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

3. szám. III. évfolyam. 1932 február 1.

Hermann és Dorottya.
Irta: Gőte*

Első Ének: Balsors és Részvét.
(Az „Arany Oroszlán" című fogadó tulajdonosa 

és felesége házuk előtt ülnek s arról elmélkednek, hogy 
mily üres a város, mert az egész népesség kiment a 
város elé, hogy a francia háború elől menekülő szeren
csétlen családokat segélyezze s ellássa. A derék fogadós 
és felesége is kiküldték egyetlen fiúkat Hermannt, élel
miszerrel és ruhaneművel a menekülőkhöz s most várják 
őt vissza. Várakozásuk közben betér hozzájuk a pap és 
gyógyszerész.)

„Soh’se láttam utcát, piacot oly pusztán,
Mintha kihalt volna s kiseperve tisztán.
Ötven alig lézeng itt-ott a városban;
Mit tesz az újság-vágy! ki-ki lót-fút mostan,
Hogy a számüzöttek bús seregét lássa,
Egész a vert útig, hol van vonulása.
Tesz az út egy órát, oda siet mégis,
Bár a por tikkasztó, rekkenő a dél is.
Meg se’ moccanék én, nem biz’ egy toppot sem, 
Hogy szegény menekvők nagy nyomorát lessem,
Kik a Rajnántúli gyönyörű vidéket 
Messze oda hagyva, mi hozzánk jövének.
Mentett vagyonukkal itt bolyongnak épen 
E kanyargó völgynek termékeny ölében,
Asszony, oda küldnöd bíz’ a fiút jó volt,
Ételt-italt adván s régi viselt gyolcsot,
Hogy a szegények közt szétosztani hordja:

* Gőte (Goethe) a németek legnagyobb költője, ki egy- 
személyben nagy tudós és bölcs is volt. 1832 március 22-én 
halt meg, lehát 100 évvel ezelőtt. „Hermann és Dorottya" clmú 
gyönyörű költeményét melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Adjon a ki gazdag, ez a világ sorja!
Hogy hajt az a fickó, paripát hogy fékez!
Hát még az új kocsi? látni bizony szép ez!
Négy elülhet benne, s a kocsis a bakon 
Mint robogott el most ép az utca sarkon!"
A kapu közt ülve nejéhez így szóla 
Az Arany Oroszlán jámbor fogadósa.
És felel az okos, a takaros asszony:
„Apjuk, nem adok túl könnyen régi vásznon! 
Tenger haszna annak s nem kapni pénzért sem, 
Mikor szükség van rá; de nem bánom mégsem, 
Hogy küldöttem jót is: ágyneműt, ingeket, 
Meztelen maradt ott, mondják, sok agg, gyerek. 
Talán megbocsátod: szekrényed kifosztva,
Nem lelsz benne régi háló-kabátodra,
Mely finom kartonból vala gonddal varrva; 
Melegen bélelve, ind virágok rajta.
De viseltes volt már, kiment a divatból."
A jó gazda erre mosolyogva így szól:
„Az öreg kabátot sajnálom felette;
Valódi ind szövet, hol lelsz ma ilyenre?
Se baj! nem viseltem. Ma már egyéb járja: 
Bekecsre van szükség, felöltő kabátra,
Csizmában kell járni, sapka, papucs félre!"
„Nézd csak ott — mond a nő — néhány visszatére 
A menetet látták tán már elvonulni:
Minden cipő poros; arcuk égve gyúl ki;
Arról ki-ki törli most a verítéket.
Bizony ily hőségben, ilyen látvány végett,
Nem törném úgy magam. Elég az elmondva!" 
Erre a jó atya nyomatékkai monda:
„A dús aratáshoz az idő is pompás,
Szárazon megesik a gabonahordás,
Mint a szénánk jött be. Az ég felhőtelen,
Üde,' enyhe szellő fujdogjl keleten.
Állandó jó idő; gabonánk túlérve:
Holnap hozzá fogunk learatni végre."
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Míg beszéle, nők és férfiak mind többen 
Gyűltek a piacra már hazatértökben.
Lyányival a gazdag szomszéd ekként hajta 
Végig a piacon a túlsó oldalra.
Büszkén hajt lakába: hisz az első kalmár!
Nyitott a kicsija (Landauer az már!)
Utcák élénkülnek. Népes volt a város:
Üzlete nem egy volt, benne nem egy gyáros.
És a bizalmas pár így a kapu közt ül,
S mondogat egyet-mást a vándorló néprül.
A derék házinő azután így szólt még:
„Ládd-e ott jön a pap s a gyógyszerész szomszéd, 
S a mit csak kinn láttak s mit nem öröm látni 
Mindent elbeszélnek, mindent megtudunk mi.“ 
Nyájasan köszönve ketten ők belépnek,
Benn a kapu közt a padokra ülének.
Lábaikról a port lerázva leverték,
Magokat pihegve kendővel legyezték.
Türelmetlen a nő s fakad ily beszédre:
„Mondják már, mit láttak! kíváncsiság éget!" 
Nehéz nyomatékkai kezdi a beszédet 
A gyógyszerész: — „No még kedve legyen eztán 
Bárkinek ennyi sok aj-baj, nyomor láttán!
Már messziről láttunk kelni porfelleget 
A réten sem érvén, ott vonult a menet,
Fent a hegytetőkön sötét ködben eltűnt.
De a mint a völgyön keresztül siettünk,
Szekerek, utasok mind egyre tolultak,
Fájdalom, ott láttunk nem egy nyomorultat.
Rendre megtanultuk: futni mily keserves!
Érezni, hogy élünk, mégis milyen kedves!
Oly szomorú látvány a sok házi készlet,
Mit a jól ellátott ház eltakar és rejt,
Mi mindent helyére elrak a jó gazda,
Hogy legyen kézügyben, a mikor akarja:
Most mind szerte szórva; szekér és targonca 
Futtában rakódva futók után hordja!
Szekrényen van rosta, gyapjas ágytakaró,
Tükrön, sütő teknőn van az ágyravaló.
Mint a nagy égéskor láttam most húsz éve!
Az ember elveszti eszét a veszélybe’:
Viszi, a mi nem kell, a mi drága, hagyja.
Sok lim-iomot rakva ökrökre, lovakra 
Gondolatlan gonddal így hurcoltak ezek 
Rohadt deszkát, hordót, kalitkát, ketrecet.
Nő s gyerek pihegve, bátyút vállán hozva, 
Dib-dábbal megtöltve kosara, dobozza.
Csekély vagyontól sem válunk meg egy könnyen, 
A poros úton így vonultak a völgyben.
Rendetlen zavarban el lankadva némely 
Meg-megállt; nem várva, más ment sietéssel; 
Hallszott elgázolt nő, gyerek sivitása,
Állatok bőgése, ebek csaholása,
Jaj-szava aggoknak és a betegeknek,
Kik rakott kocsikon ágyakon hevertek.
Ott egy kocsi feldúl, vágásból kitérvén 
A csikorgó kerék, a magas út szélén,
Az árókba dűl be, az emberek széllyel 
A mélybe zuhannak jaj-veszekeléssel.
Még jó, hogy baj nélkül! Majd a ládák hulltak, 
Ki-ki már azt várta, hogy agyon nyomulnak, 
Szekrények és ládák terhe alatt rögtön,
Roncsolt szekér, ember hever ott a földön.
Ezalatt a többi tovább megy sietve,
Magára gondolva az árral vitetve.
Oda menve láttunk sok aggot, beteget,
Ki otthon is ágyban már csak alig tengett.

Földön megsebezve nyögtek és jajgattak;
Nap perzselé őket, portól eltikkadtak." 
Meghatóban szól most a jószívű gazda:
„Bár föllelné Hermann*, ruhát, segélyt adna! 
Nem örömest nézném, fáj a nyomort nézni!
E csapásnak első hírére küldőnk mi 
Sietve egy fillért a feleslegünkből:
Ha néhány megenyhül, szivünk úgy üdül föl!" 
De ne mulassunk e szomorú képeken;
A szívet megszállja könnyen a félelem,
És a gond előttem a bajnál gyűlöltebb.
Jerünk hátra most a hűs szobába beljebb!
Oda be nap nem süt, át a meleg nem hat. 
Aztán egy üveg bort anyjuk oda hozhat,
A „nyolcvanhármas“-ból elűzni a gondot 
Inni sem jó itten, még a légy sem dong ott." 
És a hüsbe mentek tovább ott csevegve 
A gondos nő megtért, szép metszett üvegbe 
Jó bort hoza nyomban, zöld pohárt cintálcán,
Ép rajnai bornak való e pohár tán.
Hárman körül ülték ott a fényes barna,
Kerek asztalt, melyet jó erős láb tarta.
A pap és a gazda pohara csak csengett,
A míg a harmadik az övén merengett.
Nyájasan a gazda nógata mind egyre:'
„No igyék a szomszéd, az Isten kegyelme 
Megóvott a bajtól, eztán is megóv a!
Avagy életünket a nagy tűzvész óta,
Mellyel akkor megvert, szüntelen nem védte?
S mint vigyáz az ember a szeme fényére,
Úgy oltalmaz épen, úgy óv Isten minket 
Vagy eztán nem védhet, többé nem segíthet? 
Csak a vészben látjuk az ö nagy hatalmát. 
Szép város váltá föl az előbbi hamvát, 
Szorgalmas polgárok által fölépítve, 
isten azt megáldá s most megsemmisítse?"
A jeles pap így szólt vidáman, szelíden: 
„Maradjatok mindig szilárdan e hitben: 
Szerencsében óv az, biztonságot adván, 
Balsorsban vigasztal, jó reményt fakasztván." 
És felel a gazda okosan, higgadtan:
„Rajna** zúgó árján mint bámulék gyakran, 
Árra ha vitt útam s felé közeledtem! 
Fenségesnek tűnt föl, emelé a lelkem!
De nem hittem volna, hogy e kedves part ott 
Védfal lehet visszatartani a frankot.
Széles ágya: árok, gátja betörésnek, 
így véd a természet, védnek jó vitézek.
Es megvéd az Isten! ki félne még balgán? 
Fáradtak a küzdők; már béke is lesz tán?!
Bár a mikor eljön a rég esdett ünnep 
S harang-, orgona-szó mellett azt üljük meg;
S „Tedeum“-hoz harsog a trombita nyelve:
Oh ha épen az nap menyasszonyt vezetne 
Hermann az oltárhoz boldog érzelemmel!
Hogy minek egy ország szép ünnepet szentel, 
Évforduló lenne családi éltemben!
Hejh de ez a fiú, ki buzog szünetlen,
Oly tevékeny itthon, lomha, félénk máshol, 
Mindig elvonul az ember-társaságtól.
A leányok közt sem szeret nagyon lenni, 
Táncon sem kap, melyet szeret valamennyi." 
S zó lt... s figyelni kezdett: lódobogás hallszott, 
A kapu közt kocsi robogása hangzott.

* Az „Arany Oroszlán" fogadósának fia.
** Németország legnagyobb folyója. Szerk.
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Második Ének: Hermáim.

(Hermáim megérkezik s elmondja, hogy mit 
tapasztalt a szerencsétlen menekültek között és' hogy 
ott meglátott egy nagyon szép és derék leányt, Dorottyát, 
aki segített a szenvedőkön és ő azt szeretné feleségűi 
venni. Apja azonban megharagszik, hogy egy ismeret
len egész szegény leányt akar feleségül venni.)

A jól termett fiú lépvén a szobába 
A lelkész tűhegyről fürkészve vizsgálta 
Szép deli termetét és egész valóját,
Kutató szeme a szivébe is jól lát.
Szelíden mosolygva szól hozzá ekképen:
„Kicseréltek talán, te más vagy egészen!
Tekinteted élénk, arcodon sugárzik 
Vidám derű fénye: abból úgy kilátszik,
Szegények áldását, hogy magaddal hoztad." 
Komolyan az ifjú erre ily választ ad:
„Jól tettem-e? nem i’om; valami szivemben,
Aáint elmondom sorban, sarkalt akkénftennem.
Jó anyám, be soká keresgélted össze 
Az ócska ruhákat és egybekötözve 
Batyunk későn lett csak; bort, sört is tevéi még: 
Aztán nagy soká az utcára kiérék.
Szembe nők, gyerekek özönölve jöttek,
Mert messze valának már a számüzöttek.
A szomszéd faluba sietőn hajtottam;
Mert haliám pihenve töltik az éjt ottan,
Ép midőn útközben az új útra tértem,
Szembe kemény fájú jó kocsi jött vélem.
Két ökör vonszolta, jó és erős fajta;
Biztosan haladva izmos egy lyány hajta.
Nyomban hosszú rúddal hajtá, majd pihenni 
Állítá két ökrét, mint annak a rendi.
Hogy meglát a lány, a lovakhoz közel lép,
És nyugodtan így szól: „Nyomorogva ekkép 

• Mint ma látsz ez úton, egykor én nem éltem,
Nem szokám meg mástól a kenyeret kérnem,
Alit hogy szabaduljon, boszúsan is ad tán,
E baj szólnom késztet. Nézd csak ama szalmán 
Egy dús neje fekszik ottan gyermek-ágyban,
A kit fogatommal vajúdva találtam,
Ha későn érem be, nem is élne most tán.
Nézd csak mezítelen csecsemője karján.
Biz’ a mienkek nem sokkal segítenék őt,
A szomszéd faluban, ha őket elérnök.
Szállni itt akartunk, de tán ők elmentek.
Ha a szomszédból vagy, adj a szegényeknek,
Adj egy kevés gyolcsot, hogyha felesleg van!"
Szólt s im a beteg nő fejét most aléltan 
Fölemelve, rám néz; én pedig feleltem:
„Jó embert sugallja tán egy égi szellem,
Hogy megsejti a bajt, mely a szegényt nyomja; 
Anyám is, hogy batyum összeköté nyomba’
Sejté tán a bajt, hol segítni kell tüstén’."
A csomót kioldtam s átadék mindent én:
Az atyám kabátját, fehérneműt, gyolcsot.
.Bizony a ki boldog — megörülve szólott —
Nem hisz a csodában; mert csak a nyomorba’ 
Ismerjük föl Isten ujját, a ki jóra 
Vezérli a jókat. Fizessen meg érte!’
Láttam: a beteg nő mindent sorba néze;
Leginkább megörült a kabát béllésnek.
.Gyorsan a faluba, hol már a miénkek 
Nyugszanak — szól a szűz — s az éjét ott töltvén 
Gyerek ruhát mindent készítek majd ott én!’

Búcsút vesz s még egyszer hálát rebeg ajka. 
Ökreivel elhajt. Tűnődéin magamba’.
Tétova megáltam, és soká haboztam:
Menjek a faluba s rögtön ott kiosszam 
A többi nép közt az élelmet? vagy itten 
Adjam át e lánynak: ossza ő ki bölcsen!
Magam erre szánva halkai ö utána 
Ügetve, elértem s így szólék hozzája:
.Jó lyány, anyám nemcsak ruhaneműt adott 
Fölruháznom azt, ki meztelen maradott,
Élelmet, italt is adott bő marokkal,
A szekér ládája tele van azokkal.
Úgy hiszem legjohb lesz átadnom te néked.
Mit nekem meghagytak, legjobban te végzed. 
Bölcsen osztod szét te, én vaktába tenném.’
Erre a lyány: .Híven kiosztok mindent én.
Az nyer, kit az ínség sújtol a legjobban.’
Szólt s én a ládákat gyorsan kinyitottam,
Kivettem a sódart, kenyeret is rendre,
Bort, sört sok kancsóval s tőlem ő átvette.
Adtam volna még; de a láda üres lett.
Ö mindent elébe rakván a betegnek.
Kocsijával elment. S éu haza hajtottam."
Alig végzé Hermann, szót emele nyomban 
A beszédes szomszéd: „Beli jó dolog — kezdi — 
A futás idején magányosan lenni!
Boldog, kit nő, gyerek nem ölel rebegve. 
Gondolnom hogy nem kell nőre és gyerekre:
Beli jól érzem magam, ezt sokért nem adnám. 
Eszem’ én is gyakran futáson jártatván, 
Összeszedtem pénzem s boldogult anyámnak 
Ékszerét (eladva nincsen egy sem másnak)
De mit nehéz vinni, maradna, egy s más ott: 
Gonddal összetakart vetemény, palántok.
Mit fájna elhagynom, bár nagy beesők nincsen.
Ha a kasznár honn van, mehetek én könnyen. 
Minden mentve, hogy ha magam készletemmel 
Menekvém, beli könnyen fut a nőtlen ember!" 
„Szomszéd, felel Hermann mondva nyomós szókat, 
Én az ily beszédet bizony ócsárlom csak.
Ember-e oly ember, a ki jó s balsorsba’
Csak magára gondol, mással meg nem osztva 
Se örömöt, se bút, szive nincsen arra!
Ma nőt vennék inkább bizony mint valaha!
Nem egy jó lyány óhajt férfit, a ki védje.
Férfi nőt vigaszul, a balszerencsébe’."
Atyja szól mosolygva: „Nó ládd ezt szeretem! 
Bizony ily okos szót nem mondái rég nekem!" 
Ámde a jó anya szavába ekként vág:
„Jól beszéltél fiam; mi adtuk a példát!
Nem derült napokban támada szerelmünk,
Szomorú egy idő fűzött össze bennünk’.
Hétfő reggel vala, jól emlékszem nagyon,
A nagy égés ép az az előtti napon 
Dúlta föl városunk, húsz éve van annak,
Ilyen vasárnap volt, rekkenö, tikkadt nap.
Ki-ki szétoszlott már ünnepi ruhában,
Szerte a falukban, malomban, korcsmában.
A tűz ekkor üt ki; város vége gyúl meg.
Utcákon át a láng, mint a szélvész úgy megy. 
Csűrök oda égtek gazdag takarmánnyal,
Utcák oda égtek az atyám házával.
A piacig mindent a tűz fölemésztett.
Keveset menténk meg. Azt a gyászos éjét 
Kinn a gyepen töltém. holmira vigyázván.
Végre álom lep meg. A hajnal sugárán 
Midőn fölébredek hús széltől átjártan
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Falat, kéményt romban, füstölögve találtam. 
Szorongatott aggály; de a nap még szebben 
Kelt föl, mint valaha s kedvet költ szívemben. 
Fölszökém, úgy sarkalt egy vágy újra látnom 
Házunk terét; hátha menekülve látom 
Kedves tyúkjaimat; oly gyerek voltam még! 
Mikor a ház s udvar romjain haladnék.
Hol mindent füstölögve puszta romban leltem 
Túlról te jövél s ott kutatál, te lelkem.
Egy lovad’ ütötte oda istállója,
Izzó szarufák közt a romhalomba’
Hire hamva sem volt; így állottunk ketten. 
Szomorún aggódva ott egymással szemben.
Mert a két udvar közt lehullt a válaszfal, 
Megragadád kezem s szóltál ily szavakkal: 
.Liza, hogy jösz ide? távozz; itt megéghet 
Cipód, hisz’ a parázs sarúmon átéget’.
S karodon elvittél udvarodon által,
A kapu még meg volt ép boltozatával,
Mint ma áll, mindéből ez maradt csak épen, 
Letevél s bár tiltám, csókot adál nékem, 
Nyájasan jelentős szókkal mondád itten:
,Ládd e ház rom, maradj, segíts fölépitnem, 
Építésben én is segítem majd atyád’.
Nem értelek, mígnem jött atyámhoz anyád.
Így lön hamarjában a boldog frigy kötve:
A kormos falakra emlékszem örökre.
Most is oly felséges a hajnal-hasadta,
Átért e nap hű férjem’, boldogságom adta.
S fiam is született e nehéz napokban.
Dicsérlek hát Hermann, ha te bízvást mostan, 
E gyászos időkben gondolsz nösülésre, 
Harcban és romok közt feleséget véssz te’.“
Az atya azonnal így felelt élénken:
„Anyjuk, ez szép érzés; s úgy is történt épen, 
A mint elbeszéted, mind igaz egy szálig.
De a mi jobb, az jobb; nem mindenki jár igy, 
Hogy legelöl kezdje éltét alapjában 
Nem ki-ki évődik, mind mi akkor tájban.
Oh mi szerencsés az, kire atyja, anyja 
Házát fölszerelve jól ellátva hagyja.
Bajos minden kezdet; kezdeni házastársi 
Legbajosabb mégis: mindig kell egyet-mást 
Beszerezni s minden drágább lesz naponta. 
Legyen az ilyennek pénzre sokra gondja. 
Remélem is, Hermann, hogy te nem sokára 
Gazdag hozománnyal lyányt hozol a házba.
A derék férfihoz vagyonos lyány illik,
A hasznos hozomány jól is esik mindig,
Ha a várva várt nő kosárban, szekrényben 
Sok minden szükséget hoz elrakva szépen,
A jó házi szőttes vásznat'gyűjti rendre 
Évekig az anya, hogy lyányának lenne, 
Gondosan a nénik ezüstjük elrakják,
Az atya eldugja titkon az aranyját.
Afert ez a sok jóval, hozománnyal várja 
Az ifjút, ki szemét vetette a lyányra.
Bizony otthon érzi magát a menyecske,
Ha szobában, konyhán ráismer mindenre,
Ágya az, mit megvet, és övé az asztal:
Te csak jó kelengyés lyányt hozz magaddal!
A szegényt a férfi meg is veti végre.
Rá, ha batyuval jött, úgy néz mint cselédre. 
Férfiban igazság nincs, hidd el azt nékem. 
Ábrándos szerelmek kora letűnt régen.
Öreg napjaimban az mily öröm lenne,
Ha nem soká én is szert tehetnék menyre,

Közel a szomszédból, ott ama zöld házból!
Dús az úr, üzlete jól megy, a sok gyárból 
Naponként dúsabb lesz s hol nem nyer a kalmár? 
Három leánya van, eljegyezve van bár 
A legidősb köztök: még eladó kettő.
Bizony nem soká lesz kapható mindkettő.
Ha én neked volnék, nem sokat haboznám,
Mint én az anyádat, egyiket elhoznám!"
Ösztönző atyjának Hermann felel mindjárt:
„A szomszéd lyányain az én eszem is járt,
Velők nőttem én föl, együtt sokat játszink,
Védtem is, ha őket dévaj fiúk bánták.
De bíz’ az már rég volt; s ha nőnek a lyányok 
Honn ülnek, rendesek, nem pajzánok.
Helyes lyányok, tudom, óhajod követtem;
Mint régi ismerős olykor át is mentem,
De magam nem érzem jól e lyányok mellett:
Egyre csak gáncsoltak, mindig tűrnöm kellett 
,A kabát beh hosszú! beh durva a kelme!
Színe paraszt s a haj fodrosán elkelne!’
Hát fejem ráadtam, cifrálkodni kezdtem,
Mint a legénykék, kik cifra öltözetben 
Hetykén szépelegnek ünnepen, vasárnap,
Okot ők a gúnyra no még most találtak!
És ez nagyon bánta, sérté szívem mélyen,
S hogy félreismertek, legjobban fájt nékem.
Hollott én szivemben vonzalmat táplálék,
A legfiatalabb Minkához kiváltkép!
Mert hogy ott utólszor múlt húsvétkor voltam 
A szép új kabáttal, mely most fogason van,
Hajam fordorítva legényesen nyalkán,
Léptem be: kacagtak, nevetve néztek rám 
Minka zongoránál s mellette ült atyja,
Énekét, játékát jó kedvvel hallgatja.
Egyet-mást nem érték, mi volt e dalokba’
Paminát, Táminot említé gyakorta.*
Hogy ne álljak némán, végződvén az ének.
E darab személyit kíváncsin kérdém meg.
Hallgattak nevettek, atyjuk meg így tréfált:
.Elég, ha ismeri Ádámot és Évát!’
Lett kacagás, hajrá, csak e kellett épen,
Az öreg majd eldőlt erős nevedében.
Kalapom zavartan elejtem, ők egyre 
Tovább is játszódtak szüntelen nevetve.
Bosszúsan pirulva haza jöttem aztán,
Otthon új kabátom’ a szegre akasztám.
Hajamat kibontám, esküvel fogadva:
Házukba nem lépek, nem is megyek arra.
Igazam volt: léha mindegyik s szívtelen,
Hallom, hogy még most is Taminó gúny-nevem."
Az anya közbe szól: „Nem kellene néked 
Olyan zokon venned ilyen gyerekséget,
Mert mindenik gyerek; Minka hajlik hozzád.
Mültkor is kérdezett; hát ha nőül hoznád?" 
Komolyan a fiú így felel: „Szivemben 
E sértés emléke kitörülhetetlen.
Nem örömest látnám játszani őt zongorán,
Nem mulatnék dalán soha többé talán!"
Az atya fölindult s kitört e szavakban:
„Nincs sok öröm benned, mindig jól mondottam, 
Örökké csak szántást, lovakat kedveltél,
S mit a béres végez vagyonos embernél,
Azt végezted épen: soh’ se törekszel te 
Hogy mások elölt is válj becsületemre!
Már mikor beadtunk iskolába téged,

* A varázs-fuvola című dalmű alakjai, mely Hermann és 
Dorottya megjelenése előtt két évvel került először színre.
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írás és olvasás bajosabb volt néked.
Hiú reményekkel anyád csak biztatott;
De te csak őrizted az utolsó padot.
Persze ez azért van, ha az ifjú szívben 
Magasabbra törni még becsérzet sincsen!
Ha atyám én rólam gondoskodik, mint én,
Iskolába járat tanítót tart szintén:
Nem ment volna kárba; nem lennék biz’ Isten 
Az „Arany Oroszlán" fogadósa itten."
Az ifjú föláll s az ajtó felé halkai 
Sompolyogva megy; de atyja indulattal 
Rá förmed: „Menj tehát! Vasfejű ismerlek!
Takarodj előlem, hogy ne feddjelek meg!
De nem hozol, uccse! paraszt lyányt e házba; 
Menyül bamba nem kell, akárki meglássa!
Hosszú időt éltem; tudok emberséget,
Tetszését kinyertem én sok úri népnek,
És az idegennek jó bánásom tetszék,
A sok baj, gond után oly nagyon szeretnék 
Oly menyet, ki nékem örömet szerezne;
Játszanék zongorát, mily örömem lenne!
Nálam a városnak java és virága 
Ünnepen mulatni gyűlne társaságba,
Ép mint a szomszédnál!" Nesztelen azonban 
Ajtót nyita Hermann s hirtelen kiossan.

(Folyt, köv.)

„Mint oldott kéve.“
(Sárközy György regényéről.)

A magyar karácsonyi könyvpiac legjelentősebb ese
ménye Sárközy György „Mint oldott kéve" című nagy
sikerű hazafias regényének megjelenése volt. Nagy élve
zettel olvastuk a komoly, szép művet. Ez a háromköte
tes, közel hétszázoldalas regény a magyar szabadságharc 
korában játszódik s költői eszközök és írásművészet leg- 
válogatottabb gondosságával kelti előttünk új életre tör
ténelmünknek ezt a hősi korszakát. Sárközy regénye,
— elmélyült, alapos tanulmányok eredménye, — rendkívül 
tanulságos is, mert elkerülve a szabadságért folytatott 
küzdelem két esztendejének egyrészt szinte moziszerűen 
hatásos és csillogó, másrészt közismertségében már- 
már unalommá vált néhány mozzanatát, — oly dolgok 
megelevenítésére szorítkozik, melyek komoly jelentőségük 
dacára, hatásukban elnémultak, s emlékezetünkben el
halványultak. Hátterük most is eleven: a mai politikai 
és trianoni események látószögéből, persze, nem is es
hetett túlságosan nehezére az írónak, hogy tisztán érzé
keltesse a két tűz közé bilincselt örök magyar sorsot. 
Magyar művelődés történeti szempontból igen érdekes 
annak a néhány kitűnően sikerült honfinak rajza, kik a 
regény alakjainak gazdag táborában sorakoznak. Egytől- 
egyig jelentős főúri típusok. Az író ezenfelül nagyszerű
en festi elénk a magyar Gondolat, a magyar Eszme és 
nemzeti Törekvés állását abban az időben, midőn a 
latintól szabadulva önállóvá kezd válni a magyar művelt
ség. Az a jellemző viszonylat pedig, melyben akkor 
oláhval, tóttal, bécsivel, osztrákkal, lengyellel állottunk,
— ahogy ezek magukat azonosítva velünk, részben hoz
zánk szítottak, — részben alattomban, avagy nyíltan elle
nünk acsarkodtak, — olybá hathat ránk, mintha körül
belül legújabb kép lenne Magyarország valamely meg
szállott részéből.

Regényünk hőse, a valamikor lengvel származású, 
Mednyánszkyak közül való Mednyánszky Cézár, a beczkói 
vár urának harmadik fia. Apja francia földről hozott magának 
feleséget. Cézárnak testvérbáttya, a legidősebbik Mednyán

szky fiú, László, a birtok leendő ura, katonai pályára készül,
— Eduárd, a szerényebb képességű középső fiú államhiva
talnok lesz Budán, — Cézár, a legkisebbik, — a regény 
hőse —, akire már semmi vagyon nem maradhat, legyen 
pap s majd tán püspök Isten kegyelméből. Ám Cézár egész 
szenvedéssel telt élete gyötrődő kétség, vergődő tévelygés 
hajlamai és a reákényszerült életpálya között.

A regény első kötele a beczkói várban élő Med
nyánszky család és alyafiság életét tárja elénk. A bécsi 
katonai akadémián László társa Görgey Artúr, a felkelés 
későbbi híres tábornoka. Megismerkedünk az élénk és 
eleven Sclimidegg Kálmán báró leendő emigránssal, a 
másokra erősen hatni tudó Teleky Lászlóval, — de talá
lunk mellettük, sajnos, néhány Jósika és Jókai müvek
ből ismert, de halvány rajzú, elavult, papiros-alakot is.

Cézárt tehát papi intézetbe küldik szülei. Az alig 
serdülő ifjú kezdetben az elhivatottak rajongásával szen
teli magát jövő életpályájának. A szentek életét s más 
vallásos könyveket olvas szorgalmasan: maga is szen
vedni akar, csodát tenni, mártírhalált halni. Kereső lelke 
feloldódik a hitért és csodáért való rajongásban. Egy
szer felszólítja egy társát, hogy verje teljes erővel meg 
őt, s mikor ez három hatalmas pofont mér a szelíd 
pajtásra, — Cézárban mégis csak felülkerekedik a beczkói 
harcias fiú, s ugyancsak alaposan visszaüti pajtását. 
„Hát úgylátszik mégsem leszek szent." Lelke mélyén 
folyton küszködik önmagával. Emberiség fölötti örök 
kétségek, nyugalmat sohsem hozó gyötrődések a papi 
iskolán túl is uralkodnak Cézár egész szomorú ifjú éle
tén. Nagy szeretetet érez unokatestvére, Hedvig iránt,
— érte már-már otthagyná a papi jövőt, de a leány 
hirtelen ráeszmélt, hogy még sem öt, hanem Lászlót, 
az idősebb fiút szereti, lemondó érzelemmel. Bár Cézár 
már a győri püspökségen készül avatására, mégis egy 
pillanatra úgylátszik, hogy elhivatottságával szemben, 
való kétkedései diadalmaskodnak a szülői akarat fölött. 
Az agg püspök még egy napi gondolkodási időt ád a 
leendő papnak. Ám a huszonnégy óra alatt meghal a 
püspök, s a kegyetlen véletlen mégis pappá avatja 
Cézárt. Cézár, — a regény második kötetében, — egy 
Isten háta megetti kis szlovák faluba kerül. Szegényes 
elhagyatottságában éli itt papi életét Cézár, szinte fájón 
belesüppedve elképzelheteilennek érzett sorsába, míg a 
Szabadságharc 48-ban meg nem kezdődik s a felvidéki 
seregek megmozdulnak, a felkelők fegyvert fogna'k, — 
s ö mindörökre búcsút mond c kis fészeknek. Budára 
siet, hogy Görgeynél, — kiért bátyja leírásából lelkesen 
rajong, — harctéri papi szolgálatra jelentkezzék.

Á regény sok szereplője közül élesen kiemelkedik 
a Görgey alakja. Ellenőrzése kezünk ügyébe esik: nem 
túloz, nem bírál, csak fényt vet az érdekes alak szere
tetet sóvárgó ifjúi társtalanságára, majd későbbi furcsa
ságaira, gőgösen-érthetetlen, elhagyatottságában megkö
zelíthetetlen zárkózottságára. Cézár bevonul, — s el
sorakozik előttünk a csatamezők képe, párhuzamosan a 
Budán történtek, s az elhagyott otthonok leírásával. A 
kápolnai csata, — Buda ostroma époly elevenek, mint 
a pozsonyi országgyűlés, a kötet elején. Mozivászon sem 
láttathatná különben, s emellett: költő szól hozzánk, íz
léses, mértéktartó, s mégis megszállott. A forradalom 
irtózatos felfordulásának és leveretésének vértanúja lesz, 
bitófán végzi életét Mednyánszky László — Cézár bátyja — 
száműzöttje, a boldogtalan fiatal pap, Mednyánszky Cézár, 
kit csak magas befolyások mentenek határokon által ki
végzés alól.

A harmadik kötet: a Szabadságharc leveretése után, a 
párizsi száműzetés képe. S örök igaz benne, hogy mint
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vergődik a parányi magyar, sors, jólét és nyomor hul
lámzásaiban, a nagy idegenben. S a sors furcsasága 
■ezután a határozatlan papot még Ausztrália kincses 
pusztaságába, az aranyásó kalandorok közé is elviszi. 
Ebben a vállalkozásában elveszti félkarját, s a kiállt küz
delmektől nyomorultul, betegen jő vissza. Lelke meg
öregedett, megfáradt.

Barátai, orvosai tanácsára a francia tengerparton 
keres gyógyulást. Még mutatkozik életében egy új for
dulat lehetősége, de neki nincs már ereje ahhoz, hogy 
újat kezdjen. S mint egykor, a győri püspökségen, 
háborgó ifjúságának egy meggondolatlan gyöngeségével, 
— de most már végérvényesen, holttá merevedett lélek
kel: kiissza a méregpoharat.

Lelke, — talán a fiatal íróéval rokon, — gazdag 
volt a gondolkodástudás és érzelem finom árnyalatai
ban. Álmodó, nem cselekvő egyéniség. Erőtlen és aka- 

: rattalan. Csak szerencsétlen. De amit az író észrevesz: 
körülötte, s korában, — történelmi, társadalmi mozgal
mak, jelszavak, sorsok, az igazság és testvériség eszmé
inek, egyre táguló, egyre gazdagodó távlatában: érdekes 
és értékes. A fő alak — Mednyánszky Cézár — tulajdon
képpen arra szolgáltat tanulságot, hogy hiába van 
egy emberben tudás, okosság, nemesség, jó érzés, — 
élete elkallódik és sorsa szerencsétlenné válik, ha ehhez 
nem párosul akaraterő s határozottság. A fő alak kora 
és környezete a magyar szabadságharc keletkezésének, 
lezajlásának és szomorú végének érdekes ideje. Mindent 
összevéve Sárközy György könyve tehetséges, s főkép
pen becsületes, őszinte hitvallású művészi alkotás, — 
s nyelvének megkapó szépsége, a hasonlataiban, képei
ben lenyűgöző műgond, kifejezésmódjának pontos, gaz
dag költőisége: igaz gyönyörűségünkre szolgál.

Gerö Lidy.

Az új Spanyolország.
Don Niceto Alcala Zamora, a spanyol köztársaság elnöke.

Spanyolországban a múlt tavaszon megváltozott az 
államforma s a királyságból köztársaság lett.

Don Niceto-t — ahogy Alcala Zamorát itt emle
getik — életének legnevezetesebb napján láttam először: 
azon a nyárias decemberi délután, mikor a spanyol köz
társaság már megválasztott elnökeképpen végigkocsiká- 
zott a városon, hogy a parlamentben letegye az esküt.

A diszruhás katona- és rendőrkordonokkal szegé
lyezett főutcán robogott végig a hosszú kocsisor, négy
négy fehér paripától vont fogatok, ezüstparókás, copfos 
kocsisokkal-inasokkal; természetesen az egész parádé a 
királyság visszfénye és emléke.

Az új elnök frakkban, kabát nélkül, nyakában az 
aznap kapott Katolikus Izabellarend széles aranyláncá
val ült a legelső kocsiban, a hátsó lépcsőn, keresztbe
font karokkal álló, harisnyás lakájok előtt s cilinderét 
lengetve, bólogatott jobbra-balra.

Hófehér bozontos sörénye, nyírott ősz bajusza, szép 
fogsora, derűsen világított olajbarna arcában, fekete gomb
szemei örömtől és meghatottságtól ragyogtak, rokonszen
ves és emberien közvetlen volt az egész férfi.

Felvonult a királyság egész katonai pompája: a 
messze földről berendelt tengerészek, akik fehér kesz
tyűsen, szabadnyakú matrózblúzokban úgy festettek, mint 
nagyranött iskolásfiúk, a magyar huszárokhoz hasonló, 
feketeprémes, sötétkékmentés tüzérek, a Guardia Civil 
remekbe öntött emberei, remekbe öntött lovakon, — fel- 
marsolt ezen a napon először a régi királyi testőrhad,

a térdig lakkcsizmás, arany mellvéríű, Don Quijote-sisakú 
kürassziék, kattogott és keringett fenn a türkiszkék égen 
egész repülőraj.

A négyórás katonai parádé fődísze kétségkívül a 
marokkói csapatok felvonulása volt, a Tetuanból és Ceutá- 
bó! ideparancsolt ezredek, feltűnő nagy számmal.

Minden filmrendező fantáziáját meghaladta a fehér- 
burnuszos spahik lassú, ritmikus menete az arany és 
ezüstfligránokkal teleaggatott arabs lovakon; szinte egy
forma, szakállas sejk-arcok, fűzöszerü, piros-kék-zöld- 
sárga selyembe szorított izmos derekak, amint a magas
támlás nyeregben — ami mindmegannyi hímzett, aranyos 
bőrfotelnek hatott — ringatóztak az idegekig ható, sivító 
sípszóra. . .  olyan volt ez a zene, mint a kigyóbűvölők 
éles melódiája, ami hol elhalkuló, hol felszisszenö üte
meivel maga is úgy vonaglik a levegőben, mint kígyó 
a sás között. . .

Jellemző, hogy az egész ünnepségre a nagyszámú 
külföldi sajtó egyetlen jegyet se kapott. Dehát ez nem 
akadályozta meg az érdeklődőket, hogy helyhez nem 
kötve, még áttekinthetőbben győződjenek meg a „nép
hangulatról “.

Don Niceto ma ötvennyolc éves.
Mint szegény andaluziai ügyvéd kezdte, aztán kép

viselő lett, majd hirtelen és váratlanul: középítésügyi 
miniszter. Gyors karrierjét annak köszönheti, ami erre
felé leginkább hat a tömegekre: szónoki képességeinek. 
Nagyszerűen tud beszélni.

Szónoki hajlamaira rendkívül büszke s nem is igen 
látni másképpen lefényképezve, mint a szónoki emelvényen.

Érdekes, hogy a mai köztársasági elnök, aki fiatal
korában egyébként szegény, kopott kis magántitkára volt 
Romanonez grófnak, — csak tavaly tért át új meggyő
ződésére, amint egy-írásában ezt be is vallja:

— Politikai pályám alatt mindig szolgáltam a 
királyság ügyét. Felfogásom a múlt évben változott meg 
egyszerre, mert rájöttem, hogy a királyság végzetes 
Spanyolországra. . .

A másik, ahogy Don Niceto-t fotográfiáin látni: 
otthon, családi körben. Öreg édesanyja, felesége, gyer
mekei — s köztük az elnök, házikabátban kávézgatva. 
Itt, mindennek alapja ma is a családi élet — különösen 
az anyatisztelet, hiszen még a győztes matadornak is 
azt kiáltják oda a bikaviadalon mint legfőbb elismerést: 
Sokáig éljen az anyád!

Alcala Zamora egyébként tényleg jó ember, jó 
családapa, aminthogy az összes polgári erényekkel dicse
kedhetik. Buzgó katolikus.

Mint ember, époly higgadt és mérsékelt Alcala 
Zamora, akár mint politikus.

A királyi palotábanlakást — hiába akarta a kormány 
valósággal ráerőszakolni a tisztességet — nem fogadta eí.

Alcala Zamora: spanyol fogalmak szerint is különös 
név. Alcala is, Zamora is egy kis községet jelent a 
castiliai fensikon, Madrid közelében, — Alcala Zamora 
tehát olyanféle, mintha Pesten például Cinkota Kerepes
nek hívnának valakit.

Apponyi elutazott a genfi leszerelési konfe
renciára. Apponyi Albert gróf a magyar delegáció kísé
retében ma délelőtt elutazott Genfbe, hogy résztvegyen 
a február 2-án kezdődő leszerelési konferencián. Eluta
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zása előtt Apponyi nyilatkozott a konferenciáról.
— Csak annyit mondhatok, — mondotta —, hogy 

soha 'nemzetközi tanácskozás kedvezőtlenebb kilátások 
között nem indult meg, a háború óta soha ennyire nem 
élesedtek ki az ellentétek, soha nehezebb nem volt a 
megértés, mint mostan. Azzal a célzattal veszünk részt 
a konferencián, hogy kivívjuk, ami a leszerelés kérdésé
ben minket elsősorban érdekel, annak az állapotnak a 
megszüntetését, amely az egyoldalúan Iefegyverzett Ma
gyarország és a felfegyverzett többi államok között fennáll.

B enes Genfbe utazott. Benes dr. cseh külügymi
niszter Kucera dr. kabinetfőnök társaságában Genfbe 
utazott, hogy résztvegyen a lefegyverzési konferencia 
tanácskozásain.

Londonban tanácskozások  kezdődnek Ma
g y aro rszág  röv id lejáratú  hiteleinek rendezéséről. 
A jövő hét elején Londonban fontos tanácskozások kez
dődnek Magyarország képviselői és a hitelező államok 
delegátusai között a rövidlejáratú hitelek rendezése tár
gyában. A tárgyalásra a hitelezők bizottsága Magyaror
szágot meghívta és ezért Teleszky János volt pénzügy- 
miniszter hétfőn elutazik Londonba. Ezzel kapcsolatban 
Korányi pénzügyminiszter a sajtónak kijelentette, hogy 
Londonban tisztázódni fognak a magyar rövidlejáratú 
hitelekkel kapcsolatos kérdések. Ezenkívül Magyarország 
képviselői megbeszélik a hitelezőkkel a transzfermoratórium 
ellen irányuló kifogásokat. Majd az új költségvetéssel 
kapcsolatban a pénzügyminiszter annak a reményének 
adott kifejezést, hogy március elsejére elkészül a vég
leges költségvetés.

Szállodát csinálnak egy óceánjáróból. Oslónak, 
Norvégia fővárosának vállalkozó szellemű üzletemberei 
nagy dologban törik a fejüket. A 20.000 tonnás Carma- 
nia óceánjáró gőzöst akarják megvásárolni, melyet aztán 
a kikötőbe állítanának és kajütjeit lakószobáknak ren
deznék be. Oslóban ugyanis nagy a lakásínség és ezek 
a vállalkozó szellemű emberek úgy gondolják, hogy 
ezekkel az ideiglenesen beállított lakásokkal jó jövedel
met biztosíthatnának maguknak.

A leszerelési szózatot minden angol iskolá
ban kötelezően felolvassák. Londonból jelentik: Sir 
Donald Mac Lean angol közoktatásügyi miniszter elren
delte, hogy február 2-án, a genfi leszerelési konferencia 
megnyitásán az összes angol iskolákban olvassák fel lesze
relési szózatát. A miniszter ebben a szózatban emlékez
teti az ifjúságot arra, hogy a jövő nemzedék boldogsága 
a leszerelési konferencia sikerétől függ, amelynek feladata 
a tömeggyilkolás eszközeinek korlátozása. A világ béké
jét az ifjúság gondolkodása nagy mértékben befolyásol
hatja s ezért ünnepélyesen felszólítja a miniszter a ser
dülő nemzedéket, ápolja a külföldi ifjúsággal kötött 
barátságot s terjessze mindenütt a béke és megértés 
szellemét.

Megharapott a majom egy kisleányt. Megren
dítő szerencsétlenség történt Kispesten, a mutatványos 
téren, ahol Miller Ede vásári mutatványos egy láncra 
kötött majommal mutatott be különféle produkciókat. 
Kisgyermekek állták körül a betanított majmot és jól 
mulattak a majom mókáin. Közben azonban a majom 
egy óvatlan pillanatban leugrott az állványról és egy 
kisleányra ugrott, akit átölelt és beleharapott az arcába. 
A hatéves kisleányt súlyos sérüléseivel kórházba szál
lították.

Rockefeller súlyosan megbetegedett. Newyork- 
ból jelentik: John D. Rockefeller, a végtelen nagy jóté

konyságáról híres, agg petroleumkirály súlyosan meg
betegedett. A betegség, az orvosok szerint, igen súlyos
nak látszik s midtán Rockefeller már kilencvenkétéves, 
attól kell tartani, hogy nem éli túl.

Láthatatlan ember.
Irta: Gárdonyi Géza.

Történeti regény. (Szemelvények.)
(Folyt.)

Bólogatott:
— Jó, jó, kedves fiam.
Aztán elmosolyodott.'
— Hát eljössz-e velem a barbárokhoz?
— A barbárokhoz!?
S a szivem eldöbbent:
— Atillához?
— Oda ám, a lidérc egye meg, — felelte a fejét 

csóválva Priszkosz.Egypár nap múltával oda kell utaznunk.
Leült és maga elé bámult.
— Atillához?* — ismételtem, mintha álmodnék.
Mert ez az újság hihetetlen volt nekem. Az uramat

máskor is küldözte a császár, ahova okos ember kellett, 
de hogyan küldheti a vadak közé?

Azonban csakhamar megvilágosodott nekem a gaz
dám szava. A minap hun követek érkeztek a császárunk
hoz, Teodoziuszhoz. Nagysüvegű, rút, barna emberek. 
Tigrisbör és párducbör a hátukon. A képük is olyan, 
mintha valamikor tigrissel csókolództak volna. De a sok 
aranylánc úgy ragyogott, zörgötl a mellükön, hogy ámu
lat volt nézni. Voltak valami öten. Az uramat minden 
órában hivatták az udvarhoz vagy hozzánk szaladgáltak. 
A házunk olyan volt néha, mintha csendes őrültek háza 
volna. De a császári palota méginkább. A nagyméltó- 
ságú urak mindenütt suttogtag-buttogtak, s a szemükben 
hol aggodalom borongott, hol pedig a ravaszság csil
logott.

A hun urak levelet hoztak a császárnak. A levélben 
Atilla azokat a szökevényeket követelte, akik a római 
birodalomban lappanganak. Továbbá azt követelte, hogy 
az lszter (Duna) mellékén ne szántsanak-vessenek a csá
szár népei, mert az a föld az övé. Végül az volt a kí
vánsága, hogy a vásár ne az lszter partján legyen Illí
riában, hanem ötnapi járással beljebb: Naiszoszban, a 
két birodalom határán.

Én is ott álltam a palotában, mikor a hun követek 
a levelet odanyujtották. Az uram mögött álltam, és lát
tam az udvart sápadt képűnek, míg Vigilász tolmács a 
levelet mondatról mondatra fordította.

A császár megkönnyebbülten lélegzett, mikor Vigi
lász a levél végére ért, ahol Atilla jóegészséget kívánt 
a császárnak.

Némi okoskodással gonosz humort lehetett volna 
ebben gyanítani, de törődtek is ők a szófejtéssel! A fő 
az, hogy Atilla nem nyergei.

A császár felemelte a fejét és szinte alázatosan 
nézett az öt mord hun követre:

— Van-e még valami izenete őfelségének?
A fő követ, Edekon, egy nyalka-bajúszú ember 

felvágta a fejét:
— Van. Azt izeni, hogy máskor, ha követeket kül

desz hozzá, ne holmi egytógájú fráterek legyenek azok,

* Atilla a magyarok elődeinek a hunoknak volt hatalmas 
fejedelme, ki egyik országot a másik után hódított meg. s kit 
Isten ostorának nevezett a világ. Szerk.
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hanem országod főfő jelesei közül valók: szenátorok, 
vagy legalább is konzulok.

S ahogy a hun szólott, mintha' csak ő volna a 
császár, Theodoziusz meg az Atilla kengyeltisztitója.

A császár mindenre nyájasan bólintott, azután 
rábízta a követeket Krizafioszra, hogy míg a válasz 
készül, kenje őket vajjal.

A válasz napokig készült, s az én jó uramnak, 
ami fekete volt még a hajában, az is megőszült belé. 
Láttam, hogy miket ír, mert hiszen én tisztáztam neki. 
Ha a betűk mozogni tudnának, a válaszunk betűi tér
den csúsznának Atilla szeme elé. Gyalázat a neved 
alázat! A müveit Európa hajlong a barbár Ázsia* előtt!

A császár alázatosan könyörgött Atillának, hogy 
ne engedje a népét becsapkodni a római birodalomba, 
meg hogy egy végleges békekötés végett küldje el a 
fővezérét.

Mindez villámként futott át az emlékezetemen, s 
kérdem az uramat:

— És kivel megy uram, ha szabad tudnom: kit 
küld a császár? Krizafioszt, ugy-e?

Priszkosz a fejét rázta:
— Nem, egy jobbképű embert: Maksziminoszt.
Tehát az első gazdámat.
— Követlek uram, ahová mégy, — bókoltam szí

vem igaz érzésével —, aztán talán nem is olyan fekete 
az a hun, mint amilyennek festik!

— Gondold meg! Most már ha maradsz is, sza
bad vagy Zéta: nem rendelkezek veled. Gondold meg.

— Meggondoltam uram.
— Azok az emberek vért isznak, embervért! A 

csatában fölhasítják az elesett ember mellét, és a foguk
kal harapják ki belőle a még dobogó szívet!**

Éreztem, hogy elsápadok. A vértől mindig irtóz
tam, hacsak emlegették is. Azonban az uramat annyira 
szerettem, hogy ha maradást parancsolt volna, akkor is 
elmentem volna utána.

— Veled megyek uram —, feleltem —, követlek 
akár a világ széléig.

— No derék —, mosolygot az öreg —, hát akkor 
csak szedd össze fiam, amiket gondolsz, hogy elvigyünk. 
A virágaimat add ki az asszonynak. A szobát bezárjuk. 
Aztán nézd: itt van tíz arany. Ezen végy mindenféle 
fűszert, amit az egyiptomi kalmárok árulnak, meg egy
néhány krokodilusbőrt, meg piros szattyánt, rézgyűrű
ket, fülbevalókat, mindent, mindent, amiről gondolod, 
hogy a vadak közt hasznunkra válik. Dehát igazán el- 
jösz velem?

— Ó h  uram —, feleltem most már a szívemnek 
minden melegével —, az árnyékod is inkább elhagyhat, 
hogy sem én elhagynálak.

II.
Zétát gazdája, Priszkosz, magával viszi Atilla 

földjére.
Már ugyan kitavaszodott, mikor az lszter (Duna) 

vizében megitathattuk lovainkat. Fűzfák, nyírfák, már 
javában bontogatták levelüket, s a rétek és legelők mint
ha nagy zöld bársony szőnyegekre tojássárgáját szórt 
volna szét valami mérföldeket lépő óriás.

Tíz sátorral voltunk mindössze. Az egyik Makszi- 
minoszé, az első a gazdámé, ő  a császárnak a valójá- 
ban-való követe. A másik sátor Priszkoszé meg az enyém. 
A harmadik Vigiliász tolmácsé, egy hunyorgó-szemű

♦ A hunok Ázsiából jöttek.
••Ilyen hírük volt a hunoknak. Az egész világ félt tőlük.

vézna emberé, aki már máskor is járt Atillánál. A többi 
hitvány sátor a szolgáké, s egy meg Rusztikiosz keres
kedőé, aki egy rokona kiváltása végett csatlakozott hoz
zánk Maksziminosznak az engedelmével.

Egy nyíllövésnyire előttünk az a katonaság hala- 
dozott, amelyik Atillának a tizenhét szökevényét kisérte, 
s azokkal együtt verték az út porát előttünk a hun kö
vetek is.

Az utón persze érdeklődtünk a hun nyelv iránt, 
hogy miféle ebnyelv? Vigiliász meg Rusztikiosz tanítgatta 
is az urakat, de én szegény Senki Pál nem kérdezhet
tem tőlük semmit, csak éppen amit fülheggyel elkapo- 
gattam a tanításukból, az volt az enyém.

Vigiliász ügyes tanító volt különben: mindig hunul 
mondta a kérdést, s az uraknak a kérdés ismétlésével 
kellett felelniök.

— Mi legel ott a mezőn?
— Ott a mezőn birkanyáj legel.
Eleinte persze csak szavakat kérdezett:
— Mi ez?
S a köpönyögére mutatott.
— Esz van keppenjekk, — felelte Maksziminiosz.
— Esz van kepenyökk, — felelte a gazdám.
— Se nem keppenjekk, se nem kepenyökk, — 

korrigált Vigiliász, — hanem köpönyeg.
Az ilyeneken nevettek is.
— Hordja el a manó ezt a barbár nyelvet, ki ta

nulhatja meg, ha nem az anyja emlőjéből szopta?
De nekem volt rá kedvem.
Engedelmet kértem az uramtót, hogy hadd járjak 

elől a szökevények mellett: valamelyik hunnal össze- 
barátkozok, — még tán hasznunkra is válik.

Szerkesztői üzenetek.

Felhívjuk új olvasóink figyelmét „Láthatatlan ember" 
című gyönyörű szép s igen híres folytasásos regényünkre, 
melyet szívességből bocsátottak a Bizalom rendelkezésére.

Aki az előző folytatásokat nem olvasta, elkérheti 
azokat az intézet könyvtárából, hol a Bizalom számai 
megvannak.

A „Láthatatlan Ember" Atilla hun fejedelem ide
jében játszik. A hun testvér nemzet volt a magyarral s 
néhány száz évvel a magyarok előtt jött ki Ázsiából s a 
mai Magyarország területén birodalmat alapított. Atilla, 
ki — a monda szerint — Istentől csodálatos módon 
kapott legyőzhetetlen kardot, állott a hun birodalom 
élére s mint csodálatos emberfeletti hadvezér és fejede
lem legyőzte úgyszólván az egész akkori világot A 
népek „Isten ostorának" nevezték öt, rettegtek tőle és 
csodálták...

A „Láthatatlan Ember" egy görög emberről, Zétáról 
szól, ki Görögországból Atillához kerül s a hun nép 
életében, csatáiban résztvesz és a legnagyobb megpró
báltatásokon, legcsodálatosabb élményeken megy keresztül.
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