
BI Z AL OM

\ j Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilá g  fo lyá sá ró l ‘és a z  ember alkotásairól.

15. szám._________________________________ XIV. évfolyam. 1943. augusztus 1.

Előszó.
A Bizalomnak két számát a hűn és magyar 

mondáknak szenteljük. Ezek elmondják, hogy a 
hunok és magyarok, mint két testvérnép együtt 
éltek Ázsia és Európa határán, messze keleten, közös 
hazában. Először a hűn nép jött el onnét a mai 
hazánk területére s alapított itt [országot. Legha
talmasabb fejedelme Attila (más néven Etele) volt, 
aki egész Európát legyőzte, a görög császárt is ret
tegésben tartotta s minden nép félte őt, mint Isten 
ostorát. Halála után a hűn birodalom szertefosz
lott. Azonban 300 esztendővel később a testvér ma
gyar nemzet is útrakelt keleten s hosszú vándor
lás után elfoglalta Árpád vezetése alatt mostani 
hazánk földjét s megalapította a ma már több mint 
ezeréves Magyarországot.

HÚN ÉS MAGYAR MONDÁK.
A fehér ló mondája.

Urunk születésének 896-ik esztendejében a 
magyarok bejöttek Pannóniába. Átkelvén a bese
nyők, fehér kunok országán, a havasakon át egy 
tartományba jutottak, hol olyan sok sast láttak, 
hogy azok miatt ott nem állapodhattak meg, mivel 
a fákról, m int.a legyek, úgy szállottak alá a sasok 
és barmaikat és lovaikat fölfalták. Isten akarata 
volt ez, hogy mihamarább jussanak el Magyar- 
országba. Innen azután három hónap alatt a hegyek
ből alászállottak és Magyarország határszélére, azaz 
Erdélybe jutottak és ott feleségeik és vagyonuk 
őrzésére hét földvárat építvén, egy ideig ott marad
tak. Ezért a németek.azt a részt az naptól fogva 
Siebenburgnak, azaz Hétvárnak nevezték., A vezérek 
feje pedig Árpád lön, Álmos fia, mivel Álmos csak 
idáig vezethette népét s meghalt.

Mivel a lakosoktól azt hallották, hogy a Duna 
a legjobb folyóvíz és a világon jobb föld nincsen, 
mint azon a vidéken, közös tanácskozás után Kusi- 
dot, Kund fiát követül küldték, hogy menjen és 
tekintse meg azt az egész földet és ismerje ki a 
föld lakosait. Kusid útnak indult s Magyarország 
közepébe a Duna mellékére jutott. Csakugyan a 
helyet gyönyörűnek, a földet köröskörül termékeny
nek, a folyó vizét jónak, mellékét jó legelőnek látta. 
Akkor azután a tartomány Szvatopluk. nevű feje
delméhez ment, ki Attila után uralkodott vala, 
köszönté őt övéi nevében és előadá, miért jött. 
Ezt hallván Szvatopluk, nagyon megörült, mert 
azt hitte, hogy parasztok s azért jöttek, hogy a 
földet míveljék s azért a követet igen szívesen fogad
ta. Kusid pedig a Duna vizéből kulacsát megtölt
vén, tarisznyáját fűvel megtömvén, a termőföldből 
is niutatót vevén, visszatért övéihez. Amint elbe
szélt mindent, amit látott és hallott, és a kulacs 
vizet, a földet és a füvet bemutatá nekik, mind
nyájan nagyön megörültek. Meglzlelték s megismer-' 
ték, hogy a föld igen jó, vize édes és legelőjén 
kövér fű terem. Árpád pedig kürtjét a Duna vizé
ből megtöltötte és az összes magyarság színe előtt 
arra a kürtre a mindenható Isten kegyelmét kérte, 
hogy azt a földet az Úr adja nekik örökre. És amint 

*szavait bevégezte, a magyarok háromszor fölkiál
tottak: „Isten, Isten, Isten!" Azután közös határo
zatból Szvatopluk fejedelmhez visszaküldötték 
ugyanezt a követet és földjéért egy nagy fehér 
lovat, arábiai arannyal bevont nyerget és aranyos 
féket küldöttek neki. Az ajándék láttára a fejedelem 
nagyon megörült, mert azt hitte, hogy mintegy 
jobbágyföld fejében küldötték neki. A követ pedig 
földet, füvet és vizet kért a fejedelemtől. A fejedelem 
nevetve mondá : „Vegyenek, amennyit akarnak ezen 
ajándék fejében." Erre a követ visszatért öveihez.
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Árpád pedig ezalatt a hét vezérrel bement 
Pannóniába és pedig neqi mint telepesek és job
bágyok, hanem, mint akika földet örökségi jogon 
bírják. Ekkor egy másik követet küldöttek a feje
delemhez é$ vele e szókat üzentek: „Árpád és övéi 
mondják neked, hogy ezen a földön, melyet tőled 
megvettek, többé semmiképpen ne maradj, mivel 
földedet megvették a lovon, a füvet a féken, a vizet 
a nyergen; te pedig kapzsiságod folytán a földet, 
füvet és vizet nekik adtad." Midőn a fejedelemnek 
elmondták ezt az üzenetet, nevetve mondta: „Azt 
a lovat bunkóval' agyonüttetem, a féket a ,'fibe 
dobatom, az aranyos nyerget pedig a Duna vízébe 
vettetem." Erre a követ így válaszolt: „És ebből 
uram a magyaroknak mi kára lesz? Ha a lovat 
agyonütteted, az ő kutyáiknak adsz eleséget, ha a 
féket a fü közé dobatod, az ő embereik fogják 
megtalálni kaszálás közben, ha pedig a nyerget a 
Dunába vetteted, az ö halászaik fogják partra húzni 
és hazaviszik. Ha tehát a föld, a fű és a víz az 
övék, minden az övék."

A fejedelem ezek hallatára gyorsan össze
szedte seregét. Mivel félt a magyaroktól, segítsé
get szerzett barátaitól. Árpád és hadai ezalatt elér
keztek a Duna mellé és egy gyönyörű mezőn kora 
hajnalban megütköztek. Az Isten segítsége a ma
gyarok részén volt Szvatopluk fejedelem futásnak 
eredt az ő színűk előtt és a magyarok őt egészen 
a Dunáig üldözték. Ott a fejedelem félelmében a 

• Dunába vetette magát, ahol az erős vízáradatban 
megfulladt. Visszaadta tehát az Úr a magyaroknak 
Pannóniát, miképpen Izrael fiainak Mózes idejében 
visszaadta Kánaán egész országát örökségképpen.

A Bécsi Képes Krónika után *

• A Bécsi Képes Krónikát — némelyek szerint — 
Márk szerzetes irta latinul Nagy Lajos királyunk idejében 
a XIV. század második felében.

Árpád, a honalapító.
írta: Garay János.

Kié a gazdag tartomány 
Közötte a Tiszának?
Bolgárok népe hódol ott 
A nagyhírű Zalánnak;
A gabnatermö rónaság 
Arany kalásszal tartja ki,
Alpár hizalmas mezeje 
Marhát, lovat tenyészt neki.

De rögtönebben, mint a nyár 
Felhői megtolulnak,
Árpáddal a magyar hadak 
Mély Ungon átnyomulnak.
A két had összeütközik,
Nincs irgalom, nincs kegyelem; 
A harc után kürt harsadoz: 
Magyar hadé a győzelem!

Ki ül Biharban oly dúsan 
Gyémánt s arany ruhában? 
Toborzó, hanga, vigalom 
És. lakma mámorában?
Aklábán annyi pompa-Iő,
Mint udvarában rableány;
Ki volna más, mint Mén-Marót, 
A kazár herceg, trónusán.

De rögtönebben, mint az ár 
Mely hegytetőről ömlik,
Árpáddal a magyar hadak 
Bihart körülözönlik;
A két had összeütközik,
Nincs irgalom, nincs kegyelem; 
A harc után kürt rivadoz: 
Magyar hadé a győzelem!

Mi ország az, megette ott 
A roppant rengetegnek,
Hol a hegyek aknáiban 
Só és arany teremnek?
Erdély az, a vitéz Geló 
Oláh hercegnek székhelye,
Nagy Etelénk megtört hada 
Maradványának menhelye.

De Rögtönebben, mint az ég 
Villáma földre csattan,
Árpáddal a magyar sereg 
Serény lovára pattan;
A két had összeütközik,
Nincs irgalom nincs kegyelem; 
A harc után kürt harsadoz: 
Magyar hadé a győzelem.

Mely nép tanyáz dús telkein 
A szép Pannóniának,
Mely völggyel, heggyel változik 
Jobb partin a Dunának? 
Rómának sarjadékai 
Egy új édent tenyésztnek itt, 
Ekét hordozva téréin,
Borággal hintve hegyeit.

De rögtönebb, mint gondolat, 
Partján Kelenföldének,
Árpáddal a magyar hadak 
Dunán is átkelőnek.
A két had összeütközik,
Nincs irgalom, nincs kegyelem; 
A harc után kürt rivadoz: 
Magyar hadé a győzelem!
S volnál kétszer hatalmasabb, 
Mint vagy, tótok királya!
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' Híres Szvatopluk, téged is 
Lesújt a harc viszálya;
Islennek szól itt végzete,
Istennek sújt itt ostora,
Amerre mégyen, győzni fog 
A magyaroknak tábora.

És menne még tovább is így, 
'Ország után országra!
De hármat üt Árpád vezér 
Rettentő paizsára.
Az első sziklaroppanás,
A másik tengerbődület,
A harmadik kemény ütés,
Mikép az égi dörrenet.
Elsőre a kemény hadak 
Rohantukban megállnak,
Másikra, mint a rajsereg,
Árpád körébe szállnak,
A harmadikra csend leszen 
Mérföldnyi messzeség fölött,
S a hős — egy félisten — feláll 
Kétszázezer vitéz között.
„Hová, hová, vitéz sereg? 
Mindennek van határa!"
Szól a vezér, s mint nap, kisüt 
A fenség homlokára.
„Az ősi föld megnyerve már," 
Ennél egyéb nem kell nekünk, — 
Hazát szerezni volt a cél,
A véres harc csak eszközünk.

A nyert hazát megtartani 
Lesz szívünk aggodalma;
Erő, egység, közértelem,
Nagy nemzetünk hatalma!
Elég a harc, elég a vér,
Nem dicstelen, ha pihenünk,—
A munka végbevive már,
Most halljon hálát Istenünk!"
És régi, ős szokás szerint 
Nagy áldomást ülének,
Fehér lovakkal áldozok 
Magyárok Istenének.
S közben, miként észak szele 
Ha végig zúg völgyön, hegyen, 
Hangzék az összes háladal 
Hatalmas ékes-lelkesen!
S eljöttek a hon apjai,
A nemzet hét vezére,
Győzelmök zsengéit tevén 
Az oltár szent kövére;
Elhozta a sík pásztora

Marháját és föltette azt,
A hegy lakója színborát,
Arany kalászát a paraszt.

Eljöttek a hókeblű nők,
Ékei az új hazának,
S a tűz előtt letérdelök 
Buzgón imádkozának:
„Oh magyaroknak Istene!
Oh áldd meg ezt a nemzetet! 
Adj néki mindent, ami kell,
Adj egyetértő érzetet!"

Árpád sírja.
Irta: Tóth Kálmán.

A Kárpátok oldalában
Egy nagy, fehéromladvány vau,
Azt beszéli a nép róla,
Hogy az nagy temető volna.

Nyugosznak ott régi hősök, 
Keresztjük a törpe törzsök.
A leomlott régi sziklák, 
Évezredes, titkos kripták.

És a nyugvó hősök között 
Árpád is, az elköltözött,
Ottan fekszik, de nem halva, 
Meg nem halva, csupán alva.

Ha a lelkek órája ver,
Eljön paripája a pej,
S mint a szellem olyan halkkal 
Árpáddal a hegyre nyargal.

S Árpád vezér oda szállván, 
Szétnéz az ő nyert országán, 
Nézi, hogy van az ő népe, 
Boldogan és itten él-e?

És ha egyszer széjjel nézvén, 
Nagy bajt látna az ő népén,
Ha valaki egyszer jönne, 
Elvenni a hazát tőle:

Akkor Árpád kürtjébe fúj 
Meghallják a sírban alul,
És a sziklák fölhasadnak,
■És vitézi föltámadnak.

Föltámadnak haddal, vésszel, 
Buzogánnyal, kelevézzel,
Kifeni mind nehéz kardját,
S a hont újra elfoglalják.
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A magyarok Szent-Gallenben.
Zsolt vezér idejében, 926-ban, a magyarok 

Németországra rontottak, a sváb és frank földet 
hirtelen elözönlötték. Közeledésük hírére kiki élete 
és kincsei megmentésére gondolt,- városokba, erős
ségekbe vonult, vagy a rengeteg erdőkben keresett 
menedéket.

Engilbert, a Bodeni-tó mellett fekvő szent- 
galleni kolostor apátja arra a hírre, hogy a ma
gyarok a sváb földet dúlják, maga is fegyvert ra
gadott, páncélt öltött, szerzeteseit is mind fegyverbe 
öltöztette. Minthogy kolostorát az ellenállásra nem 
tarthatta elég erősnek, a közeli bércek közt hirtelen 
kastélyt építtetett s a kolostor kincseit oda hordatta. 
Maga azonban szerzeteseivel a kolostorban maradt, 
őröket állított a hegyek teteire s kémeket küldözött 
a vidékre, hogy a magyarok hadi mozdulatairól 
értesülhessen.

Egyszerre csak az örök egy lovascsapat kö
zeledését jelentették s a magyarok előcsapatai nem
sokára a kolostor közelében termettek. Az apátnak 
és társainak alig volt annyi ídejök, hogy az egy
házi szent edényeket a kastélyba szállítsák.

Élt akkor a kolostorban egy igen együgyű, 
hóbortos barát, Heribáld nevezetű, kinek szavain 
és tettein a többiek igen sokat nevettek. Amint a 
barátok ijedten a kastély felé indultak, őt is sür
gették, hogy menjen velők. „ Fusson, — válaszoló 
Heribáld — akinek tetszik, én ugyan sehova sem 
futok." És csakugyan ott maradt s félelem nélkül 
várta be a magyarokat.

Amint a magyarok tegezzel, kopjákkal, dár
dákkal fegyverkezve a kolostorba berontottak s azt 
össze-vissza kutatatták, elcsodálkoztak, hogy Heri- 
báldot egymagát, nagybátran és gondatlanul fel 
s alá sétálva találták. Égyesek rá akartak rohanni, 
hogy megöljék, de a vezérek megtiltották s azután 
tolmácsok által kikérdezték. Amint feleleteikből 
észrevették, hogy hóbortos, mindnyájan jót nevet
lek s bántatlan hagyták. Ezután azt parancsolták 
neki, hogy vezesse őket a kolostor rejtett kincsei
hez. Heribáld gyorsan egy rejtekajtócskához ment, 
de amint ezt föltörték, mögötte gyertyatartókon s 
az aranyozott csillárokon kívül semmit sem találtak. 
E rászedésért a magyarok a barátot ütlegckkel 
fenyegették, de csak fenyegették.

Éközben két magyar vitéz felment a toronyba 
s azt hivén, hogy a torony hegyén ragyogó érc
kakas aranyból való, egyikök lándzsájával le akarta 
feszíteni. De közben az egyensúlyt elvesztette s alá
zuhant az udvarba, ahol rögtön szörnyethalt. 
A keleti toronyban hasonló sors érte egy másik 
bajtársát. Leesett a falról és összetörte magát. 
Tetemeiket ott a helyszínen rögtön megégették. A 
máglya tüzét sokan körülállták s kopjáikkal ver
senyezve piszkálták.

Mások a kolostor pincéjébe hatoltak, hol egy 
pár hordó borra akadtak, melyeket a barátoknak 
nem volt idejük elszállítani. Egyikök már fölemelte 
szekercéjét a hordóra, midőn Heribáld, ki már 
egész otthonossá vált köztük, odarohant s így 
kiáltott rá: „Ne bántsd, barátom! mitakarsz? mit 
igyunk majd, ha ti eltávoztok?" A magyar ezt tol

mács által megértvén, elkacagta magát s társait 
is kérte, hogy az ö bolondja hordóihoz ne nyúl
janak.

Eközben a magyarok a folyosókon s a ko
lostor előtti gyepen letelepedtek lakomázni. Köztük 
Heribáld is, mint maga később mondta, úgy jól 
lakott, hogy jobban sohasem. A magyarok ebéd
jüket elkölteni a zöld gyepre keveredtek, Heribáld 
azonban magának s egy fogoly papnak, kit a ma
gyarok magokkal hoztak, széket kerített. Az ebéd 
félnyersen sütött húsból állt, melyet kés nélkül, 
fogaikkal rágták le a csontokról; ebéd végével a 
csontokat tréféból egymásra hajigálták. A bor tele 
kupákkal állt a középen s kiki különbség nélkül an
nyit ivott, amennyi tetszett.

A bortól felhevülve ujjongani és tombolni kezd
tek, majd kitörő kedvvel táncra kerekedtek és da- 
noltak főnökeik előtt. Némelyek fegyverrel össze
csapva, bajnokjátékokkal mulattatták vezéreiket.

Egyszerre a kastély felé terjedő erdőből kiirl- 
riadás hangzott s a magyarok kémei sietve jelen
tették, hogy az erdőben fegyveresekkel megrakott 
kastélyra bukkantak. Erre a magyarok, papot s 
barátot otthagyva, azonnal kirohantak a kolostor
ból s szokásuk szerint hihetetlen gyorsasággal csa
tarendbe állottak.

Miután a magyarok végkép eltávoztak, az 
apát a barátokkal visszatért a kolostorba. Kérdez
ték a hóbortos Heribáldtól, hogy vájjon tetszettek-c 
neki Szent-Gailen vendégei? „Ej! nagyon is jó! — 
válaszoló a barát — higgyek el nekenÉ sohasem 
emlékezem, hogy kolostorunkban vígabb embere
ket láttam volna, mert ételben, italban igen bőke
zűek voltak." .

Később is, midőn az a hír terjedt cl, hogy 
az ellenség szokása szerint visszatérve, ismét a 
kolostorban jár, a hóbortos barát nagyon rimán- 
kodott, hogy eresszék ki kedves magyarjaihoz.

Ekkehard után*
* Ekkehard, a X. században élt német szerzetes, 

jegyezte fel latin nyelvű krónikájában pogány őseink szent- 
galleni kalandját.

Lehel kürtje.
írta: Garay János.

Hős Lehelnek szózatos kürtjéről 
Hír maradt a régi szép időből,
És ha híre volt a kürt szavának,
Nem kisebb volt súlya hős karának.

Mint levente még a hét vezérrel 
Ázsiából ifjan költözék el,
Kürtje volt a nemzet nagy zsoltára, 
Valahányszor kelt véres csatára.

Kürtje volt a győzedelmi ének 
Diadalban Árpád nemzetének,
Kürtje nyögdelt szomorú torában, 
Valahányszor gyásza volt csatában.
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Most az ifjú hosszú szép hajának 
Hollójával hattyúk párulának,
S kürtje már csak régiség díszéül 
Függ szalagján hőse csípejérül.

Hős Lehelnek untig volt csatája,
S gyászt, csak egy volt, mely hozott reája. 
Német Augsburg éré meg bukását,
Ottó császár verte rája láncát.

Szálig elhullt, mint midőn kaszálván,
Nem marad meg a fű árva szálán,
Szálig elhullt húszezer vitéze,
Húszezer más hullt a Lech vízébe.

Öt lováról harcának közötte 
Durva német dárdával ütötte,
Négyen álltak össze, folyván vére,
A vitéznek megkötözésére.

S elvitték a császár udvarába,
Mint rablónak, kötve keze-lába;
Ottó'császár fényes udvarában 
Diadalnak vannak mámorában.

Mint a puszták szörnyű hiénája 
A halottat sírból is kivájja,
Körbe Oltó gyűjt élőt, halottat 
És fölöttük vérítéletet tart.

S mint a gyermek gyönyörét találja,
Ha fejenként a mákot kaszálja,
Úgy találja Ottó kedvét benne,
Ha magyarfej még két annyi lenne.
S már a szörnyű mészárlás fogytán van, 
Amidőn új ötlet kél agyában.
Hét magyar van élve még, szegények, 
Mindheten szép és ifjú legények.
Mind a hétnek megbocsát a császár,
Egy helyett, de rájok hét halál vár. 
Megcsonkítva orr- s fülek Inával 
Rakva lesznek gúny gyalázatával.

És hajón elküldi a Rajnára 
Küldi őket onnan a Dunára.
Megizenvén gőggel a magyarnak,
Hogyha jőnek, ily sorsot aratnak.

Hős Lehelnek vére rég habot hány, 
Meg-megrázza láncát hősi karján.
Élni nem lúd szörnyű szégyenében 
S halni nem bír kínja tengerében.
•„Mért e késés? — szól fájó haraggal — 
Mért nem öltök százszoros halállal? 
Életemmel nem csere-beréltek,
Hogyha értem váltságot reméltek!"

„Meglakolsz még te is! — mond a császár — 
Rád, vezérül, fényesebb halál vár;
De előbb, mint a vérpadra mennél, 
Szívességet mivelünk tehetnél.
Hős kürtödről, mely függ oldaladnál,
S nagy hírével félvilágra szolgál,
Úgy beszélik, eddig csak víg ének 
Harsogott le Árpád nemzetének,

Kandi volnék hallanom, miként szól 
A szomorú ének ajkaidról.
Fújj halotti nótát társaidnak 
S rá, ha tetszik, búcsúzót magadnak."
Mond a császár sértő gúnykacajjal 
Tréfát űzve védtelen fogollyal.
„Megteszem!"— mond hős Lehel dühében — 
Mert nagy ötlet lobban fel fejében.
És azonnal oldatik bilincse,
Jobb karjában lehet újra kincse,
Ifjúsága szózatos barátja,
Most utolsó tette végistápja.
Es kilépvén a császár elébe,
Ahelyett, hogy kezdne gyász-zenébe,
Hősi kürtjét két kezébe kapja,
S le a császár rőt fejére csapja.
„Menj előre — mond — a másvilágra!
Tégy magadnak szert, ha kell, szolgára!
És ha szolga kell a szellemeknek,
Ottan is te szolgálsz hős Lehelnek."
Szólt s utolsó hangja voft szavának 
Kürtje és a hős elnémulának;
Kürtje Ottó homlokán hasadt szét,
A hőst Ottó népe vágta százrét.

Szent tűz és szent víz az 
ősmagyaroknál.

A Bakonyerdők mélyén, a még akkor irtatlan 
rengetegben, máig is találni itt-ott elszórva nagy 
négyszögű fehér köveket, melyeken világosan lát
hatók az emberi kéz faragásának nyomai.

Ezredik évében a AAegváltónak a fehér kövek 
egy nagy oltár emelvényéhez, voltak összehordva 
a Tapolca forrásánál, melyen hajnalonként kigyul
ladt a szent tűz s a néma vidéken végig hang
zott a táltosok reszkető éneke, kísérve a zuhogó 
forrás orgonahangjaitól. A körűié gyűlt bajnokok 
népe égő szövétnekeket tartva kezében, hallgató 
áhítattal várta a rózsás égen megjelenő Napot. 
Csak a beszédes kard csörrent néha közbe- 
közbe egyet.

S ha az első sugár kilövellt a hegyek közül, 
az általános üdvkiáltás mellett ezer kard villant 
ki egyszerre a megjelenő Nap tiszteletére. A tál-
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tosok darabokra vágott állatok tagjait hányták fel 
a levegőbe s amint azok az oltár tüzébe vissza
estek, jósoltak a Nap jó kedvéről.

Ha vérvörösben jött fel: harcot; ha .felhőktől 
eltakarva: gyászt; ha tisztán: örömet, diadalt jósol
tak belőle.

Az áldozati állat rútabb részeit, a vért, epét, 
beleket, mély gödörbe ásták; ott a föld alatt la
kott Ármány, annak szállt le az áldozat. A verem 
száját, fekete kő fedte be. Ez volt az ő oltára.

Egy hajnalon sötét fellegek takarták el a fel
kelő napot az áldozók elöl. A távolban hallatszott 
a torlódó fekete felhők haragos morgása.

A hajnali vihar, az égzengés, a Nap ébre
désének órájában: soha sem volt jó jelenség.
„Mi vész közelit?" kérdék az áldozók táltosaiktól.

A táltosok vénje az oltárhoz lépett, melyet a 
harcosok félkörben álltak körül.

A vén táltos lekeríté nyakából párduckacagá- 
nyát s a földre terítvén, reá állt. Földig érő öltö
zetét elül egy sor fényes-köves gomb kapcsolta 
össze. Hosszú hófehér szakálla bogiáros övéig ért 
le és szabadon lengő fürtjeit magas süveg födözte. 
A táltos vak vala, szemei előtt régen zárva volt a 
látott világ. Annál inkább hitték, hogy nyitva 
előtte a láthatalan.

Az oltárod égett a tűz. A táltos kezébe vette 
dárdáját s háromszor kört vágott vele a levegőben. 
Hallgatózva figyelt a baljóslatú hangra, melyet a. 
süvöltő dárdahegy hallatott

Ekkor hófehér paripát vezettek elő, melynek 
hátán még ember nem ült. A táltos megfogta egy 
kezével a szép állat sörényét s más kezével 
szügyébe döfte dárdáját. A nemes paripa magasra 
szökött, s azután szomorúan nyerítve összeroskadt. 
A táltosok nemesebb részeit levagdalták és az 
oltár tüzére hányták.

A táltosok vénje ezalatt dárdája nyelére 
támaszkodva látni nem tudó szemeivel a távolba 
bámult. Az áldozati ének végeztével látnoki sej
telme képeit elkezdé mondani:

„Túl e hegyeken, hol a tölgyek erdeje vég
ződik, ősz emberek közelítenek, kemény szörru- 
hában, alázatos fővel. Az idegen ének, mely 
ajkukról hangzik, megreszketteti a szivet. A leg
vénebb, ki elül jő keresztet hoz kezében, az Isten 
győzelmi jelképét."

„Meghaljanak?!" ordítá fel az áldozók tömege.
A táltos csendet inte.
„Ti nem bánthatjátok őket. Köztök három 

fejedelmi fő van: egyik a császár, Ottó, másik 
Henrik herceg, harmadik Árpád unokája Géza, a 
fejedelem, kire eskü szerint fegyvert magyar nem 
emelhet."

A nép közt elfojtott sóhaj volt hallható.
— A Fehérvárban — folytatá a táltos — a 

magyar nemesek gyűlése áll. A fejedelem fia, Baj
nok (Vajk), menyegzőjét tartja, az énekesek lantja 
a csatákról zeng.

— Most lehangzik hozzájok az idegen ének 
a dombtetőről, az érkező zarándokok felmutatják 
a vigadóknak a keresztet; azok fölkelnek a jelre, 
elhajítják poharukat...

— És kardhoz nyúlnak,. nemde? — kérdé 
Kupa az áldozók vezére.

— És térdre hullanak — feleié a táltos.
A fájdalom ordítása tört ki minden ajkról.
-r- Egy nagy ház nyílik meg előttük, melyet

a kereszt Istenének építének. A ház belsejében 
márvány medence áll. Szent vízzel van színig 
töltve. E szent vízhez egy ifjú közelít, mezítláb, 
fehér ruhában, kezét összeléve és szemeit az ég 
felé emelve... Ez ifjú neve Bajnok...

— Bajnok? — kiáltának fel rémülten az 
áldozók. A vihar dörgött, a villám cikkázott fclet- 
lök.

A táltos folytatá látásait s hangját néha túl- 
dörgé az irtózatos vihar.

— A medence előtt ősz ember áll, hosszú 
aranyos öltözetben,, egyik kezében gyémántokkal 
kirakott pásztorbot, másikban vertarany-kehely... 
A fejedelem letérdel a medence szélire. Az ősz 
ember megmeríti kelyhét a szent vízben. Csodá
latos éneklés liallik. A házat csillagfény árasztja 
el. A fejedelem meghajtja fejét. A szent víz fejére 
csordul.

E pillanatban a villámropogás közt lesza
kadó felhő irtózatos rohammal alá ömlött és egy 
perc alatt kioltotta az oltár tüzéf.

Az áldozók megrettenve hajták le fejőket, a 
szent tüzet kioltó vízrohamban a szent vizet vélték 
látni, melynek leomló csöppjei a pillanatban Baj
nokot, a fejedelem fiát, az egybegyült nemesség 
láttára Istvánnak kersztelték’

Jókai Mór után.

A fizetések, munkabérek emelése.
A kormány a mezőgazdasági termények és 

egyes fontosabb közszükségleti cikkek árának ren
dezésével egyidejűleg rendelet útján szabályozta a 
mezőgazdaságban, iparban, kereskedelemben és 
közlekedésben alkalmazott munkások és tisztvise
lők fizetését.

A z  ip a ri m u n k á so k ’fize tése .

A munkások fizetésrendezése kiterjed a bá
nyákban, kohókban, az összes iparvállalatokban 
és az iparvállalatokkal kapcsolatos üzletekben, ke
reskedésekben és közlekedési vállalatokban alkal
mazott művezetőkre, iparos- és kereskedősegédekre, 
munkásokra, napszámosokra, szolgákra, tanoncokra 
és egyéb munkavállalókra (mester, segédmester, 
előmunkás, segédmunkás, vájár, segédvájár, csillés, 
kocsis, autóvezető, autókísérő, kocsikísérő, pincér, 
takarító, tűzoltó, éjjeliőr, kapus, kifutó stb.).

A rendelet értelmében a munkások részére 
alapfizetést kell megállapítani. Az alapfizetés a 
június 30-án bármiféle címen fizetett munkabér 
vagy járadék 77 százaléka. Erre az alapfizetésre 
július elsejétől kezdve jár hadiüzemekben 60 szá
zalék, egyéb üzemekben 30 százalék bérpótlék. A 
nem hadi üzemekben azonban a munkaadó bér
pótlékot önszántából 50 százalékig felemelheti.
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Az új alkalmazottak részére, akik 1943. jú
nius 30. után lépnek munkába, olyan alapbért kell 
fizetni, mint amilyen alapbért a hasonló munka
körben alkalmazott munkásnak abban az üzemben 
fizetnek. Ha hasonló munkakörben alkalmazott 
munkás abban az üzemben nincs, akkor ugyan
olyan tárgyú és hasonló vállalatnál alkalmazott 
fizetést kell alapul venni. Amennyiben a minisz
térium által kinevezett munkabérmegállapító bi
zottságok 1943. június 30. után egyes ipari mun
kások részére újból megállapítanák a legkisebb 
munkabért, akkor azt kell alapbérnek tekinteni és 
ahhoz minden* üzemben 60 százalék pótlékot kell 
fizetni. A rendelet kimondja még azt, hogy a 
megállapított bérpótléknál semmilyen címen sem 
lehet többet adni. A munkaadó ezenfelül köteles 
a munkás munkakönyvébe beírni a munkás alap
bérét és a bérpótlékát.

A tisztv ise lő k  fizetése .
A tisztviselők fizetésrendezése kiterjed az 

iparban, kereskedelemben és közlekedésben alkal
mazott tisztviselőkre, mérnökökre, közjegyzőkre, 
ügyvédekre, orvosokra, újságírókra, üzletvezetőkre, 
ügynökökre és azok helyetteseire. A rendelet itt is 
előírja az alapfizetés megállapítását, amely a jú
nius 30-án kifizetett fizetés, a 30 százalék drága
sági pótlék levonásával. Ehhez az alapfizetéshez 
jön 60 százalék bérpótlék az esetben, ha az évi 
alapfizetés összege nem több 4.000 pengőnél, 55 
százalék, ha 4.000 pengőnél több, de 8.000 pen
gőnél kevesebb. A 8.000 pengőnél nagyobb évi 
fizetésekre külön rendelkezés van.

A z O T I  és bányanyugbérek.
A z  OTI és bányanyugbéresek járandóságát 

is emelte a kormány. Az emelés az eddigi nyug
díj 28 százalékától 60 százalékáig terjed aszerint, 
hogy kinek mennyi a biztosított ideje és mikor 
ment nyugdíjba. Ezt helyszűke miatt részletesen 
nem ismertethetjük. Az emelést mindenkinek az 
OTI, illetve a bányanyugbérintézetben kiszámítják 
és a legközelebbi nyugdíját ennek megfelelően 
küldik el.

A köztisztv ise lők .
A köztisztviselők fizetését 20 százalékkal 

emelték. Az emelés nemcsak az alapfizetésre, ha
nem az összes pótlékokra is kiterjed. A köztiszt
viselők az újszülött gyermek után első ízben a 
felemelt családi pótlék ötszörösét kapják.

K észpén zben  f iz e te t t  m ező g a zd a sá g i m unkabérek.
Emelték a mezőgazdasági munkások kész

pénzjárandóságát is. Nem vonatkozik tehát az 
emelés a természetbeni járandóságokra. A kész
pénzjárandóságot az alábbiak szerint emelték: Az 
átlagos munkakifejtéssel és teljesítménnyel járó 
mezőgazdasági napszámosmunka legkisebb és leg
magasabb órabére az I. o. munkás számára 40— 
60, a II. o. munkás számára 30—45, a III. o. 
munkás számára 24—36 fillér. Az elsőszám a fi
zetendő legkisebb órabért mutatja, a második szám 
a fizethető legnagyobbat.

Az átlagos munkakifejtéssel és teljesítmény
nyel járó mezőgazdasági napszámosmunka legki
sebb és legmagasabb napszámbére pedig a kö
vetkező:

Pengő
Hónap t. o. II. o. III. o.

munkásé munkásé munkásé
Júliusban. ................  5.40—8.10 4 .05- 6.10 3.24—4.90
Augusztusban................  4.80—7.20 3.60 -5 .4 0  2.88—4.40
(Erdélyben)....................  5 .8 0 -8  10 4.05—6.10 3.24—4.90
Szeptemberben . . . .  4.20—6.30 3.15—4,90 2.52—3.80
Októberben....................  3.80—5.70 2.85—4.30 2.28—3.50
Novemberben................ 3.20—4.S0 2.40—3.60 1.92—2.90
Decemberben................  3.00-4.50 2.25—3.40 1.80—2.70
(Erdélyben)..................... 3.20—4.80 2.40—3.60 1.92—2.90

Az első szám a fizetendő legkisebb napszám
bért mutatja, a második szám pedig a fizethető 
legmagasabbat.

A legkisebb szakmánybér ugyanakkora, mint 
a vármegyei vagy városi határozattal eddig meg
állapított legnagyobb munkabér. A legmagasabb 
szakmánybér pedig ennek másfélszerese.

A bentkosztos egészbéres gazdasági cselédek 
legkisebb és legmagasabb havibére és a szakkép
zett kertészek legkisebb és legnagyobb hetibére 
30%-kal lett magasabb.

Az idénymunkások (sommások, hónaposok) 
havi készpénzének legkisebb mértéke élelmezés 
mellett az eddigi gabonajárandóságon felül az I. 
o. munkás számára 30 pengő, legnagyobb mértéke 
45 pengő, a II. o. munkás számára a legkisebb 
24, a legnagyobb 36 pengő, a III. o. munkás 
számára a legkisebb 20, a legnagyobb 30 pengő. 
Élelmezés nélkül ezek kétszerese. Vagyis,.pl. az I. 
o. munkás számára élelmezés nélkül a legkisebb 
60, a legnagyobb 90 pengő.

A vármegyei munkabérmegállapitó bizottság 
által megállapított különböző százalékos pótlékok 
változatlanok.

A jelen rendelet nem terjed ki az erdőgaz
dasági munkabérekre. A földmivelésügyi miniszter 
ezeket is rövidesen rendezi.

Nem emelték az éves gazdasági cselédek 
készpénzjárandóságát sem.
Italm érési engedélyilleték  és  term elő i borkim érések.

Az ital mérési engedélyilletéket az újabb sza
bályok a következőképpen állapítják meg: 20.000 
lakosnál nagyobb községekben 80 pengőtől 550 
P- ig, 20.000 lakosnál kisebb községben 30—450 P 
között az üzlet terjedelméhez mérten. Ahol csak 
palackozással árulnak szeszes italt 20.000-nél 
nagyobb községekben 72 P-től 495 P-ig, kisebb 
községekben 27-től 405 P-ig. Ugyancsak szabá
lyozták a fűszeresek italmérési engedélyének díját 
is. Ez 18 pengőtől 440 P-ig terjed az engedély 
terjedelme és az üzlet, valamint a község nagysá
gához mérten.

Bortermelők sajáttermésfi borainak kimérésé
nél, ha azok kismértékben adnak el, azonkívül 
poharazásra is jogot kapnak 20.000-nél nagyobb 
községekben 32 P-től 220 P-ig, kisebb községek
ben 12 P-től 180 P-ig terjed az illeték. Viszont
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azoknál a bortermelőknél, akik csakis kismértékben 
adják el sajáttermésű boraikat (poharazás tehát 
náluk nincs) 20.000 lakoson felül 12 P-től 82.5 
P-jg, 20.000 lakoson alul 14.5 P-től 62.5 P-ig 
terjed az engedélyilleték.

Az 1942—44. évekre osztályon alul vagy 
osztályon felül megállapított engedélvilletéket 50°/„- 
kai emelték fel. ” .

A korlátlan kimérések után megállapított illeték 
minden 500 lakos után 20.000-nél több lakosnál 
legalább 150 P, 10—20.000 lakos között lega'ább 
100 P, ezen alul legalább 70 P az illeték.

K ö zség i va g yo n á tru h á zá si illeték.

Ezentúl valamennyi községben községi vagyon
átruházási illetéket kell szedni, vagyis az ingatlanok 
átruházása után az államnak járó illetéken felül 
még a községnek is kell illetéket fizetni. Ez a köz
ségi vagyonátruházási illeték 1.5°/B- Ezt együtt kell 
kivetni az állami vagyonátruházási illetékkel. Nem 
kell községi illetéket fizetni haszonélvezet vagy 
használati szolgalmi jog átruházása esetén.

Felem elhetik a k ö zség i k ö zszo lg á lta tá so k  bérét.

Ha valamely község valamely közszolgálta
tásnak a szedését bér vagy más ellenszolgáltatás 
fejében átruházta (pl. a vásártatási jog alapján a 
helypénz szedését a vásárbérlőnek kiadta s más 
ilyenek) a község kívánhatja a bérnek vagy ellen
szolgáltatásnak a felemelését. Ha a felemelés mér
tékében nem tudnak megegyezni, a község a szer
ződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy olyan 
rendelkezést léptethet életbe, hogy a közszolgálta
tások fejemeléséből való többletbevétel a községet 
illesse (a fenti példában tehát nem a vásárbérlőt, 
hanem a községet).

Á sván yo la jadó  felem elése.

A mezőgazdasági célra használt niótorok haj
tására szolgáló benzin kincstári árrészesedése ezen
túl 100 kg-ként 11 P, az egyéb célokra használt 
benzin után 40 P. Mezőgazdasági petróleum kincs
tári árrészesedése 100 kg-ként 6 P, egyéb célú 
petróleumé 24 P, mezőgazdasági gázolajnál és 
fűtőolajnál az árrészesedés 16 P, stabil mótorok 
hajtásához, hajózási célokra használt olaj árrésze- 
sedése 100 kg-ként 40 P, egyéb célú gázolaj és 
olaj kincstári árrészesedése 50 P. Könnyű olaj és 
nyersolaj kincstári árrészesedése 100 kg-ként 50 P, 
kenőolajé 70 P, parafiné 60 P mázsánként. Az 
eddigi és az új kincstári árrészesedés közti különb
séget a raktáraknak be kell fizetniük és a fogyasztói 
árak is az emelés arányában emelkednek.

Mezőgazdasági célokra használt ásványolajok 
ára 100 kg-ként az előállító gyártelepen: kőolaj- 
benzinkeverék 47.80 P, gázolaj 50.90 P, nehéz 
benzin hordóban a 730/55-ös 62.80 P, a 755/65-ös 
61.70 P. Ezekben az árakban a fenti kincstári ré
szesedés már bele van számítva.

A petróleum legmagasabb fogyasztói ára az 
ország egész területén literenként 70 fillér.

Hasznos tudnivalók.
______ ___________________________

Védekezés a molyok ellen. A ruhanemű 
nehezen szerezhető be, meg nincs is, ezért min
dent kövessünk el téli ruháink megvédése érde
kében. Különösen a jobb és a téli ruhák vannak 
nyáron kitéve a molyok veszedelmének, mert ezek, 
ha a molyok oda be tudnak fészkelődni, igen 
alapos pusztítást végeznek. A moly rejtőzni jó! 
tudó, alattomos kártevő, amire, ha eléggé nem 
vigyázunk, csak akkor leszünk figyelmesek, amikor 
pusztító munkájukat már befejezték.

Nincs is szükségünk naftalinra, mert van 
nem egy növényünk, amelyek nálunk honosak, sőt 
vadon teremnek, mint: kakukfü, fodormenta, ba- 
zsalikum, rozmaring stb: Milyen szépen össze le
hetne ezeket gyűjteni, kis csomókba kötni, meg
szárítani és így a ruhák megvédésére használni. 
A legtöbb községben tudják ezt és a gondos gazda- 
aszonyok fel is használják a téli ruhák, ködmönök, 
ritkábban használt ünneplőruhák megvédésére. A 
falvakban nincs is molykár, csak a nagyon is ha
nyag helyeken. De miért ne lehetne azt megtenni, 
hogy a fentebb említett növényeket, amelyek oly 
buján tenyésznek egyes helyeken, összegyűjteni és 
azokat a városi lakosságnak eladni? Ezzel az ösz- 
szegyüjtő szegénység jövedelemhez jutna és a vá
rosi lakosság is beszerezhetne magának igen jó 
molyirtószert. Tavasszal láthatjuk a főváros utcáin, 
sőt még most nyáron is, hogy egyes vadvirágokat 
a vidékiek árusítják és elég szép jövedelemhez 
jutnak. Ha kakukfüvet, fodormentát, bazsalikumot 
stb. kis csomókba kötve némi kis reklámszavakkal 
árusítanák, bizonyos, hogy jövedelemhez jutna az 
élelmes kezdeményező, sőt a gyűjtők minden 
mennyisége.

Féregbiztos fehérnem ű. A tetvek elleni 
védekezés a fronton .tartózkodók egyik legnagyobb 
problémája. E kellemetlen férgek kiküszöbölésére 
eddig különféle porokat, gőzt, forrólevegőt stb. 
alkalmaztak. Mindezen módszerek ellenére azonban 
az emberi test továbbra is ki volt téve az eltet- 
vesedésnek. Hosszas kutatások után azonban si
került egy olyan módszert találni, amely ezt meg
akadályozza. Egyszerű impregnálási eljárásról van 
szó, amellyel sikerült a „féregbiztos" fehérneműt 
előállítani. Az impregnálás folytán az emberi test 
párolgása gőzöket fejleszt, amelyek a ruha ráncait 
kitöltik és a férgek menekülésszerüen távoznak, 
részben pedig elpusztulnak. Az emberi testet tehát 
ilymódon védőtakaró veszi körül, amely megaka
dályozza a tetvesedést.
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