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16. szám.

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

IV. évfolyam. 1933 augusztus 15

Szent István.
Ah liol vagy magyarok tündöklő csillaga,
Ki voltál valaha nemzetünk istápja?
Hol vagy István király!
Téged szivünk kíván!
Gyászos öltözetben te előtted sírván!

Horthy Miklós kormányzó 
ünnepélyesen megnyitotta a cserkészek 
negyedik világnagytáborát Gödöllőn.*

Ölven nemzet húszezer cserkésze vonult el a kormányzó 
és a világ főcserkésze előtt.

Zászlók ezreit lengette a kellemetlenül hűvös au
gusztusi szél, nálunk még soha nem látott lobogók színei 
tarkállottak mindenfelé, zenekarok hangjai vegyültek össze 
furcsa hangzavarba, özönlött a tízezernyi nézősereg, ke
mény léptekkel, dalolva vonultak kijelölt helyeikre a cser
készcsapatok — megkezdődött a cserkészek világnagy
tábora, amelyre már régóta készülődtek a vendéglátó 
magyarok és a világ minden táján cserkész-testvéreik.

Talán az olimpiászhoz hasonlítható legjobban az a 
nagyszerű, színpompás és szemet-lelket gyönyörködtető 
látvány, amit a jamboree megnyitása nyújt. A gödöllői 
cserkésztábor óriási arénája olyan, mint egy zsibongó 
méhkas, egyik oldalt a hatalmas tribünök roskadoztak 
a nézők ezrei alatt, a másik oldalon a cserkészcsapatok 
gyülekeztek zászlóikkal. Köröskörül magas árbocokon a 
felvonuló összes nemzetek zászlói lengtek, közepén 27 
méter magas kereszt, egyik oldalán a magyar, másik 
oldalán a pápai zászlóval.

Fenn a levegőben repülőgépek keringnek. Vezetőik 
természetesen szintén cserkészek.

A tribünök körül sárganyakkendős cserkészrendő
rök sürgölődtek és mintaszerűen, udvariasan tartják fenn

*li vilagnagytábornak angol neve: janiboree, ejtsd: dzsembori.

a rendet, mindenki percek alatt olyan helyet kap, ahon
nan végig kitűnően láthat. Remek látvány az emberren
geteggel bekeretezett aréna, még a zenekarok hangját is 
sokszor elnyomja a csodálkozás zsibongása.

A díszpáholyban elsőnek Gusztáv Adolf svéd kir. 
herceg foglalta el helyét feleségével, Sybilla hercegnővel. 
Nem sokkal utána jött Gömbös Gyula miniszterelnök, 
kiket gróf Khucn-Héderváry Károly főcserkész fogadott 
és kísért a díszpáholyba. Pár perccel később érkezett 
Horthy Miklósné fiaival együtt, kiket szintén a főcser
kész üdvözölt.

A várakozás ideje nagyon hamar telt el, szinte 
váratlanul riasztotta föl szemlélődéséből a lenyűgöző 
látvány csodálóit a harsány kürtjei és a Himnusz, jelez
vén, hogy jön a kormányzó. Pontosan fél 5 volt, amikor 
Horthy Miklós és Baden-Powell világfőcserkész lóháton 
jöttek a kir. parknak a nagytribünöktől jobb kapujában. 
Gróf Teleki Pál, a világnagytábor parancsnoka, fogadta 
őket és valamennyien — elöl a kormányzó fehér lovon — 
ellcptettek a merev vigyázz állásban, meghajtott zászlók
kal tisztelgő cserkészek sorfala előtt. A szemle befejez
tével galoppban vágtattak keresztül a nagy térségen a 
díszpáholy elé. Lelkes éljenzés viharzott végig a töme
gen, látva a csodálatos frisseséget, amellyel úgy Horthy 
AAiklós, mint a 76 éves, cserkészruhás Baden-Powel ül
ték meg lovaikat.

Hatalmas hangtölcsérekből zendült föl Horthy Mik
lós angol és magyar nyelvű szózata:

A kormányzó szózata.
— A világ minden tájáról eljöttetek Magyarországra, 

hogy tanúságot tegyetek az összetartásnak és együttér
zésnek arról a felemelő, nagyszerű erejéről, amelyet a 
cserkészet képvisel. A barátság nemes kapcsolatai a IV. 
világjamboree alkalmából bizonyára még jobban meg
szilárdulnak közöttetek és meggyőződésem szerint hozzá 
fognak járulni annak előmozdításához, hogy a népek — 
az emberiség üdvére — szintén megértsék egymást, üsz- 
szefogjanak és békésen együttműködjenek. A magyar
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nemzet szeretettel kinálta fel táborozástok céljaira eze
ket az erdőktől övezett mezőket és nyújtja őszinte ven
dégszeretetét nektek és vezéreteknek, a cserkészet nagy
szerű intézménye megalapítójának, Lord Baden-Powellnak.

Isten hozott benneteket, érezzétek jól magatokat.
A kormányzó beszédének ezt a részét angolul mon

dotta cl, majd magyarra fordította szavait:
— Hozzátok, fiaim, magyar cserkészek, külön is 

szólni akarok. Bizonyára átérzitek mindnyájan, mify nagy 
jelentősége van a nálunk rendezett világjamboreenak. 
Ausztráliától az Egyesült Államokig és Dél-Afrikától 
Svédországig a világ minden tájáról egybegyűltek itt a 
cserkészek, hogy majd ha ismét szerteszélednek a nagy
világba, magukkal vigyék itt nyert benyomásaikat. Első
sorban rajtatok múlik, hogy ezek a benyomások, ame
lyek mélyen vésődnek az ifjú lelkekbe, kedvezőek legye
nek. Legyetek mindnyájan jó hírnevetekhez méltóak, sze
rények, de öntudatosak, előzékenyek, rokonszenvesek és 
mindenkor kifogástalanok. Sok örömet és jó munkát, fiúk!

A világ minden nyelvén hangzott föl az éljenzés 
a kormányzó beszéde után, majd Lord Baden-Povvell 
beszélt szívből jövő melegséggel fiaihoz, a világ minden 
cserkészéhez.

Lord Baden-Powell beszéde.
— Köszöntelek valamennyieteket a világ minden 

részéről összegyűlt cserkésztestvéreim. Őszinte örömmel 
látlak viszont valamennyieteket itt a vendégszerető ma
gyar földön. A kormányzó úr Ő főméltósága rendkívül 
megtisztelt bennünket és rajtunk keresztül egész moz
galmunkat, amikor személyesen jött el, hogy minket kö
szöntsön, továbbá, amikor ezt a gyönyörű parkot tábo
rozásunk céljaira átengedte nekünk.

Hálátoknak üdvrivalgással és zászlóitok lengetésé- 
vel adtok majd tanúbizonyságot.

Van azonban erre még egy módunk, amit Ő főmél
tósága mindennél nagyobbra becsül majd. Aáinden ve
zetőnek s cserkészfiúnak feladata, hogy itteni visjelke- 
désével bebizonyítsa, mennyire igazán megbecsüli Ő fő
méltósága jóságát és belénk helyezett bizalmát.

Tudom, ürül majd, ha azt látja, hogy nemcsak 
egészség és szórakozás céljából táboroztok itt, mint egyéb
ként szoktatok, hanem azért gyűltetek össze, hogy mint 
a világbéke munkásai, más nemzetbeli cserkész-testvé
reitekkel szoros személyi barátságot kössetek. Vigyázza
tok, a napok gyorsan tovatűnnek, nincs elveszteni való 
időnk. Jól használjatok föl minden órát a pajtásokkal 
való baráti érintkezésre.

Remélem, valamennyieteknek van jegyzökönyvecs- 
kéje, amelybe nap-nap után beírja új barátainak nevét 
és címét, úgy, hogy ha majd újra otthon lesztek, tovább 
ápolhatjátok a barátságot levelezés, sőt ha lehetséges, 
személyes látogatás útján.

A föld minden népét egymással igaz barátságban 
szeretném látni.

1 i vagytok hazátok leendő vezetői, legyetek hát 
jóbarátok.

Csodálatosan jó alkalmatok van itt, hogy ilyen baráti 
kapcsolatokat teremtsetek. Ezeket használjátok jól fel.

Egyetlen nap ne múljék el a nélkül, hogy új bará
tokat ne szereznétek. Sokan vannak köztetek, akik mesz- 
sze távolból érkeztek ide. Köszönöm, hogy eljöttetek. Ez 
mutatja, hogy milyen derék cserkészek vagytok.

Cserkészvezető!.! Köszönöm, hogy ilyen nehéz idők 
ellenére elhoztátok fiaitokat.

Remélem, itt tartózkodástok nagyon érdekes lesz.

Nézzetek meg ebből a csodálatos és gyönyörű or
szágból annyit, amennyit csak lehet és mindenekelőtt 
kössetek meleg barátságot.

A beszédek után megkezdődött a díszfelvonulás. 
Mindegyik csapat előtt az illető nemzet névtábláját és a 
zászlóit vitték. A zászlótartók a díszpáholy előtt kilép
tek a sorból és a kormányzó előtt félkörben gyülekez
tek. A csapatok nyolcas sorokban kemény léptekkel vo
nultak el a tribünök előtt, a közönség felállva, integetve, 
lelkesen ünnepelte valamennyiüket.

Elsőnek a franciák lilanyakkendős, szinte végelát
hatatlan csapata vonult el a díszpáholy előtt, learatva 
az első tetszés nagy tapsait. Utánuk a belgák, majd a 
románok jöttek és szemmelláthatólag jó! esett nekik a 
barátságos fogadtatás. A sötétkék ruhás örmények után 
jött az első exotikus csapat, a fehér humuszos szíriaiak. 
Nagy sikerük volt, de nyomban feledtette a hatást az 
amerikaiak láttára kitört tetszészaj. A csillagos-sávos 
lobogók és a pompás szál, válogatott fiúk láttára kivé
tel nélkül mindenkinek tapsra csattant a keze. Nagy 
tapsot kaptak a rengeteg sok zászlóval felvonuló dánok, 
jutott taps a litvánoknak, a messziről jött izlandiaknak, 
a rokon észteknek, a daliás norvégeknek. Sok elismerő 
tapsot kaptak a hollandok, a lettek és a japánok is.

Az igazi ünneplés azonban akkor tört ki, amikor 
megjelent az angol birodalom kétezert is meghaladó se
rege. Elől jöttek az anyaország cserkészei és harsány 
„huj, huj, hajrá!" kiáltással kalaplengetve üdvözölték a 
díszpáholy előkelőségeit és a tribünök közönségét. Az 
ünneplés nem szűnt meg egy pillanatra sem, ameddig 
az angol gyarmatok és országok csapatai vonultak el 
színes, tarka csoportjaikkal. Kairó legényei árvalányha- 
jat szorongattak kezükben és azt lengették üdvözletül, 
Ausztrália fiait megcsodálta mindenki, hogy hat hetet 
utaztak, míg eljutottak Gödöllőig, Brit-Guyana, Ceylon 
csokoládébarna cserkészei után Dél-Afrika, Kanada, Uj- 
fundland csapatai jöttek, majd hatalmas éljenriadal kö
szöntötte Írország és nyomban utána az ír szabadállam 
cserkészeit, határtalan nagy sikerük volt a szoknyás fiúk
kal és dudás, dobos zenekarral felvonuló skótoknak, 
Gibraltár, India turbános „maharadzsái", Jamaika „rum
szállítói", Trinidad színes legényei, Málta elegáns fiai, 
Palesztina színes kendös és Rhodézia sötétzöld ruhás 
cserkészei után Wales fiai zárták le az angol birodalom 
cserkészeinek sorát.

Kedves pillanat volt, amikor a svédek égszínkék 
csapata a díszpáholy előtt üdvözlésül annyi piros-fehér 
és zöld kis léggömböt engedett föl a levegőbe, ahányan 
voltak. A csehek csapata nagy zászlódíszes pompával 
jött, tapsot is kapott. Külön sikere volt a morvák nem
zeti ruhás zenekarinak és mély megilletődéssel köszön
tötte a tribünök népe a pozsonyi „Szent István" és 
„Czuczor Gergely" cserkészcsapatokat, akik szintén a 
cseh zászlók alatt masíroztak. A lengyelek több mint 
ezer főnyi csapata volt talán a legjobban fölszerelve. 
Volt közöttük „vizes", halász, motoros, kerékpáros, nem
zeti ruhás, lovaglóruhás, fokossal fölszerelt csapat. A 
jugoszlávok után az orosz menekültek jöttek, őket is 
meghatottan köszöntötték, majd a bolgárok kaptak tap
sot, hatalmas éljennel üdvözölték a csinos szőke fiúk
ból álló rokon finn csapatot, az osztrákok hatalmas sok 
száz főnyi kéknadrágos seregét, melyben főleg a tiroli 
harmonikás zenekar aratott nagy sikert, Egyiptom és Irak 
adtak ezután ízelítőt az exotikumból, majd Svájc piros
fehér nyakkendős csapata aratott nagy tetszést. Görögök, 
spanyolok, portugálok után Sziam zárta le az idegenek 
sorát. 5
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Végeláthatatlan árvalányhaj-crdö jelent meg nyom

ban ezután a nagyaréna peremén: megkezdődött a ma
gyar csapatok felvonulása. Tüzes indulókra keményen 
léptekel a hazai fiúk a díszpáholy előtt, és a pálya köze
pén sorakoztak fel. A többiek ekkor már mind a pálya 
túlsó felén voltak. Még tartott a magyarok felvonulása, 
amikor egyszerre óriási csataorditássa! megindult a cser
készek falanxa a díszpáholy felé, mindent elsöprő erő
vel nyomult előre egészen a legfőbb méltóságokig, maga 
előtt nyomva a zenekarokat,a zászlótartókat, egyetlen óriási 
beláthatatlan színes tömeggé sűrűsödve éljenzett, sikon- 
gott, sípolt, dudált, valamennyi zenész egyszerre játszott 
a hangszerén, kalapokat dobáltak, zászlókat lengettek, 
csatakiáltások, ujjongás hallatszott mindenfelé, — Jam- 
boree! Jamboree! Megnyílt a világjamboree!

Nagysokára oszlott csak szét a cserkészek óriási 
serege, újra csapatokba sorakozva vonultak vissza a 
táborba, ahol egy óra múlva már mindenütt nyílt tüze
ken sütöttek, főztek, készítették a jól megérdemelt vacso
rát. Este pedig mind a tíz táborhelyen kigyúltak az első 
tábortüzek és a világ minden részéből Magyarországra 
sereglett cserkészek tárgyalták meg a megnyitónap ese
ményeit.

Megkezdődött a cserkészek negyedik világnagytá
borozása.

Néhány szó a cserkészetről.
A cserkészek jelszava: „Légy résen!" Mit jelent 

ez a jelszó a kis és a nagy cserkészgyerekek életében? 
Azt jelenti, hogy a cserkész legyen mindig éber és 
figyelmes! Mire legyen éber? Mit figyeljen? Kettőt. 
Először azt, hogy önmaga testében, lelkében mi megy 
végbe? Másodszor, hogy a környezetében mi megy 
végbe?

De miért kell a cserkésznek erre figyelnie?
Azért, mert a cserkész jelvénye és célja: a liliom. 

Minden cserkész mellére tűzve hord egy acél liliomot. 
A liliom a lelki és testi tisztaságot jelképezi. A cserkész 
a lelki és testi tisztaságra törekszik.

De miért törekszik a cserkész a lelki és testi 
tisztaságra? Azért, mert tudja, hogy az ember csak 
akkor lehet boldog, szerencsés, megelégedett, ha a testi
lelki tisztaságot eléri!

Miben áll a testi-lelki tisztaság?
A testi tisztaságot mindenki ismeri. Fő ellenségei 

a lustaság, a pontatlanság, a csúf szeretete. Következ
ménye: a betegség.

De miben áll a lelki tisztaság?
A lelki tisztaság: igaz szó, jó akarat, becsületes 

gondolat, szeretetteljes érzés erejére épül.
És most már megérthetjük a cserkészet jelmonda

tát is, — azt, hogy „Légy résen!" A cserkészek figye
lik, ellenőrzik és irányítják önmagukat, hogy a lelki 
és testi tisztaság alapelemeit ne sértsék meg. A cserké
szet arra akarja ránevelni a gyermekeket és ifjakat, 
hogy testileg-lelkileg éberek, frissek, fegyelmezettek, 
tevékenyek legyenek. S ebben a nevelésben legfonto
sabb eszköz: a másokon való segítés. A jó cserkész 
szolgálatkész, fáradhatatlan, ügyes, minden bajban segít
séget talál. Nemcsak saját maga testi-lelki tisztaságán 
dolgozik, hanem embertársai javán is.

A cserkészetben legszebb az, hogy a cserkészek 
mindig boldogok és vidámak. Soha még szomorú cser
készt nem láttam.

Milgőma.

m 
^ :

Világ folyása.
A róm ai o lasz-m agyar tá rgya lások  eredm é

nyesen végződtek. Gömbös miniszterelnök és Kánya 
külügyminiszter néhány napig Rómában voltak, hol hosz- 
szas tárgyalásokat folytattak az olasz miniszterelnökkel, 
Mussolinival s a pápánál is kihallgatáson voltak. Göm
bös Gyula Rómában, kevéssel hazautazása előtt, a kö
vetkező nyilatkozatot tette:

— Utazásom célja az volt, hogy Mussolinival 
tanulmány tárgyává tegyem az európai helyzetet. Meg
beszéléseim eredményével igen meg vagyok elégedve. 
Megállapítottam, hogy az olasz és a magyar kormány 
között gazdasági és politikai kérdések tekintetében teljes 
az egyetértés. Azzal a meggyőződéssel távozom cl Ró
mából, hogy nem hiábavaló dolog a békcpolitika érde
kében dolgozni.

A láírták a m agyar-török  kereskedelm i sze r
ződést. A török külügyminisztérium épületében ma ír
ták alá a török-magyar kereskedelmi szerződést. A két 
ország kölcsönös kivitele és behozatala az új szerződés 
szerint az árukiegyenlítés elvén épül fel és teljes egyen
súlyban van. Az új szerződésben Magyarország kötelezi 
magát, hogy 2500 vágón kőszenet, 25 vágón dohányt 
és szárított gyümölcsöt vesz át Törökországtól.

A szerződés hat hónapra szól és augusztus 15-én, 
a két kormány kölcsönös jóváhagyása után lépett életbe.

A délvidéki magyarok még a magánérintke
zésben sem használhatják szabadon anyanyelvű
ket. A régi Szerbia, Horvátország, Montenegró a háború 
után egy nagy állammá, az úgyn. Dél-Szláviává (Jugo- 
szlávia) egyesült s Magyarországtól, meg Bulgáriától 
elrabolt területekkel bővítette ki határait. így lettek a 
délvidéki magyarok szerb állampolgárok.

Rómából jelentik: az egyik nagy olasz újság hosz- 
szú tudósításban számol be a szerb megszállás alatt 
élő magyarok sorsáról. A mai jugoszláv kormány nem 
képes a rend fenntartására — írja többek között — és 
természetes, hogy Szerbia nem törekszik másra, mint 
területek hódítására. Macedónia, Horvátország, Dalmácia, 
Szlavónország, Montenegró, Bosznia, Bánát, Baranya, 
Bácska megszerzése után Szerbia korántsem elégedett 
meg, hanem meg akarja szerezni Isztriát és a Karszt
vidéket, Szalonikit és Albánia északi részét. Ha ezeket 
is megszerezné és ott is meghonosítaná a barbarizmust, 
a teljes gazdasági romlást, ismét újabb terjeszkedésre 
törekednék. Természetes, hogy az ilyen természetelle
nesen létrejött állam magában hordja a romlást.

Leírja ezután a lap, hogy a háború előtt a szer- 
bek a magyar határvidéken mennyi támogatásban része
sültek a magyarok részéről, különösen kulturális szem
pontból és hogy ennek következtében a mai Szerbia 
csaknem minden népszokása is magyarországi eredetű. 
Magyarországon már jelentős műveltség terjedt el a 
szerbek körében, amikor 1815-ben Törökország elis
merte Szerbia függetlenségét a hűbériség fenntartásával. 
Ekkor Szerbiában még csak három elemi iskola volt és 
1820-ban Szerbia uralkodója még nem tudott irni-ol- 
vasni. Szerbia műveltsége akkor kezdődött a magyaror
szági befolyás hatása alatt.

A lap leírja ezután a szerbeknek az 1848-iki sza
badságharc alatt tanúsított magatartását. A magyarok
nak azzal hálálták meg a kultúrát, hogy rabolva, pusz
títva járták be az országot s ahol jártak, ott emberfe-
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jekböl — főleg gyermekek fejéből — rakott piramisok 
jelezték útjukat. Ez különben — folytatja a cikk — vé
gigvonul az egész szerb történelmen és megismétlődött 
1919—20-ban Montenegróban és ma is folyik még 
Macedóniában. A szabadságharc vége felé, amikor a 
magyarok megverték az osztrákokat, a szerbek fejvesz
tetten menekültek, hogy az orosz közbelépés után mint 
kémek és besúgók tegyenek szolgálatokat az osztrák 
uralomnak a magyarokkal szemben.

A magyarok 1867 után nagy hibát követtek el az
zal, hogy nem torolták meg a szerbek viselkedését és 
olyan jogokat adtak nekik, amilyenek soha nem voltak 
semmilyen kisebbség történetében sem.

Trianon után a szerbek 64.000 négyzetkilométer 
területet kaptak Magyarországból 570.000 magyar és
450.000 német lakossal. A szerbek első dolga volt, hogy 
elvették a magyarok 879 elemi és középiskoláját. Az 
itteni nagyszámú magyar lakosságnak nincs' egyetlen 
tanitóképezdéje, még kevésbé egyeteme. Az ifjúság 
nem alakíthat sem vallásos, sem tudományos egyesüle
tet. Tilos a magániskolák létesítése, valamint a magán
oktatás is. A műveltség kanászok kiváltsága lett. A papi 
iskolákat kiűzték és a nem teljesen megbízható papokat 
24 óra alatt kiutasították.

A műveltség kipusztitása után következett a javak 
lefoglalása. A legelső színvonalon álló gazdasági rendet 
sikerült alaposan tönkretenni és a birtokosok nem hogy 
nem kaptak kártérítést a kisajátításért, de a valóságban 
még ők viselték a kisajátítás költségeit is.

Az állampolgárság kérdése és a kisebbségek jogai 
benne voltak ugyan a békeszerződésben, de Jugoszlá
viában azokat soha nem ratifikálták. A magyar nyelv 
használata még a magánérintkezésben is állandó kelle
metlenkedést von maga után.

A rendőri rádióállom ás három  éve. A rendőri 
rádióállomás 1930-bm kezdte meg működését és az 
idén érte cl fennállásának harmadik esztendejét. A bu
dapesti rendőri rádióállomás Európa egyik legelső ilyen 
intézménye: Csonkamagyarország volt az európai álla
mok között a harmadik, amely tökéletes berendezésű 
rendőri rádióállomást létesített. A külföldi látogatók, még 
a párizsi rendőri rádió szakértői is a legnagyobb elis
merés és meglepetés hangján nyilatkoztak és hangsú
lyozták, hogy több francia városban a budapesti ren
dőri rádióállomáshoz hasonlóan felszerelt és berende
zett állomást létesítenek.

A nemzetközi rendőri rádióegyezmény értelmében 
az átvett körözéseket és egyéb közléseket — amelyek 
korábban távirat, meg levél útján jutottak cl a távoli 
országokba — a berlini központ továbbítja a rendőri 
rádiószervezetbe tartozó államoknak. A nemzetközi ren
dőri rádiószervezetbe tizenhét európai állam lépett be. 
A rendőri rádió éjjel-nappal működik és közbiztonsági 
szolgálata ma már nélkülözhetetlen.

A szökevény meghamisított útlevelével hiába jut 
át a határon, a rádiótávirat utoléri. Arra is volt már 
példa, hogy a tengeren haladó gőzösön fogták el a 
menekülőt, mert a hajó rádiótisztje felfogta a berlini köz
ponton továbbított rádiókörözést.

Az európai államok rendőri rádióállomásai közt 
harmadiknak létesült magyar állomás három esztendeje 
alatt a sikerek egész sorát érte el. Sok bűnözőt juttatott 
rendőrkézre alig néhány napon, de gyakran órákon belül. 
A főkapitányság alig adta le még a körözést, a 600 
kilówatt energiával dolgozó rövid hullámú készülék már 
továbbítja rádiótáviratait a levegő hullámainak szárnyán.

A dollárkölcsönöket, zálogleveleket és kötvé
nyeket a  do llár napi árfolyam án lehet törleszteni.
A hivatalos lapban közzétette a kormány a dollárköl- 
csönöknek pengöértékben való befizetéséről szóló jog
szabályok kiegészítése tárgyában kibocsátott rendeletet.

E rendelet szerint a transzfer-alapba befizetendő 
összegeket a záloglevelek és kötvények kibocsátói a 
dollárnak a Magyar Nemzeti Bank által a letételt köz
vetlenül megelőző köznapon közzétett áru árfolyama 
szerint átszámítva kötelesek pengőben letenni akkor is, 
ha a kötelezettségről szóló értékpapírban a követelés 
aranydollárban, vagy a dollár meghatározott időpontbeli 
pénzlábra utalással van meghatározva.

A régi Lóversenytéren, az A réna-út és Thö- 
köly-út sarkán  épül föl a  sportpalo ta . Illetékes 
helyen megtörtént a döntés a fedett sportcsarnok ügyé
ben, még pedig kedvező formában. A fedett sportpalota, 
mint kérdés, lekerül tehát a napirendről, napirendre kerül 
ellenben a teremtő munka területén: tervezők és munká
sok kezén. Az épitési költségekről a kormány gondos
kodik, azzal a meggyőződéssel, hogy a sportcsarnok 
olyan hasznos intézmény lesz, amely nemcsak a kiadá
sokat fogja fedezni, de a befektetett tökét még anyagi
akban is gyümölcsözted a magyar sport javára.

A sportcsarnok fölépítéséig természetesen huza
mosabb időnek kell eltelni, hiszen hatalmas létesítmény
ről van szó, de addig is gondoskodni kell otthonról a 
sportcsarnok fölépítésére váró sportágak részére. Ebben 
a tekintetben fölötte alkalmasnak mondható a Labriola 
Színház, s igen valószínű, hogy ez a helyiség nevezetes 
sporteseményeknek lesz még a színhelye.

Miután a sportpalota létesítése befejezett ténynek 
tekinthető, fölvetődik a kérdés, hol épül Budapest fedett 
sportcsarnoka. A hely kérdésében többféle terv merült 
fel. Szóbakerült a Nádorkert, valamint a feltöltés alatt 
álló lágymányosi tó, mindkettőnél azonban kiderült, 
hogy az előkészítő talajmunkálatok oly hatalmas összeget 
emésztenének föl, hogy magának a sportcsarnoknak az 
építkezése sem kerülne többe. De egyébként is az a 
vélemény kerekedett felül, hogy a sportcsarnokot a fő
városnak sűrűn lakott városrészében kell elhelyezni, 
már csak azért is, hogy könnyen és olcsón megköze
líthető legyen, akár gyalog, akár közlekedési eszközökkel.

Ezeknek a feltételeknek három megoldás felelt 
meg a leginkább. Az egyik a Tattersall, a másik a 
Tisza Kálmán-téri gázgyár területe, valamint a régi 
Lóversenytér. A Tattersall területét időközben lefoglalták 
az iigetősport céljaira, míg a gázgyár helyére az új 
Rókus-kórházat tervezik. Maradt tehát a régi Lóver
senytér, annál is inkább, mert a MÁV feladta azt az 
évtizedes tervét, hogy ide telepíti ki a keleti pályaud
vart. A mai modern vasúti közlekedési rendszer mellett 
ugyanis a nagy világvárosokban a városon kívül épül
nek a pályaudvarok s az utasokat földalatti vasúton 
szállítják a város szívébe. Ez a jövő zenéje nálunk is.

A jelenlegi helyzet szerint tehát a sportcsarnok a 
régi Lóversenytéren épül, még pedig az Aréna-út és a 
Thököli-út sarkán, ott, ahol annak idején az olcsó helyre 
vezető bejárók állottak. Ez a hely valóban a legideálisab- 
ban megfelel a fedett sportcsarnoknak. Könnyen meg
közelíthető, tehát könnyen népszerűsíthető is. A közleke
dés minden irányból tökéletes, a legforgalmasabb utak 
közelében fekszik. Nagy előnye ennek a megoldásnak 
az is, hogy a régi Lóversenytér hatalmas területe még 
nincsen beépítve és így az egyéb építkezések hozzási
mulhatnak majdan a sportcsarnok miliőjéhez művészi 
környezet szempontjából is.
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Megindult a magyar gyümölcs 
világhódító útjára.

Mikszáth Kálmán — a nagy magyar író — mondotta, 
hogy a magyar gyümölcsöt utánozhatatlan zamatjáról' 
még külföldön is meg lehet ismerni. És ez igaz is 
Ilyenkor nyáron elindul az édesnedvű kajszin, a ropo
gós cseresznye, a hamvas szilva, a korai körte, a bor- 
dószínü üvegmeggy s bejárják a nagyvilágot. Mindenütt 
ismerik a magyar gyümölcs „lelkét" és ez az oka annak, 
hogy a jobb éttermek fehér asztalainak az a primadon
nája, amit Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd és Gyöngyös 
népe szüretel a homokvilág kertjeiben.

A mi gyümölcseinket megismerik a külföldiek is 
és ennek köszönhetjük, hogy a magyar barack, cseresz
nye, meggy, körte, alma néha áttörte egyes államok 
vámvédelmi frontját is és győzött az ellenséges álla
mokban is.

Most megint megindult az alföldi gyümölcs világ
hódító útjára. Nem féltjük, győzni fog . . .

Az idén a hűvös időjárás következtében elkésett 
a gyümölcstermés. A forró nyári napok beköszöntésé
vel azonban már megindult a szüret és a magyar gyü
mölcstermelő városok piacain megkezdődött a forgalom. 
Az egyik fővárosi lap július legvégén kérdést intézett 
az érdekelt városok polgármestereihez, hogy milyen lesz 
az idei termés?

A kecskeméti „márka" a ceglédi barack.
Sárkány Gyula dr ceglédi polgármester a követ

kezőket mondotta:
— Sajnos, elkésett az idén a termés, különösen a 

barack. A cseresznyeszezón már elmúlik. Meggy kevés 
termett és baracktermésünk sem elégíti ki a várakozást. 
A piacon nincs nagyobb mennyiség belőle, kivitelre nem 
is dolgozunk, hiszen az exportra kerülő ceglédi barack 
úgyis mint kecskeméti és nagykőrösi márka ismeretes 
a világpiacon. A baracktermést kocsiban hordják a ter
melők a nagykőrösi és kecskeméti piacokra. Évekkel 
ezelőtt meg akartam Cegléd városának exportját szer
vezni, sikerült is megszerezni a kedvezményeket, azon
ban nem lett semmi az exportból éppen a kecskeméti 
barack világszerte elismert márkája miatt.

— Nagy termés csak almából és főleg szőlőből 
várható. Ezeknek szüretelése csak hetek múlva kezdődik 
meg. Almatermésünk igen kiválónak ígérkezik. Féreg
mentes, egészséges almát fog Cegléd a piacra szállítani. 
A ceglédi csemegeszőlőnek máris híre van, az idén nagy 
és jó minőségű termést várunk. Mivel nálunk a szőlő
termelés nagy gazdaságok kezében van, a perenoszpó- 
rakár igen csekély.

Ezer vagon vörösszilvára számítanak Nagykörösön.
A nagykőrösi polgármester, Dezső Kázmér, érde

kes felvilágosításokat adott az idei termésről.
— A cseresznyeszezón nagyon rossz volt, — mon

dotta. — A sárgabarack azonban most már nagyobb 
tömegekben került piacra. Naponta 250—300 mázsát is 
felhoznak. Az ára nagyban 15 és 30 fillér között vál
takozik. A korai körte, amelyből aránylag szintén szép 
termésünk van, exportcélokra nem vehető számba. A 
nyári almából viszont óriási termés ígérkezik. Sajnos, 
elkésett a szüret, úgy hogy 8—10 nap múlva indul meg 
csak az almaszezón. A sárgabarackból az egész idei 
termés körülbelül 2500 mázsára tehető. Annál nagyobb 
az idei vörösszilvamennyiség. Ezer vagon szilva fog 
piacra kerülni az idén Nagykőrösön. Az időjárási viszo
nyokhoz arányitva, a termés kielégítő, bár a gyümölcs

termelő terület az idén kevesebb, mint tavaly. A város 
minden erővel azon van, hogy megszervezze a kivitelét. 
Különösen sok gyümölcsöt szállítunk jelenleg Német
országba. Mindent összevéve, jó szczónt várnak a 
nagykőrösiek.

Most kezdődött a kajszinbarackszezón Kecskeméten.
A kecskeméti városházán Zimay Károly polgár- 

mester a következőket mondotta:
— A barackszezón, sajnos, csak most kezd ki

alakulni. Az utóbbi időben nagy termés nem volt, de 
az idén az átlagosnál szebb termés Ígérkezik. Ezerötszáz 
vagónra becsüljük a piacra kerülő kajszinbarack nieny- 
nyiséget. A tavalyinál sokkal szebb és egészségesebb 
gyümölcs kerül forgalomba. A korai barackból körül
belül 25—30 mázsa kerül a piacra. Cseresznye kevés 
volt az idén, úgyszintén a híres kecskeméti üvegmeggy
ből is mindössze még 2—3 vágón kapható csak. Kivi
teli lehetőségeink igen jók. Németország és Ausztria felé 
sokat szállítunk. Az igazi szezón csak most fog kiala
kulni és ehhez a gazdák nagy reményeket fűznek.

Uborka.
A gazdák pontosan tudják, mikor kezdődik és 

meddig tart az ö uborkaszezónjuk. Az esztendő száza
dik napján, tehát április 10-én kell az uborkát vetni, a 
többit azután már az időjárás intézi el, ettől függ, hogy 
már májusban megkezdödik-e az uborka-évad, vagy 
csak június elején jelenik meg az első uborkaszállítmány 
a piacokon.

Általában az uborkát valahogy nem tartják „komoly" 
gyümölcsnek, pedig lehet nagyon is komolyan venni. 
Nem is kell messze menni, hogy meglássuk, mennyire 
komoly termék az uborka. Nagykőrös nincs messze, 
vonattal egy jó óra a fővárostól és máris benne vagyunk 
az uborka-világ központjában. Kőrösön félévig tart az 
„uborkaszezón" és egyáltalán nem tiltakoznának ellene, 
ha tovább tartana. Sehol a világon, talán csak a cseh- 
morva Znaimban van olyan nagy uborkatermelés, mint 
amilyent a körösi asszonyok produkálnak. Igen, a nagy
kőrösi asszonyok! Mert Kőrösön az uborkatermelés kü
lönlegesen női munka, az asszonyok féltő gonddal vi
gyáznak és gondozzák az uborkatermést és nemes ver
sengéssel igyekeznek mindig szebb és izletesebb fajtát 
termelni. Kell is versenyezni, mert Znaimban is ugyan
csak nagy igyekezettel iparkodnak legyűrni a körösieket. 
Kőrös mindig megelőzi Znaimot egy jó hónappal, de 
viszont Znaim egyenletesebben és tovább termel. Az 
uborkaszezón félesztendején keresztül állandóan tart ez 
a háborúskodás a két európai uborka-nagyhatalom kö
zött, mig ősszel, az utolsó uborkaszállitmányokkal meg
szűnik a harc s folyik a készülődés a következő év nagy 
ütközeteire, amelyeket a nemzetközi uborkapiacon vív
nak meg.

Nagykőrös nagy és sorsdöntő napjai akkor vannak, 
amikor elválik, milyen lesz a termés, lesz-e „krach", 
vagy nem. Addig még nem jutottak soha, mint a dél
amerikaiak, akik sok millió zsák kávét dobtak a tengerbe 
és használták fel útépítésre és vasúti mozdonyok fűtésére, 
hogy a túltermeléstől szabaduljanak, de az nem ritka 
látvány a nagy termések idején, hogy a gazda a piacról 
nem viszi haza a megmaradt mennyiséget, hanem a 
legelső árokba befordítja, mert nem érdemes haza sem 
vinni, olyan kicsi az ára.

A szakemberek szerint az uborkát három módon 
élvezik az emberek: savanyítva, salátának és ecetesen. 
Mind a három elkészítési módnak más- és másfajta
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uborka a legalkalmasabb, egyedül a nagykőrösi uborka 
az, amely mind a három célra egyformán jó. Van ugyan 
egy negyedik élvezeti mód is, ez azonban nálunk nem 
nagyon divatos. Északon, Finn-, Észt- és Svédország
ban ugyanis a legtöbbre becsülik az uborkát úgy, ahogy 
a tövéről leszakították, mindenféle savanyítás vagy ecetes 
eljárás nélkül, csak gondosan megmossák vízzel. Van
nak akik meghámozzák a nyers uborkát és úgy eszik, 
mint az almát, mások megsózzák, de vannak, akik min
den teketória nélkül, héjastul eszik, akár a magunkfajta 
ember a kiflit. A nyers uborka hívei minden más faj
tára azt mondják, hogy ehetetlen, mert már romlott, ők 
legfeljebb az egy-két napos, friss uborkát eszik meg.

Az már régi dolog, hogy az emberi ízlés fölött 
nem lehett vitatkozni, el kell tehát hinnünk, hogy északi 
rokonainknak jobban ízlik a nyers uborka. Annyira 
nemzeti szokás náluk a nyers uborkaevés, hogy amikor 
a finn diákok jártak Budapesten és görögdinnyével kí
nálták őket, először a zöld héját kezdték enni és nem 
is találták rossznak. Később rátértek a pirosára is és 
azt is jónak mondták. Lehet, hogy csak udvariasságból.

És odahaza valószínűleg csodákat meséltek, hogy 
a magyarok milyen furcsák, elhajítják és a disznóknak 
adják a görögdinnye legjava részét, a zöld héját.

Sokan azt hiszik, hogy az uborka valami egészen 
közönséges termék, ami majdnem vadon nő, nem kell 
semmi gondozás, vagy különösebb utánjárás hozzá, 
pusztán az időjárás intéz el mindent. Erre vonatkozó
lag Magyar Kázmérnak, a nagykőrösi uborkatermelés 
egyik legjobb ismerőjének és szakértőjének a nyomán 
mondjuk el a helyes uborkatermelés nem közönséges 
viszonlagságait.

A vetés előtt az uborka magját csíráztatni kell. 
Ezt az eljárást Kőrösön „csirkáztatásnak" nevezik. Egy- 
egy fészekbe 8—10 szemet tesznek, hogy „jobban túrja 
fel a földet". Amikor az uborka már kihajtott, 2—3 
szálra ritkítják a fészke'. A második, illetve a harmadik 
levél kihajtása után jön az első kapálás, amelynél na
gyon kell ügyelni arra, hogy a tövekhez ne húzzanak 
földet. Ezután „azt tartja a regula, hogy az uborka, mint 
a gyermek, mindig tisztában legyen!" Hogy ez így le
gyen, „minden két hétben babrálni kell az uborka föld
jét akkurátosan!" A kapálás addig tart, míg az inda 
elindul, ahogy Kőrösön mondják „eldiil", azután követ
kezik az „aláhúzás", vagyis egy töltögetési művelet. 
Végül jön a szedés, de ezt is bizonyos rendszerben 
hajtják végre. A magnak szánt uborkát meghagyják a 
tövén, addig, amíg egészen megsárgul, de csak minden 
második kacson. Az egyik titka a nagykőrösi uborka- 
termelésnek, hogy az egész idő alatt egy „löttyenésnyi" 
vizet sem adnak, rábízzák a természetre, ad-e vizet, 
vagy nem.

Az uborkatermclés amint már emitettük, a magyar 
vidékeken asszonyi munka, de az asszonyok Körösön 
büszkék is arra, hogy az ő uborkájukat az egész 
világ kóstolhatja és ineg is kóstolja. Semennyiért sem 
engednék ki a kezükből az uborkatermelést, dehogy is 
bíznák azt férfikezekre, legfeljebb annyit engednek meg, 
férjeiknek és fiaiknak, hogy segíthetnek.

Vándormadár útja.
írta: Vargha Tamásai.

Harmatos, illatos, gazdag hajnal.
1.

Molnár Albert leakasztotta a szegről csíkos tarisz
nyáját. Széthasogatott, hánccsá kötözgetett zörgös kuko

ricalevelet tett belé, annak a tetejére meg keszkenőbe 
kötve egy karaj kenyeret és egy darab áttetszővé 
avasodott szalonnát. Dörmögött valamit kese bajuszába 
a Jutka néne felöl, mert a kenyér keletien volt és ápo- 
rodott szagú. így van az, ha beteg az asszony. Semmi 
se úgy megy, mint kéne.

Kelletlenül húzta félre az ajtó borozdásan szőtt 
keshedt veres függönyét.

— No, Isten áldjon, Orsikám! Megyek hát, bekö
tözöm azt a kis sző lő t... Jobb erőben találjalak estére!

Az ágy dagadó dunyhái közül két lázasan vilá
gító szem intett búcsút.

Molnár Albert eligazgatta maga után a pitvarajtó 
szúnyoghálóját s kilépett az udvarra. Tyúkok kap arász
tak ott, halk, megelégedett kárálással szerte, s a porban 
gyermekek játszottak. Hátrakötött fejű vénasszony állt 
mellettük. Fakó, sárga bőre úgy rá volt aszva mozgé
kony arcának csontjaira, mint aszúbarack a magvára.

— Anyátok tyúklevest áhét. Melyiket fogjuk meg, no?
— A kendermagost ne! Az az enyém!
— A fehér búbos meg az enyém! Azt se!
— A hamuszín tarkát se!
— A sárgát se!
Kondorhajú, tüzesszemű fekete fiúcska ugrott most 

fel testvérkéi közül s atyjához szaladt.
— Én is hadd menjek el, édesapám uram! — füg

gesztette rá esengő nagy fekete szemeit.
— Nem bánom — vonta fel a vállát az atyja

— legalább annyival is csendesebb lesz itthon a ház.
Hallgatva lépkedtek egy ideig. Némán fogta atyja 

kezét a gyermek s csak lopva nézett rá fel olykor. Vájjon 
miért ráncolja úgy össze a homlokát? Haragszik? Kire? 
Nem mert szólni hozzá, pedig ezer kérdés égett nyug
talan kis lelkében. Honnét jönnek azok a fényes fehér felhők 
és hová mennek? Olyanok, mint a mesebeli hóhegyek. 
Csakugyan hóból vannak? Mi az a zöld szárnyú kis 
madár? Ni, most röppent fel a bokorról? Mi van azok 
niegett a sötét hegyek megett? Laknak-e vájjon tündé
rek a Szent Márton erdejében?

Letértek az útról egy keskeny csapásra, mely a 
temetőn vezetett át. Erre rövidebb volt az út a szőlő
hegyhez.

Ezerféle hangon zsongott, trillázott, dalolt és suso
gott körülöttük a nyárrá érlelődő tavasz. Szépsége teljé
ben volt fű, fa, virág. Harmatos füveken taposott a 
lábuk és megbolygatott fényes bogarak, zöld gyíkok 
surrantak a sűrűbe előlük. Az árnyas kis temetőben 
talán még üdébb, még színesebb, még gazdagabb volt 
minden. A nyírfák halványzöld levelei mögött aranyos 
kéken nevetett az ég. Csak a sötét fejfák, mohlepte sír
kövek néztek mozdulatlan egykedvűséggel maguk elé.

Besüppedt, rég elfelejtett sírok között lépkedtek. 
Egy lankás helyen nagy, szegletes szürke terméskő állott. 
A durván vésett betűk közül csak annyit lehetett kisil- 
labizálni nagy nehezen: MOLNÁRI..

— Látod Albertke? — mondta csöndesen a férfi
— itt nyugszik az apám, meg az öregapám. Ide kerülök 
majd én is egyszer.

— Atyám. . .  N e. . :  — Ijedten nézett rá a kis 
fiú s még szorosabban fogódzott a kezébe.

— No, ne félj, kis bolondom ...
Most látta csak a gyermek, hogy nem haragos az 

atyja, inkább szomorú.
Tovább haladtak.
— Az apámat épp abban az esztendőben temettük 

ide, mikor te születtél. Csakhogy ő aratáskor halt meg, 
te pedig Egyed napján születtél.



B I Z A L O M 127

Gyengéden nézett szép kis fiára Molnár Albert.
— Hetivásár volt éppen. Ismerős parasztasszonyok, 

kik betértek hozzánk piacra menet, Egyednek szólon- 
gattak téged, mikor megláttak.

— Juj, de rút név! — kiáltott a gyermek s kiszaba
dítva kezét, átugrott a templomkert fala mellett húzódó 
árkon.

— Hej, akkoriban még jobb világ volt! — sóhaj
tott fel Molnár Albert s szeme a múltba nézett.

Valamikor Szene legmódosabb polgárai közé tar
tozott. A zűrzavaros hadas idők ugyan akkorra, mire 
az Albert gyerek megszületett, elvitték már az atyjától 
örökölt két szép malmot és alkalmasint abban az idő
ben is éppúgy kesergett vagyona romlásán Molnár 
Albert, mint ma, deliét az ember azt, ami elmúlt, min
dig szebbnek látja a mánál. De való igaz, hogy azóta 
is esztendőről-esztendőre kevesebb az eső, rosszabb a 
termés, szűkösebb az élet. Mintha még a mennybéli Úris
ten is a magyarok szorongatói közé állott volna be. A 
vagyonból nem maradt egyéb, mint egy kis szőlő, meg 
egy darabka szántóföld.

— Édesapám öregápja, meg annak az apja is itt 
van a temetőben?

— Nem. Ők másfelé nyugosznak. Az öreg-öreg- 
apámat még nem is Molnárnak, hanem Székely János
nak hívták. Havasalföldi születésű nemes ember volt. 
Hej, akkor jártak csak szép idők! Mátyás, az igazságos 
volt akkor a magyarok királya. Az ö vitéz katonája volt 
az én öreg-öregapám. Dicső sereg volt! Csillogó pán
célban, tüzes paripákon, selyemhímes zászlók alatt 
vágtattak át a sok csodákkal teli, soktornyú kincses 
idegen városok utcáin. Reszketve nézte az idegen náció. 
Biz úgy! Még Nápolyt is megostromolták! Száz jó ma
gyar vitéz maradt ott halva, azt mondta az öregapám.

— Hol van az a Nápoly? Túl a nagy hegyeken?
— De túl ám! Száz meg száz mérföldnyire innét. 

Még ott is rettegtek minket. Most meg a tulajdon orszá
gunkban is mások uraskodnak.

— Hát Székely János nem halt oda?
— Csak az Isten őrzötte, hogy nem. De sánta 

maradt holtáig. Mátyus földjén telepedett aztán le, el
vette egy nemes ember lányát. Később, hogy legénysorba 
került a fia, malmot építettek egy patakra. Attól kezdve 
hívták őket Molnároknak.

Az Albert gyerek már oda se hallgatott. Csodá
latos idegen városok furcsa házai, rejtelmes kincsei, 
tarka lobogók, nyerítő harci mének, repülő kopják és 
csattogó szablyák kavarogtak a szeme előtt csillogó 
összevisszaságban.

Hosszú sorban álltak a pincék a hegyoldalban. 
Jobbra kanyarodtak s befordultak egy kis gyalogösvényen. 
A villámsujtotta nagy diófa mellett már az ö szőlejük 
kezdődött.

Az atyja előszedte a háncsot s szaporán látott 
munkához, ő meg víg iramodással szaladt le az illatosán 
virágzó tőkék zöld sorai közölt, a szőlő végében csobogó 
patakhoz.

Sárt kevert és a patakparti nefelejcserdők közé 
soktornyú pompás városokat, erős várakat épített. Hosszú 
tömött sorokban pálcikákat dugdosott aztán közibük. Ez 
volt az átvonuló magyar sereg: pompás harangvirágsü
veges, juharlevélkacagányos rettenthetetlen vitézek. A 
legelsőnek fején csillagvirágkorona ékeskedett. Ez volt 
Mátyás király. Ő utána mindjárt Székely János követ
kezett. Molnár Albert öreg-öregatyja.

Első gyermekségünk... Életünknek friss, harmatos, 
illatos, gazdag hajnala.. .  Mikor a kelő nap rózsákkal

hinti teli az udvar kopasz földjét, tündöklő drágakővé 
varázsol egy-egy piszkos kis tócsát, aranyat hullat a 
szemétdombra és pompás palotának mutatja azt az 
összetapasztott kicsiny sárcsomót is. Mikor szomjas 
fülünk issza, issza a mesét és bámész, kerek szemünk 
a tavaszi felhők közt fehér hattyút, üveghegyet, arany
hajú királylányokat és sárkányölő hercegeket kutat. 
Mikor minden olyan új és olyan szép előttünk. Mikor 
nem tudjuk, hogy az új köntös egy-két esztendő múlva 
fakó ronggyá válik, a virág elhervad, a kenyér elfogy, 
a rózsás gyermekből ráncos, hajlotthátú vén ember lesz, 
a fekete haj egyre fehérebb s a fehér lélek mindig fe
ketébb lesz. . .

II.
Napszállat előtt már otthon is voltak.
Orsolya asszonyt kint a ház előtt, a pádon üldö

gélve találták. Könnyebben érezte magát s felkelt, hogy 
ha már egyebet lendíteni nem tud is, legalább fonjon 
kevéskét. Vértelen keze szaporán pergette az orsót.

Akkor fordult épp utoljára a szekérrel Bencze, a 
legnagyobb testvér, atyjának jobbkeze. Fát hordott az 
erdőből. Fásang Mihál, jó szomszédjuk is segített neki 
a le- felrakodásban. Ott magaslott az udvar sarkában a 
hatalmas nagy farakás. Bencze a hegyébe mászott, Fásang 
szomszéd meg adogatta fel neki a hasábokat.

Bámész szemmel álltak körül a gyerekek. A na
gyobbacska Katus gondosan húzta hátrább a kis Luká
csot poros pendelyénél fogva, nehogy baja essék. Zsófika 
és Ilonka, egymás kezét fogva, távolabb álltak. Albert 
is odament közibük.

Mikor bevégződött a munka, folytatta a gyereksereg 
víg játékát a porban. Finom port szitáltak, pogácsát 
sütöttek. De Albertke ott maradt a farakásnál. Vágyón 
nézett fel rá. Milyen magas! Vájjon meddig látni el a 
tetejéről? Ni, hogy kiáll itt ennek a hasábnak a végei 
Meg emitt is. Kész garádics. Csak szépen fel kellene 
lépkedni rajta. Egy félperc múlva már ott lépegetett 
vigyázva a magas farakás tetején.

Innét felülről milyen csepp még Katus is! Hát 
még a többi! És micsoda messzire ellátni! Jutka néni
éknél épp a tehenet itatja a Ráchel. Amarra meg: ni! 
Most bukott le éppen a nap vörös tányérja. Búcsúzó 
sugarai még ott bujkálnak a rózsaszínű aranyos felhők 
között. Jaj, de gyönyörű! De jó volna ott lakozni!

Julcsa néni lélekszakadva, nagy garral közelgett. 
Messziről kiabált, fenyegetve emelve fel száraz kezét.

— Ebadta külyke! Nem jössz le onnét? Még lezu
han és agyonüti magát! De meg is búbollak...

Albert riadtan eszmélt fel a haragos hangra, össze
rezzent, megingott és a következő pillanatban halotthal- 
ványan terült el az udvar keményre taposott földén.

Orsolya asszony, aki épp akkor nézett oda a kia
bálásra, sikoltva nyújtotta ki erőtelen kezét mintha segíteni 
akarna messziről.

Albert egy percig szédült mozdulatlanságban feküdt 
a földön. Jutka néni jajveszékelve szaladt hozzá.

— Szent Isten! Jaj, drága aranyom 1 Jaj nekünk! 
Agyonütötte magát...

De mire odaért, Albert már talpraállt. Az ijedtségtől 
zúgott a feje, kalapált a szive s fakó volt, mint a fal. 
De egyéb baja nem esett. Utolsó erejét összeszedve, any
jának gyengéd karjai közé szaladt. Azt hitte, azért köze
ledik Jutka néni, hogy megbúbolja. Félig aléltan omlott 
le anyja mellé s fejét a puha anyai kebelre hajtva, sut
togta:

— Oh, olyan gyönyörű a menny... el sem tudom 
mondani...
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Jutka néne ott állt már mellettük.
— Csak az Isten őrizte... Meglátod Orsikám, nem 

lessz ennek jó vége,.. Mén neki tűznek, víznek. Tegnap 
is úgy vevém ki kezéből a fejszét. Azzal játszott. Aztán, 
alig térülök-fordulok, egyszer csak nincs sehol, lüvé- 
tesszük érte a szomszédságot: híre-hamva sincs a gye
reknek. Hát uramfia! Hol akadtunk rá? Az erdő szélén 
bóklázott. Befelé nézegetett a sűrűbe. Hátha aztán elvitt 
volna a farkas? Hat esztendős poronty... Tán csavargó 
akarsz lenni, hé! Vagy idő előtt elpusztulni?...

Orsolya asszonynak remegett az ajka. 0  csak annyit 
hallott a beszéd áradatából, hogy „az Isten őrizte". Bi
zony, az Isten őrizte az ő kis fiát eddig is és meg is 
őrzi ezentúl is...

Tudta, hogy a gyermek az ő vére. Őt is úgy hív
ták, hívogatták mindig az ismeretlen, titokzatos vidékek, 
idegen országok, végtelen kék tengerek. Mégse jutott el 
soha Pozsonyon, Nagyszombaton túl. De most úgy érezte, 
nincs messzi az az idő, mikor igen hosszú útra kell 
indulnia. Túl az aranyosszélü lila felhőkön...

De a száraz, meleg nyári napok, meg a Szegfű 
tehén bőven csorduló habzó teje csodát tettek. Orsolya 
asszony ereje visszatért. Új rózsák nyíltak az arcán s 
énekes ajkkal — lisztes karján felgyűrve az ingváll — 
vidáman dagasztotta a Molnár család gyorsan fogyó, 
púpos, jószagú kenyerét. Vidámság költözött újra a házba. 
Molnár Albert megkönnyebbülten lélekzett fel.

— Baj, baj a szegénység is, de mégis kisebb baj, 
mint a nyavalya.

Szorgalmasan túrta a földet, hogy szükséget ne 
lásson a népes család.

De Orsolya asszony érezte, hogy ez a jobbulás 
csak ideig tartó. Kegyelemnek ideje. Nem szólt felőle 
senkinek. Elég lesz megtudniok akkor is.

Esztendők jöttek, esztendők mentek. Minden esz
tendő vitt az erejéből, karjának izmából. Készült a 
hosszú útra. Gyenge volt már a dagasztásra is. Jó, hogy 
az ügyes Katus meg beletanult apródonkint abba is, 
másba is.

111.

Tizenkétesztendös volt Albert, mikor meghalt az 
anyja.

Lanyha cső szitált és nedves köd terjeszkedett 
szét, mintha mindent be akart volna nyelni. Ott álltak 
az egyszerű fakoporsó mellett.

Albert tompán, messziről, nagyon messziről hal
lotta az egyhangú halotti ének búsan szertefoszló hang
jait. Azt hitte, álmodik. Mert miképpen is lehetne az 
igaz, hogy az anyja hidegen és mozdulatlanul fekszik 
ebben a koporsóban s nemsokára kiviszik a Molnár 
öregapa mellé, hogy soha többé meg se láthassák azt 
az édes, halavány arcot. Nem, nem lehet az, hogy ne 
mosolyogjon többé rá, hogy bágyadt keze meg ne ciró
gassa hozzásímuló kondor fekete fejét.

A kicsinyek is még soká az édesanyjuk nevével 
ébredtek rcggelcnkint s ha rosszat álmodtak, öntudat
lanul susogta az ajkuk:

— Gyújtson világot, édesanyám!
Albert abban az időben iskolás volt már.
Az atyja, akinek arcára mostanában hol valami 

furcsa, szomorú, szokatlan lágyság, hol kemény, láza
dozó nyugtalanság költözött, estenden sóhajtva bámult 
a hamvadó tűz hunyorgó zsarátnokába.

A gyermekek már aludtak, ők voltak csak ébren 
Bencével.

— Szegény anyátoknak mindig az volt a kíván
sága, hogy ezt az Albert gyereket papnak oskoláztassuk...

Nyomatott a vád kir. orsz. fi

— Kegyelmed tudja, hogy s mint, édesapám...
— Jó esze van a gyereknek, egyébhez meg nem 

is látszik kedve.
— Hát oskoláztassa ki édesapámuram! Elvégzem 

én, ami dolog vagyon, kigyelmed is jó magabíró még...
— Az ám, ha csak ennyibül állna! De idestova 

kitanulja a gyerek a szenei oskolát, akkor aztán mitévők 
legyünk véle? Idegenbe csak nem adhatom! Ha legalább 
volna a közel való városokban atyafi, aki magához 
vállalná.

— Édesanyám azt szokta mondani, hogy az Úr
isten mindig elhozza a maga idején azt, amire szükség 
van — mondta csendesen Bence — és a sarokban álldo
gáló árva rokka kerekére nézett.

— Édesanyád asszonyember volt szegény. Csak a 
férfiember tudja, hogy nehéz gondok, bölcs tervek, ke
mény munka és keserves verejték nélkül semmi se áll elő.

IV.
Közeledett a szenei vásár ideje.
Messzi földről összeverődött sokféle ember jött- 

ment ilyenkor Szencen. Pozsonyi, újvári, lévai meg nagy- 
szombati árusok hosszú szekerekkel hozták a sok drága 
portékát. De hozták a bécsiek is a temérdek cifra ron
gyot, s vitték ki a szépen csengő magyar aranyat érte. 
Hosszúhajú tótok, kaftános örmények, görög kalmárok 
és füstösképű cigányok tarkázták a vásárt. Kápráztatta 
a szemet a temérdek sok látnivaló. Aranyos, csipkés 
bécsi porcellán, török bársony, skófiummal varrott drága 
selymek, nyakbavetöláncok, násfák, gyűrűk, kösöntyűk, 
gyöngyös párták és főkötők csalogatták az asszonynépet. 
Tódultak is rá éhes szemmel, mint darazsak a mézre. 
Nehéz karabélyok, páncél, sisak, kemény fringia, jóféle 
abaposztó, kordováncsizma, arabs paripa hívogatta a 
férfiembert. Az apró népséget meg a cifra mintás mézes
bábok, fából faragott pompás bábuk és lovacskák, fel
öltöztetett majmok, tarka papagályok, bolondos pojácák.

Szédült az Albert gyerek feje a sok gyönyörűséges 
látnivalótól. Könyvessátor mellett haladtak épp el. Nehéz 
bőrkötésű fóliánsok, latin, görög bibliák, kapcsos éne
keskönyvek mellett ott mosolygott Árgyrus királyfi his
tóriája is. Tudós formájú fekete taláros férfiak, módos 
polgáremberek válogattak közöttük bent a sátorban. Ők 
kelten csak messziről, csak lopva kukucskáltak befelé. 
Mert drága portéka volt akkor a könyvféle, nem szegény 
embernek való. Régi jobb időkből maradt ugyan két 
énekeskönyv, egyik az asszonyé, másik Molnár uramé, 
de ilyesfélére mostanában nem telt. Csizma kellett a 
fiúknak, topánka a kisleányoknak. Csak azt kifussa a 
pénze! Nemsokára ott állanak már Bajusz Péter uram
nak, a derék pozsonyi lábbelikészítö mesternek gazdag 
sátra előtt.

Mellettük egy hirtelen nőtt, keskenyvállú szeplős 
nyurga legény nézegette vágyódva a takaros új csizmákat.

Bizony el is kelt volna egy új pár a helyett, amit 
a lábán viselt. A ruházata is azt mutatta, hogy nem 
sok ezüsthuszas csöröghet a zsebében.

Molnár uram nézte, nézte, aztán egyszerre a vál
lára ütött.

— Ugyan mondd már, nem a Szabó Lőrinc fia 
vagy, fráter?____________________ _________ Folyt, köv.
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