményi Szépnek."

Forrón szálldos egy ima ajkamon:
„Amíg e szűkös cella ablakon 
Nézi lelkem a nagy világot,
Találjon rám a Te országod!" J. F.
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Több mint ezer embert tartóztattak le 
Moszkvában (Oroszország fővárosá
ban) — mert karácsonykor templomba 

mentek.
Az idei ortodox karácsony alkalmából 

Moszkvában több mint ezer letartóztatás történt. 
A letartóztatottaknak több mint a fele leány és 
asszony, akiket részben közcsendháboritás címén 
vettek őrizetbe a GPU emberei. A közcsendhábo- 
ritást a hivatalos megokolás szerint azzal követték 
el, hogy a templomok előtt csoportosultak. A temp
lomok előtt karácsony ünnepén valóban nagyobb 
csoportosulások voltak, ennek azonban nem volt 
semmiféle tüntetés jellege, hanem egyszerűen az 
volt a magyarázata, hogy a szovjetkormány alig 
néhány templomot hagyott meg Moszkvában, s 
ezek zsúfolásig megteltek, úgy, hogy ezer és ezer 
hívőnek nem jutót már hely. Hasonló volt a hely
zet a vidéki városokban is, s a karácsonyi misék
kel kapcsolatban mindenütt tömegesen tartóztatták 
le a hívőket. A kommonista párt hivatalos lapja, 
a Pravda rendkívül éles hangon támadja a hithű 
keresztényeket. Ezeket csak úgy lehet kiirtani 
— írja a lap —, ha cgyszersinindenkorra lehetet
lenné teszik a vallás szabad gyakorlását.

Tél a régi Dunán.
írta: Trocsányi Zoltán.

A régi magyar újságok, akár magyar, akár 
német nyelven jelentek meg, inkább külpolitikai 
szemlék voltak, mint eseményekről tájékoztató hír
lapok. Közöltek tudósításokat — országok szerint — 
a háborúk folyásáról, az udvari és államéletről, a 
hazai állapotokról azonban mennél kevesebbet. A 
nyolcoldalas újságszámból legfeljebb két oldal ju
tott a hazai eseményekre, — a Hadi és más neve
zetes történetek kivételével (1789—1791), amely 
elsősorban magyar ügyekkel foglalkozott. A 
szűkre szabott hazai rovatba csak általános érdekű 
nagy eseményeket, udvari híreket, tűzvészeket, ár
vizeket, földrengéseket vettek be és néha rabló- 
történeteket és farkaskalandokat, — de ha az utób
biak számára nem maradt is hely, a régi ember 
számára, különösen télen a legfontosabbat, az idő
járást akármilyen röviden is, beszorították az új
ságba. A többit el lehetett tenni a következő számra. 
Az időjárási jelentést azonban nem, mert közben 
esetleg befagyott a Duna, vagy megindult a jég
páncél s ettől függött, hogy egyik partjáról át le
hetett-e jutni a másikra.

Régi kemény telek Magyarországon.
Télen a legfontosabb, szinte állandó „rovat" 

volt az időjárásjelentés s még ha nem történt is 
semmi változás a Duna hátán, akkor is mond va
lamit az időjárásról a lelkiismeretes szerkesztő: 
„Ezen éjjel 17 és 18 grádicsok között állott a hi
degmutató, “ — olvasom 1820-ban a Magyar Ku
rírban, — vagy: a jég megállt a Dunán és szor
galmas öntözéssel annyira táplálták az átkelő sza
kaszt, hogy már bátran lehet rajta járni (Press- 
burger Zeitung, 1775. 1 Stück); — ugyancsak ez

a pozsonyi németnyelvű újság jelenti negyedik da
rabjában, hogy Pesten a jéghíd igen szilárd, a 
legnehezebb teherrel is át lehet kelni rajta, majd 
a nyolcadik darabjában közli, hogy a jég oly vas
tag és kemény, hogy bátorságosan lehet rajta járni. 
Ez nagy előnyt jelent azok számára, akiknek a 
legfelsőbb törvényszéknél vannak elintézendő 
ügyeik. 1777-ben a Szepességen a rettenetes nagy 
havazások idején a hó súlya alatt csűrök és lakó
házak rosKadtak össze. Ilyen kemény téli időkben 
szemtelenkedtek be a falvakba a farkasok, pusz
títva a háziállatokat, megtámadva még az udvaron 
is az embereket. Számtalan régi farkaskaland le
írása található a régi újságokban, különösen a 
Felvidékről, de elég gyakran az Alföldről is.

1807 tele a Dunán.
„Az idő járása egészen megfordult. Az új 

esztendő napjától tartó szelekre tegnap kemény fagy 
volt: de mégis nem hihető, hogy az idén jég lepje 
el a’ Duna hátát," — olvasom a Hazai Tudósí
tások 1807. Boldogasszony havának 7. napján 
megjelent számában.

„Megfordult ugyan valamivel hidegebbre, az 
időjárás Ujesztendőtöl fogva: de mégis egész mai 
napig középszerű napok jártak; mert a’ legna
gyobb hideg volt 4-dikben, 15 és 16-dikban, a’ 
midőn a’ Hévmérö (Thermomatrum) tsak 3 Line- 
ával volt alább a’ zérónál (fagylineánál). Nem aka
dályoztatja tehát a’ Duna nálunk az átaljárást, 
noha szüntelenül megy a’ jég, melly már öt új- 
nyira vastagodott." (Hazai Tud., jan. 21.) — Tud
niillik jégzajlásban csolnakkal jártak át a Dunán.

„Ezen holnap 3-dik napján készült el a’ híd, 
melly e’ két várost öszvekaptsolja, úgy, hogy dé
lután már rajta járni is kezdettek." (Hazai Tud., 
1807. márc. 7.) — Télre tudniillik szétszedték a 
repülőhidat, vagy ahogyan régen nevezték a hajó- 
hidat, a jégzajlás miatt s amikor a jég elment, 
újra felállították.

1811 tele a Dunán.
1811. január 12-én a Hazai és Külföldi Tu

dósítások első helyen számol be a dunai helyzetről:
„Új esztendő napján keményen kezdette ma

gát mutogatni a’ tél, és attól fogva egész tegnap 
reggelig olly akadályos volt a’ Dunán való átaljá- 
rás, hogy naponként vártuk béfagyását. Ezen okból 
a’ Bétsi Pósták hozzánk rend szerént nem érkez
hettek, Pestről is Budára némelly napokon tsak 
alig mehetett egy ladik által a’ sűrű jég között. 
De tegnap reggelre meggyengült az idő, és lassú 
esső kezdődvén, az űtat síkossá tette, a’ hovat le 
lohasztotta, a’ Dunát megnyitotta."

1811. január 23-án írja az újság, hogy „Teg
nap déltájban a’ Duna jege megái lőtt és ezen 
folyóvíznek színét, melly már Pesti részről majd 
félig be volt fagyva, egészen ellepte." (Hazai és 
Külf. T., 7. sz.)

Január 26-án „olly erős immár a’ Dunának 
töredékeny háta, hogy a’ lovakat, és a szekereket" 
megbírja. S ezzel megindult a közlekedés a két
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város között. A hideg szerencsésen tart, de — 15 
foknál nem száll lejjebb a higany. Az erre járó 
idegenek érdeklődéssel szemlélik a közlekedés 
egyik különös eszközét, a gyalogszánkát, melyeken 
az egyik partról a másikra 15—30 krajcárért „ra
gadják át“ a „szorgalmatos lakosok" az utast. A 
barokk korból megmaradt divatnak megfelelően 
díszszánkázások voltak a Várban, „kettős muzsika
bandával," egy ilyen szánkázást József főherceg 
rendezett, a másikat Antal főherceg tiszteletére a 
magyar urak rendezték. — Február 6-ára annyira 
meglágyul a jég, hogy ,,a’ Dunán való átjárás nem 
igen bátorságos. Az segítti mégis az átalmenetelt, 
hogy éjtszakákon fagy, ha mind nappal enged is." 
Február 16-ára a hó elolvad. „A Duna jege több 
ízben megindult." Már azt hitték, hogy teljesen 
búcsút vesz a fővárostól s a Fekete-tengernek ölé
ben olvad el. „De az éjjel megint keményen meg
fagyott. A Duna annyira megárada, hogy már a’ 
város hosszában több helyeken kiöntött." Február 
20-án a jég még áll, de a két város „el van öntve." 
Február 23-án panaszos tudósítás számol be arról, 
hogy az áradás a parthoz közel eső utcákat elön
tötte; az éjszakai hidegben a víz úgy megfagyott, 
hogy a könnyebb személyeket megbírta, — de 
azért bátorságosabb volt csónakkal járni az utcá
kon. „Melly iszonyú károkat okoz ezen nagy ára
dás a’ házakban, melly betegségeket a’ sok pádon 
(padláson) nyomorgó személyekben, kiki könnyen 
által látja." „Sok kárt szenvednek a városi polgá
rok e miatt, mert a városi embernek munka az 
élete." — A budai Dunaparton is hasonló a szen
vedés. „Vajha a’ Nemes Lelkű Hazafiak távulabb- 
ról is siessenek e’ kettős kárvallottaknak enyhítté- 
sökre." Március 2-án azt írja az újság, hogy a 
Duna február 23-án kezdett ugyan apadni és a viz 
a pesti és budai utcákról nagyobbrészint eltaka
rodott, de maga után hagyta a jeget, mely majd 
négyujjnyi vastagságú az utcákon és a járás-kelés
ben nagy akadályokat okoz. Az apadás miatt a 
jég a Dunáról nem tudott elmenni, sőt inkább 
annyira megszorult, hogy a pesti mészárszéktől s 
a budai tabáni piactól fogva felfelé gyalog még 
mindig átjárnak rajta a lakosok. Pedig az ötnapos 
„gyenge nedves idők miatt" már olyan porhanyó, 
hogy többen belesüppedtek a jégbe, „ámbár el 
nem buktak." Végre március 3-án délután „elment 
a’ Dunánkról a’ jég."

A kilences évek kemény tele.
Már régen kutatják, figyelik az időjárás perió

dusait — nem a meteorológusok, hanem az öreg, 
a legöregebb emberek, akiket rendkívüli esemé
nyek, fontos határügyek kérdésében régente elő 
szoktak venni, akik azonban gyakran válaszolták 
azt, hogy nem emlékeznek a kérdéses ügyre. Innen 
származik az a mondás, hogy „még a legöregebb 
emberek sem emlékeznek rá!" Egy falusi jegyző, 
távolt rokonomról beszélik (bocsánat, hogy ezt 
közbevetőleg elmondom), hogy amikor a főbíró 
valami vitás ügyben a falu legöregebb embereit 
akarta megkérdeztetni általa, azt jelentette vissza, 
hogy a legöregebb embereket nem lehetett kihall

gatni, mert azok már — mind meghaltak. A do
log folytatására nem emlékszem. A főbíró ebbe a 
válaszba aligha nyugodott bele, — távoli rokonom 
azonban a környéken halhatatlanná lett e pár 
sorával.

Még egyszer megkövetve az olvasót e kité
résért, rátérek a kilences évekre, melyekről a 
Losonc és Vidéke 1879-i (dec. 14.) számában ol
vastam egy idöjárástörténeti tanulmányt Jeszenszky 
István tollából. E tanulmány szerint az egyes szám
mal végződő években egymást felváltva hideg és 
lágy telek voltak... A nyolcas számjeggyel végzö- 
dőkben általában lágyak. „A hideget tekintve, leg
feltűnőbbek a 9-es évek telei."

Közlök néhány évszámot, téli adataival együtt, 
adataiért azonban a legtávolabbról sem vállalom 
a felelősséget.

Cikke szerint Kr. u. 569-ben igen hideg tél 
volt, — 589-ben a Földközi tenger befagyott (!), 
669-ben a Fekete-tenger fagyott be, 719-ben a 
„tengerek is egészen befagytak", 1269-ben a nap
keleti tenger (nyilván a Balti tenger) annyira be
fagyott, hogy szekerek jártak rajta, — 1349-ben 
is befagytak a tengerek, 1459-ben a tengereken 
szekerek jártak, 1609-ben is, — 1709-ben az Ad
riai tenger egyik partjától a másikig befagyott s a 
két part között kocsiközlekedés volt, 1769-ben pe
dig a Fekete-tenger fagyott úgy be, hogy „szeke
rek jártak azon". De — Jeszenszky István tudo
mása szerint — kivétel is volt a 9-es évek sza
bálya alól: 1289-ben Strassburg környékén a fák 
levelei le nem hullottak s Vízkeresztkor búzavirág, 
viola s egyéb virágok nyíltak.

Honnan vette Jeszenszky István ezeket az 
adatokat, — hitte-e vagy megtréfálta olvasóit, nem 
tudom. Tekintettel azonban a kilences számjeggyel 
végződésre, figyeljük meg, vájjon az idei tél iga- 
zolja-e az ő periódusainak visszatérését.

A jubiláló Finnország.
A negycdfélmilliós finn nemzet újjászületésének 

csodálatos húsz éve

1918 tavaszán a bomladozni kezdő orosz bi
rodalom leigázott népei közül a finnek voltak a 
legelsők, akik megérezték, hogy elérkezett a vége 
nyolc évszázados rabságuknak.

Április havában léptek finn földre a segítsé
gül hívott német csapatok s 1918 őszén már nem 
volt orosz katona a finn földön. A finn nép tel
jes egészében visszanyerte azt a nemzeti függet
lenséget, amelyet a tizenkettedik században vesz
tett el. Szinte történelmi rejtély az, hogy egy nem
zet, amely 800 esztendőn keresztül idegen uralom 
alatt élt, amelynek 800 éven keresztül sem isko
lákban, sem hivatalokban nem volt szabad hasz
nálnia anyanyelvét, megőrizze nemzeti mivoltát.

De még rejtélyesebb az a tény, hogy ma, ami
kor önálló nemzeti létének 20 éves jubileumát 
üli a finn nép, mint egy gazdaságilag erős, tudo
mányban és művészetben magas fokon álló, poli-
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tíkaílag iskolázott és egységes olyan nemzet mu
tatkozik be Európa előtt, amelynek civilizációja és 
kultúrája egyaránt eszményképe lehet bármely 
európai államnak.

Olyan csodálatos ez az újjászületés, mint 
amilyen rendkívüli maga a nép és az ország.

Csak 6 százalék mezőgazdasági művelés alatt.
Az „Ezer tó országa" — amelyben összesen

40.000 ki?ebb-nagyobb tó van — Nagy-Magyar- 
országénál jóval nagyobb területén mindössze há
rom és félmillió ember lakik, népsűrűsége tehát 
legkisebb egész Európában, Csonka-Magyarorszá- 
génak körülbelül egytizede. De ez egészen termé
szetes állapot egy olyan földön, amelynek egyötödét 
tavak és mocsarak, majdnem háromnegyedrészét 
pedig erdők borítják s az egész országnak mind
össze csak 6°/0-a áll mezőgazdasági művelés alatt.

Igaz, természeti szépségekkel zsúfolt Finnor
szág. Óriás erdőségek, hatalmas vízesések, regé
nyes fekvésű tavak, az Északi Jegestenger zord 
szépségekben bővelkedő vidéke, az éjféli nap él
ménye stb. a turisták eldorádójává teszik a finnek 
hazáját, — de megélni rajta csak olyan nép 
tud, amelynek igénytelenségénél csak szorgalma 
nagyobb.

A finn nép nemcsak megélt rajta, hanem 
elismerésre méltó szellemi és gazdasági kultúrát 
is teremtett, önálló nemzeti létének rövid 20 esz
tendeje alatt három milliárd finn márkát fordított 
útépítésre, talajjavításra, kórházak és iskolák épí- 
ttésére, nyolc milliárdot pedig ipartelepek, csatornák 
építésére és erdőterületek megváltására. Az önálló 
kisgazdák száma megtízszereződött, a mezőgazda- 
sági termelést kétszeresére, az ipari termelést 
pedig háromszorosára emelte.

Csodálatos teljesítmény.
Ennek a teljesítménynek a magyarázatát ne

hezen találhatnánk meg a közgazdaságtan konzer
vatív tankönyveiben, de sejtteti velünk az egyik 
finn közgazdász tanítása: „Egy osztály szociális 
életének jelentősége nem politikai programokon, 
szavakon és szavazatokon nyugszik, hanem kizá
rólag azon a munkán, amelyet az összesség érde
kében teljesít s amellyel nemzetének nagyságát 
emeli."

A finn nemzet társadalmának — úgy látszik 
— valamennyi osztálya becsülettel teljesítette azt 
a munkát, amelyet nemzete tőle elvárt. És érde
kes, hogy ebben a termelő munkában teljesen a 
saját külön utain járt. Egész gazdasági életét sa
ját maga alakította ki. az egészen sajátosan finn, 
amely nem hasonlítható össze egy más nép gaz
dasági életével sem. Legjellemzőbb példa erre a 
finn szövetkezeti élet, amelyhez hasonló másutt 
sehol sincs s amely valószínűleg máshol nem is 
volna meghonosítható.

A finn közvetítő kereskedelem 90 százalék
ban a szövetkezetek kezén van. Hogy némi fogal
mat alkothassunk róla, álljon itt annak illusztrá

lására pár szám: negyedfél milliónyi finn nép kö
rében működik

554 fogyasztási szövetkezet 457.000 taggal 
1427 hitelszövetkezet 144.600

682 tejtermelő szövetkezet 72.000 „
2704 értékesítő szövetkezet 600.000 „

Míg szerte a világban nagy vita folyik arról, 
hogy helyes-e a szövetkezeti rendszer, vagy sem, 
addig a finnek kiépítettek maguknak egy olyan 
szövetkezeti rendszert, amely előtt meg kell ha
jolnia a szövetkezeti eszme legádázabb ellenzőjé
nek is, de amelyet valószínűleg hiába próbálna 
máshol megvalósítani annak bármely rajongója. 
Ennek megvalósításához különös adottságok kel
lenek s valószínűleg még rá is kell nevelni a népet. 
Nem lehet tehát követendő példa gyanánt odaál
lítani ezt sem, mint azt sem — bármilyen óhajtott 
legyen is — amit a finn nemzet külföldi államadós
ságainak rendezése terén felmutatott. Megemlíteni 
azonban érdekes, mint egy nagy nemzeti erőfe
szítés jellemzőjét.

Állam, amely letörleszti államadósságát.
Az újjászületett finnországnak önálló nemzeti 

állammá felépítéséhez semmi anyagi erő természe
tesen nem állott rendelkezésére. Külföldi kölcsön
höz kellett fordulnia, amelyet az építőmunka első 
éveiben csak igen lassú ütemben tudott törleszteni. 
1932. évben az állam adósságainak még majdnem 
90%-a külföldi kötvény volt s az állam 340 millió 
évi kamatot fizetett a külföldi kötvénytulajdonosok
nak. Az elmúlt gazdasági évben már az államadós
ságból csak 30% volt külföldi tartozás s kamat 
címén mindössze 70 millió finn márka vándorolt 
ki az országból.

Ez a pár adat a nemzeti önállóságának hu
szadik évét betöltő negyedfélmilliós finn nemzet 
gazdasági teljesítményéből eléggé megvilágítja ké
pességeiket s elég indokolásul szolgál azokra az 
ünnepségekre, amelyekkel a finn nemzet újjászü
letésének 21. évfordulóját ünnepeli. Nyolcszáz esz
tendőnek, a legreménytelenebb helyzetekben sem 
csüggedő harcai megérttették velünk azt a példa 
nélkül álló teljesíményt, amelyet a finn nép ön
állóságának rövid húsz éve alatt felmutatott, de 
zálogát is látjuk benne egy eredményekben még 
dúsabbnak Ígérkező jövőnek.

Mi történt Munkácson.
A Vizkereszt-napi támadás és annak visszaverése 

illetékes katonai megvilágításban.
A Magyar Távirati Iroda munkatársa a mun

kácsi eseményekkel kapcsolatban kérdést intézett 
illetékes katonai tényezőhöz és az alábbi felvilágo
sítást kapta:

A Vízkereszt napján Munkácson és környékén 
lezajlott eseményekkel kapcsolatban a kormány 
körültekintő és alapos vizsgálatot rendelt el. Ez a 
vizsgálat a cseh támadás visszaverésével egyidejűleg 
azonnal megindult és később belekapcsolódott annak 
a vegyes cseh-szlovák—magyar katonai bizottság-
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nak a munkájába, amelyet a prágai kormány és 
a magyar királyi kormány egyetértőén rendeltek ki 
az események tisztázása végett.

• A vizsgálat lefolytatásával megbízott szervek 
igyekeztek az események minden részletét alaposan 
felderíteni, hogy egyrészt a felelősség kérdése legyen 
megállapítható, másrészt pedig kellően értékelhető 
legyen a honvédségnek, rendőrségnek, egyéb köz
bizottsági alakulatoknak, valamint Munkács város 
hősies és önfeláldozó lakosságának a szerepe.

A felelősség kérdése szorosan összefügg a 
cseh-szlovák csapatok támadó fellépésével. Ez a 
kérdés nemzetközi úton kerül rendezésre. A honvéd
ségnek, rendőrségnek és polgárságnak a szerepe. 
az eddigi vizsgálatok során teljes mértékben tisz
tázást nyert.

A város nehéz katonai helyzete.
A munkácsi események teljes megértéséhez 

szükséges vázolni azt a földrajzi helyzetet is, amely
ben Munkács városa a bécsi döntés folytán került.
A demarkációs vonal közvetlenül a városnak, illetve 
a várossal összeépült és csak a Latorcapatak által 
elválasztott Oroszvég falunak a szélső házai mellett 
fut el, olyannyira, hogy helyenként a házak kertjei 
között húzódik. Alig néhány száz méternyire a 
várostól emelkedik ki az eddig sík vidékből az 
Erdős-Kárpátok első meredek hegyláncolata. Ez a 
hegy láncolat oly közelből és annyira körülveszi 
a várost, hogy katonai szemmel nézve Munkács 
igen nehéz helyzetbe került. A városnak e földrajzi 
fekvése és a mindenütt szabadon és könynyen 
átléphető határ folytán majdnem lehetetlen meg
akadályozni azt, hogy apró csoportok, vagy vállal
kozásra hajlamos kis csapatok a határt valamelyik 
pontján át ne lépjék.

Addig, amíg a jelenlegi határviszonyok állanak 
fenn, roszindulatú szándék könynyen megtalálja a 
maga számára a határ átlépésének lehetőségét.

Ebben a katonailag igen kényes helyzetben 
hárul a honvédség csapataira az a nehéz feladat, 
hogy a várost megkíméljék attól, hogy a január 6-iki 
támadás megismétlődhessék.

Január 6-án Oroszvég községben határbizto- 
sitó csapataink őrségei állottak, úgy Oroszvégnek 
keleti, mint nyugati kijáratánál. Ezek a külső kis 
őrségek nem voltak arra hivatva, hogy a cseh
szlovák csapatoknak meglepetésszerű támadását visz- 
szaverjék. Ezek a külső kis őrségek a megfigyelést 
végzik, az ellenállást már a körülbelül 200 méterrel 
hátrábban elhelyezett őrségek szervezik meg. Ugyan
ilyen módon volt megfigyelve és biztosítva Mun
kács többi határszakasza is. A városban magában 
egy gyalogzászlóalj volt állomáson, amely termé
szetszerűen önmagából állandó készültséget tartott 
és a város belső őrszolgálatát is ellátta. Ennek 
a zászlóaljnak jutott az a katonai feladat, hogy a 
határon álló őrségek megtámadása esetén az esetleg 
betört ellenséget visszavesse.

A határbiztositó őrség hősi ellenállása.
Január 6-án hajnalban három órakor, még az 

éjszaka sötétjében, az Oroszvég keleti sarkán álló

négy főből álló őrségünket meglepetésszerűen három 
cseh páncélgépkocsi és gyalogság támadta meg.
A kis őrség derekasan ellenállott, míg közülük 
három embert a támadók le nem gyűrtek, egyet 
pedig súlyosan- meg nem sebesitettek.

Ez az ellenállás azonban időt adott arra, 
hogy hátrább fekvő őrségünk a harcra felkészüljön.
A cseh gyalogság előretörése ennek az igen bátran 
viselkedő, mintegy tíz főből álló őrségnek az ellen
állásán megakadt, fsak  egy páncélgépkocsinak 
sikerült az úton előretörve majdnem egészen a 
Latorca hídjáig előrejutnia. Ezt a meglepetésszerű 
támadást cseh-szlovák oldalról azzal indokolják, 
hogy a magyar csapatok lövöldözést kezdtek. A 
magyar bizottság ezzel szemben határozottan meg
állapította, hogy magyar részről semiféle provokáció 
a támadást megelőzően nem történt

Az itt történt eseményekkel egyidejűleg az 
Oroszvég nyugati kijáratánál álló őrségeinket is 
fölényes erejű cseh gyalogság támadta meg. Az 
őrség itt is igen bátran viselkedve, köteleségsze- 
rűen lassan vonutl vissza, hogy biztosítsa az időt 
a munkácsi helyőrség ellentámadásához.

A munkácsi rendőrök, 
a térképészek és a polgárok harckészsége.

A cseh támadásról szóló jelentések haladék
talanul beérkeztek a Munkácson elhelyezett zászló
aljhoz is. A zászóaljnak készütségben levő részei 
azonnal parancsot kaptak, hogy a Latorca hídján 
átmenve, a határbiztositó őrsöket harcukban támo
gassák. A zászóalj zömét csak egységesen lehetett 
felhasználni egy átgondolt ellentámadás céljaira, 
mert különben előállhatott volna az a minden ka
tonaviselt ember előtt ismert helyzet, hogy erőinket 
cseppenként dobjuk be a harcba, anélkül, hogy 
átütő eredményt érnénk el.

A harci lármára Munkács városának rendőr
sége azonnal harcbavetette magát. A rendelkezésre 
állt rendőrlegénység egy csoportja a legszebb példát 
mutatva sietett át Oroszvégre, hogy a határbiztosító 
őrségek támogatására álljon. Munkácson dolgozó 
térképészeink a kötelességtudásnak ugyanilyen szép 
példáját mutatták s egy részük hősiesen küzdve, 
életét adta Munkács védelméért. Nem maradt el 
mögöttük semmiben Munkács város hazafias polgár
ság sem, akik önként jelenkeztek fegyveres szolgá
latra és a nap folyamán igen értékesen egészítették 
ki a harcoló alakulatok tevékenységét.

A magyar csapatok tervszerű ellentámadása.
Időközben Oroszvég községben sikerült a cseh 

gyalogság és páncélgépkocsik támadását teljesen 
lefékezni és most már sor kerülhetett a magyar 
csapatok tervszerű ellentámadásának végrehajtására. 
Ebben az ellentámadásban már tevékeny részt vett 
beregszászi honvédzászlóaljunknak az a százada is, 
amelyet a hajnali támadás hírére tehergépkocsikon 
azonnal Munkácsra küldtek előre. Az átgondoltan 
és tervszerűen végrehajtott ellentámadás lényegében 
a déli órákig helyreállította az eredeti helyzetet és 
Oroszvég községet a támadó ellenségtől mindenütt 
megtisztította.
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A Vizkereszt napján lefolyt munkácsi esemé
nyek iskolapéldaszerüen peregtették le nemcsak 
a világháborúnak, hanem a harcra nevelt csapa
tok harceljárásának számos ismert képét. Fö
lényben levő ellenség az éjszaka sötétjében meg
lepetésszerűen rajtaüt az előretolt biztosításon, 
amelnyet azonban nyomon követ a saját csapatok 
zömének ellentámadása. A jelen esetben is példa
szerűen tettek eleget a honvédség csapatai azoknak 
a feladatoknak, amelyekre nevelve és hivatva vannak.

Rosszindulatú meglepetéstől soha semiféle 
csapatot biztosítani nem lehet. A csapat feladta, 
hogy az ilyen meglepetésekkel szemben nyugalmát 
megőrizze és a támadó ellenséget visszaverje. Ezek
nek a feladatoknak a honvédség munkácsi csapatai 
maradéktalanul eleget tettek.

A Munkácson január 6-án volt helyőrség lét
száma teljesen elegendő volt ahhoz, hogy ennek a 
feladatnak eleget is tegyen. Nagyobbarányú támadás 
kivédésére, természetszerűen, egy helyőrség létszáma 
nem elég erős. Erre már a különböző helyőrségek 
előkészített összjátéka van hivatva. Maga az a 
tény, hogy egy határszéli városban, amely az 
ellenség meglepő támadásának földrajzi helyzeténél 
fogva nagyon ki van téve, nagyobb helyőrséget 
adunk, még nem biztosítja a város érintetlenségét, 
így volt ez Munkács esetében is.

Vízkereszt napja azonban megmutatta és 
bizonyította a honvédség minden alakulatában levő 
nagy erkölcsi erőt, amely képessé tette ezt a meg
támadott helyőrséget arra, hogy feladatát nehéz 
körülmények között is tökéletesen teljesítse.

A honvédség szellemére felemelő hatást 
gyakorolt az a tény, hogy melléjük állottak a 
rendőrség derék tisztikara és legénysége, a harcra 
nem hivatott térképészek és nem utolsó sorban az 
az önfeláldozó magatartás, amelyet Munkács váro
sának polgársága mutatott, amikor arról volt szó, 
hogy szülőfödjét megvédje.

Fontos rendelet a népélelmezés 
javítására.

Az ínség- és közmunkát végző munkások 
napszámbérük egy részét lisztben kaphatják.

A népélelmezés javítása érdekében nagyje
lentőségű rendeletet adott ki a földművelésügyi 
miniszter a belügy, pénzügy, iparügy és a felvi
déki ügyek tárcanélküli miniszterével egyetértőleg, 
20.600— 1939. IX. 2. szám alatt az alispánoknak 
és polgármestereknek. A rendelet értelmében a 
téli inségmunkát és az irányított közmunkát végző 
munkások kérhetik, hogy a lakóhelyükön kifize
tésre kerülő napszámbérük egy részét lisztben 
kaphassák meg. A munkások által így igényelt 
liszt a családtagok száma szerint természetesen 
csak korlátozott mennyiségű lehet.

A rendelet által, hogy a kenyérgabona belső 
fogyasztását emeli, nemcsak közgazdasági szem
pontból nagyjelentőségű, hanem a vámőrlés útján

nyert olcsóbb liszt nyújtásával tulajdonképpen a 
munkások bérjövedelmét fokozza és ugyanakkor 
a legrosszabbul táplált népréteg élelmezésének 
megjavításával ez az intézkedés egyik legégetőbb 
szociális problémánk megoldását is elősegíti.

Legközelebbi rokonaink.
A vogulok és osztjákok élete. 

írta; Gunda Béla.
(Folytatás.)

Az elejtett medvét nyúzó férfi minden vágásnál 
felkiált, hogy most azelső, második, stb. gombját gom
bolja ki a medvének. A lenyúzott medvebőrt nyír- 
héjbölcsőbe teszik és húsával együtt hazaszállítják. 
Hazaérkezéskor a nők füstölgő nyírfataplóval körül
táncolják a medvét, majd olyan szobába viszik, 
amelyet bálványuk posztó és selyem ruhadarabjai
val díszítettek fel. A medve azonban az ablakon 
át kerül a szobába, mert ajtón a közönséges földi 
emberek járnak be. Az ünneplés rendesen csak 
estefelé kezdődik, de addig is ételt helyeznek a 
kiterített medve bőr orra elé. Minden férfivendég
nek, aki a szobába lép, kötelessége megcsókolni 
a medve orrát. Mikor az ünnepi közönség össze
jött, a tömegből két-három férfi kilép és a medve 
tiszteletére medveéneket adnak elő. Az énekek a 
medve égből való leszállásáról, üldözéséről és 
elejtéséről szólnak. A vogul medve-ének szerint a 
medve Numi Tarem mellett az égben lakott és 
onnan vasláncra erősített bölcsőben ereszkedett le 
a földre. A medve-énekek után rituális jelentőségű 
táncokat adnak elő. Leginkább csak a férfiak tán
colnak az öthúrú osztják hárfa zenéje mellett. Tánc 
közben a két lábra állt medvét utánozzák. Az ün
nepséggel kapcsolatban az erdei és vízi szellemek
ről, a vadász- és halászéletről drámai előadást 
tartanak. Itt a női szerepeket is férfiak játsszák, az 
állatokat pedig gyermekek személyesítik meg. Az 
ünneplésnél nagyon ügyelnek arra, hogy az egyes 
formaságokat betartsák, mert különben a „szent
állat" megharagszik és bosszút áll az egész társa
ságon. Ezért a medve földi maradványainak elhan- 
tolásánál óvatosságból és kiengesztelésére véres 
rénszarvas-áldozatokat mutatnak be. A medve isteni 
eredetéből és félelmes hatalmából következik az, 
hogy nem merik igazi néven emlegetni, hanem 
csak „réti öreg," „erdei öreg," „szent állat" és 
más hasonló kifejezésekkel szólítják meg. Az egyes 
testrészeit sem szabad az igazi néven nevezni, sőt, 
amint Pápay tudósításából tudjuk, külön elnevezé
sek vannak a medvevadászat alkalmával használt 
eszközökre is.

(Folyt, köv.)
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