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

6. szám. III. évfolyam. 1932 március 15.

A közérdek...
Közérdek. . .  közérdek, ez a varázslatos szó vissz

hangzott Vámossy Kálmán szívében és agyában fiatal
ságának ábrándos évein át, mert édesatyjától mindig 
azt hallotta, hogy tisztességes magyar embernek kutya
kötelessége az, hogy elsősorban a közérdeknek éljen s 
ehhez a szent fogalomhoz igazítsa hozzá egész magán
életét és egyéni érdekeinek .jogos mérvű istápolását is. 
Édesatyja egyike volt azoknak a régi vágású magyar 
embereknek, akiket aríhakidején a „magyar táblabírák" 
gyűjtőnevével szoktak nevezni. Ott pihennek ezek már 
a szeretett magyar anyaföldben s ha itt-ott fel is tűnik 
még közülök egy-egy az emberek társadalmi sokadal
mában, lényük idegenszerűen hat. Más lett azóta a világ. 
Nem csoda, ha ebben a mai közéleti levegőben elsor
vad az fi varázslatos fogalom, amit Vámossy Kálmán 
lelki szemei előtt szüntelenül csillogni érzett, amióta 
agya gondolkozni s szíve éretten érezni tudott. A köz
érdek szeretetével a bensejében, rohant bele a világhá
borúba is s mikor a nemzeti érzület fenséges fellobbaná- 
sának a nyomán Trianon szakadt reá az országra, ele
inte úgy érezte magát sokezer kortársával együtt, mint
ha valami husánggal fejbekólintotíák volna. De lassan- 
lassan magához tért. Elhatározta, hogy mégis csak hű 
marad régi ideáljához s mindent megpróbál, hogy szol
gálni tudja a nagy magyar közérdeket, azt a varázsla
tos fogalmat, aminek szeretetét beleültette leikébe az 
édesatyja, fiatalságának éveiben. Hol lehetne jobban 
szolgálni a közérdeket, mint a politika arénájában, gon
dolta magában? Megvolt a jogi doktorátusa, elmúlt 30 
éves és vagyona is volt. Fellépett tehát képviselőnek 
mint pártonkívüli ellenzéki. Előzőleg végig mustrálta a 
pártokat. Egyiknél se találta meg a közérdeknek azt 'a 
szeretetét, ami után vágyakozott s elhatározta, hogy a 
maga útján fog járni. Idealisztikus irányzatú nevelése 
során meggyökeresedett benne az a meggyőződés, hogy-

Irta: Nagy Emil.
ha valaki tisztességes és önzetlen alapon hirdeti az igaz
ságot, annak győznie kell. Hirdette is a magyar nem
zeti igazságokat az egész választáson át, lelkesedtek is 
érte a választók körömszakadtáig s végül úgy megbu
kott, mint a pinty. Vámossy Kálmán pedig tovább ke
resgélte annak a módját, hogy hogyan tudná mégis 
szolgálni a közérdeket? Megtalálta. Be akart jutni a 
Népjóléti minisztériumba. Igen. .  .'igen a népjólet eme
lésének a gondolata a legszebb eszme a világon,,énnek 
az eszmekörnek fogja szentelni minden erejét Beadta 
a kérvényét s várt. Persze a kinevezés elmaradt. Mikor 
reménykedésének ez a csatornája is bedugult, kiment a 
temetőbe s leült édesatyja sírja mellé. Tanácsot akart 
tőle kérni s egyszerre csak ijedten észlelte, hogy ehe
lyett szemrehányásokat tett az édesatyjának, miért nem 
nevelte őt is „olyan könnyednek, cinikusnak és vicces
nek, mint amilyen az ő volt győztes ellenfele s miért 
ültette ehelyett a leikébe a közérdek szeretetének azt a 
nehézkes érzését, ami mostanában olyan erős akadálya 
az érvényesülésnek. Azóta is mindenfelé próbálkozott, 
hogy hol tudná szolgálni a közérdeket? De hiába, rtem 
talált semmit sem ...

Végre nekiadta magát az ivásnak. Jobbfajta ven
déglőkbe szégyelt menni iddogálni s így inkább az apró 
kocsmákat szerette. Rendesen egyedül üldögélt egy-egy 
félreeső asztalnál. Egyik vasárnap este arra lett figyel
messé, hogy a szomszéd asztalnál borozva üldögélő 
nagyon tisztességes kinézésű munkások beszélgetés köz
ben többször kiejtették azt a szót, hogy „export". Fur
csán hangzott ez az idegen szó azoknak az érdes em
bereknek a szájából. Majd világosan hallotta ezt a 
mondatot:

— A genfi urak is megmondták a jelentésükben, 
hogy az országot csak az export emelésével tudjuk 
megmenteni...
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Vámossy Kálmán úgy érezte magát, mint az a 
regebeli pásztorleány, akinek a szeme előtt kinyílt az 
égbolt. Ezek az egyszerű munkások tudnák azt, hogy 
hogyan kell megmenteni az országot, hogyan kell szol
gálni a közérdeket, aminek eddig nem tudta megtalálni 
a módját? Engedelmet kért, hogy közéjük ülhessen. 
Szívesen fogadták. Nem idegenkedtek az úriembertől. 
Egyik mindjárt elmondta, hogy ők nincsenek bent a 
szakszervezetben, de Vámossy Kálmán már megundo- 
rodott a politika minden fajtájától s ez a kérdés nem 
érdekelte. Kérte, hogy folytassák az előbb megkezdett 
diskurzust az exportról s arról, hogy hogyan lehet meg
menteni a hazát, hogyan lehet szolgálni a közérdeket? 
A munkások elmondták, hogy az ő gazdájuk szegénység
ből küzdötte fel magát, de most már van szép gyára, 
amelyben 150 munkás dolgozik s olyan gyönyörű ered
ményt értek el a. szakmában, hogy nemcsak kiszorítják 
az idegen árucikket, de már szépen exportálnak is.

— Hja, így kell szolgálni a közérdeket — toldotta 
meg egyik öreg munkás.

Attól kezdve Vámossy Kálmán abbahagyta az ivást. 
Egész nap a könyvtárakat bújta s mindig csak azt a 
kérdést tanulmányozta, hogy hogyan lehetne emelni az 
ország exportját, mert valóban igazuk van azoknak a 
derék munkásoknak, ezzel lehet ma szolgálni a valódi 
magyar közérdeket. De hogyan fogjon hozzá gyakorla
tilag ? ... Egy hónap múlva, vasárnap este megint elment 
abba a kis kocsmába. Most is ott üldögéltek munkás- 
ismerősei.

— Mondják csak, kedves barátaim, bevennének 
engem is a gyárba, ha jelentkezném munkásnak?

— Nem úrnak való az kérem — felelte mindannyiuk 
nevében az öreg munkás.

Vámossy Kálmán erre őszintén elmondta nekik 
élete történetét, eddigi csalódásait és sikertelenségeit. 
A munkások szájtátva hallgatták. A gyárban elmondták, 
hogy milyen furcsa urat ismertek meg. A gyár urát 
érdekelte a dolog.

— Azt mondta az az úr, hogy ma el fog jönni, 
— jelentette az öreg munkás.

Vámossy Kálmán harmadnap már dolgozott a gyár
ban. Boldogan és erőteljesen. Három hónap múlva olyan 
jelességre tett már szert, hogy munkavezető lett. A gyár- 
tulajdonosnál is többször volt vacsorán. Megtalálta végre 
önmagát. Újra kiment az apja sírjához, s nagy szeretet
tel gondolt a pompás öreg úrra, aki arra tanította, hogy 
tisztességes magyar embernek szolgálnia kell a közér
deket . . .  Pár nap előtt megbeszélték a gyárossal, hogy 
amint lesz jó vevője, eladja azt a két nagy vidéki eme
letes házát, amiket aznapjától örökölt s 'á rá t befekteti a 
gyárba, hogy azzal is jobban emeljék az exportot s 
igy Vámossy Kálmán még nagyobb erővel tudja' szol
gálni — a közérdeket.

Ambrus Zoltán magyar író meghalt.
Meghalt a magyar toll egyik legnagyobb művésze: 

Ambrus Zoltán.
Pályafutása: Ambrus Zoltán 1861 február 2-án 

születt Debrecenben. Jogásznak készült, de az irodalmi 
elhivatottság csakhamar eltérítette jogi pályájától. Buda
pesten végzett tanulmányai után Párizsba ment, ahol 
két éven át a College de France-ban és a Sorbonne-on 
francia nyelvtörténeti és irodalmi előadásokat hallgatott. 
Írói egyéniségének kialakulására ezek a párizsi tanul-, 
mányok döntő hatást gyakoroltak. Irodalmi munkásságát

a Fővárosi Lapoknál kezdte meg (1879—82). Irodalmi 
tárgyú cikkeket és színibírálatot írt a Budapesti-Hírlap
ba, Egyetértésbe, Pesti Naplóba, amelynek, valamint a 
Magyar Hírlapnak és Pesti Hírlapnak, rendes dolgozó
társa volt. 1900-ban szerkeztette az Új Magyar Szemle 
magasszínvonalú folyóiratot, 1910-ben a Lipótvárosi 
Kaszinó 1000 koronás irodalmi díjával tüntették ki 
Legnagyobb szabású regénye a Midás király, amely 
mellett Girofflé és Giroffla, Solus eris, Szeptember, A 
gyanú című kötetek jelentik regényírói tevékenységét. A 
két utóbbi regény közül a Szeptember-t franciául A gya- 
nú-t németül is kiadták. Sok elbeszélése jelent meg 
francia és német fordításban. Több kötetben kerültek 
kiadásra válogatott irodalmi tanulmányai, színházi kritikái 
is. Mint műfordító, szintén kiváló tevékenységet fejtett ki.

Irodalmi érdemeiért a Magyar Tudományos Aka
démia, a Kisfaludy-Társaság és a Petőfi-Társaság tagjai 
közé választotta Ambrus Zoltánt. 1917-ben a Nemzeti Szín- 
ház igazgatója lett. Az ország első drámai színházát 1922 
júniusáig igazgatta s távozása után a színház örökös 
tagjává nevezték ki.

LE V É L
Egy vágyam se volt már, már könnyem se hullott, 
tán már nem is éltem, a kin agyonkinzott, 
szivem, lelkem fagyva, s oly üres volt minden, 
csak e szörny üresség réme dermedt bennem.

Végre e pokolba megváltás jött végre, 
vakítón belibbent egy fehér levélke!
S  im kibuggyant könnyem Édesanyám Irta, 
s csókoltam reszketve, boldogan és sírva.

És már újból vágytam, forrón, egész szívvel 
bár ö simogatna áldott két kezével-, 
és a szörny üresség megtelt dallal, fénnyel, 
az édes anyaszív csodás melegével.

B. A.

Hermann és Dorottya.
Irta: Gőte*

VII. Ének: Dorottya.
(A pap és gyógyszerész visszamennek a városkába s Her- 

[nanrj ,.osszas keresés után megtalálván Dorottyát, nem kéri ót 
feleségül, hanem, hogy kipróbálja őt: cselédnek fogadja fel. 
Dorottya, aki minden munkát szeret, szívesen beáll hozzá, de a 
menekültek, kiket eddig ő gondozott, fájó szívvel búcsúznak tőle.)

Mint vándor a gyorsan lehanyatló napra 
Elbámul még egyszer, melynek köd alakba’
Lebeg elő képe a sűrű cserjében 
És a szikla falán ragyogó fenségben 
Előtte reng, fénylik vakító szín árja:
Hermannak úgy tűnt föl a kedves lyány árnya, 
Mintha ott lebegne, mindig őt követvén 
Előtte járna a búza közti mesgyén.
De a bámulatból felocsúdván végre 
A faluba téré, ámde im elébe 
Szép magas alakja tűnik a leánynak 
Bámulja, csodálja: ő maga, nem árny csak.
Korsót visz serényen mind a két kezébe’.
A kúthoz most Hermann kedvvel lép elébe,

* Gőte (Goethe) a németeknek legnagyobb költője, ki egy- 
személyben nagy tudós és bölcs is volt. 1832 március 22-én 
halt meg, tehát 100 évvel ezelőtt. „Hermann és Dorottya* című 
gyönyörű költeményét melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe.
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Fölbátorodva így szól a meglepett lyánynak- 
„Derék lyány, hát újra sürgölődve látlak,
Hogy segély másoknak üde enyhet nyújtva?
Mondd, mért jősz egymagad ilyen messze kútra 
Míg elég másoknak a falu csorgója,
Bár ez gyógyerejü üde víz valóba’?
Vizet, kit megmentéi, a betegnek viszel?"
Nyájasan köszönve neki a lyány felel:
„Meg van már fizetve az út fáradsága,
Bőkezű jóltévőm is emitt találva;
Mert mint adománya olyan kedves nékünk,
Annak a látása, aki jót tesz vélünk.
Jer lásd magad, hogy kik élvezik jó (etted;
Jer fogadd háláját a fölüdülteknek!
De tudd meg, mért jövök meritni e kútra,
Hol a forrás tisztán csergedez buzogva;
A falunak föl van vize mind zavarva;
Mert mind ott gázoít át a lova, a barma,
Hol a forrás buzog, a falu népének.
Mosással, surlással is beszennyezének 
A faluban minden edényt, kutat végre.
Mert ki-ki magára, a percnyi szükségre 
Gondolva, jövőre nem gondol előre."
Mond s a széles lépcsőn a lyány s kísérője 
Leér ott leülnek ketten a kút-gárgyán.
A lyány hajol merni, az ifjú a lyánykán 
Áthajol a másik korsóval kezében,
Megpillanták egymást a víznek egében.
Nyájasan bólintva köszönnek egymásnak.
„Adj innom" vidáman mond Hermann a lyánynak,
Ez od’ adj’ a korsót s dűlve a korsóra 
Megpihennek aztán; végre a lyány szóla:
„Mondd, itt hogy talállak kocsi és ló nélkül,
Hol előbb láttalak, messze azon helyiül?"
Földre süté szemét az ifjú mélázva,
Majd nyugodtan fölnéz nyájasan a lyányra.
Csönd volt a leikébe’, de nem merte még be
vallani szerelmét, mert a lyány szemébe 
Értelem sugárzók, nem szerelem láza. 
összeszedve magát így beszél hozzája:
„Halld válaszom lyányka, érted jöttem én el.
Minek is titkoljam? Otthon két szülémmel 
Mint egyetlen fiú egymagámra élek,
Házban, gazdaságban nyújtok segítséget.
Sokféle a munka; én a gazdaságot,
Gondosan jó atyám vezeti a házat,
Az egész háztartás lelke édesanyám.
De annyit vesződik — te is tudod talán? —
A gazdasszony a rossz hűtlen cselédséggel!
Ha cserél, rosszat még rosszabbal cserél fel.
Édes lyánya helyett, kit korán vesztett el,
Rég óhajt leányt, ki néki szeretettel 
Ne legyen csak kézzel segítség a házban.
Ma hogy megláttalak sürgésben-forgásban,
Latva erős karod, deli termetedet,
Hallva okos szavad: elbájolt engemet!
Hát haza siettem földícsérni otthon,
Szülék-, barátoknak érdemid elmondom.
Most elmondni jöttem óhajunk, óhajom. . .
Bocsásd meg ha haboz a beszéd ajkamon."
„Ne habozz, csak bátran! beszélj! — a lyány felel, 
Nem sért ez, szívem csak mély hálával tel el.
Ki vele! Nem riaszt vissza a beszéded:
Szegödtetni kívánsz a házhoz cselédnek?
Dús házatok gondját könnyíteni véled,
Ha fölleled bennem a derék cselédet,
Ki ért a dologhoz s kedélye sem durva.

Halld rövid válaszom ez ajánlatodra:
Veled megyek, sorsom szózatát követve,
Tisztem itt betöltém, mert meg van már mentve 
S övéi körében a gyerekágyasnö.
A legtöbb együtt van; többi is csak megjő.
Mind hamar remélnek hónukba megtérni,
Bujdosó jobb sorsát mindig így reméli.
De nem csal meg engem a kába reménység 
E gyászos időn, mely gyászosbat ígér még.
A világ kapcsai meg vannak már oldva,
Ha nem a végszükség, egybe ki kapcsolja?
Egy tisztes férfinál, egy derék nő mellett 
Örömest szolgálok, szerezni élelmet;
Mert a kóbor nőnek ingatag a híre,
Veled megyek rögtön, a korsót elvíve,
És a nő áldását miután kiesdfem;
Jer lásd magad őt és tőlük végy át engem!"
Az ifjú örömmel hallá feleletjét,
A valót megmondni mind kételkedett még,
A lyányt e tévelyben hagyni jobbnak vélte,
Hogy szerelmét tőle majd csak otthon kérje.
S ah egy aranygyűrűt pillant meg az ujján.
Hagyta hát beszélni, figyelve hallgatván.
„Nosza térjünk vissza — folytatá a lyányka;
Mert csak gáncsot szórnak a fecsegő lyányra.
Ki a kútnál időz, holott kedves nékünk 
Zuhogó víz mellett magunk kibeszélnünk.
Fölálltak, mégegyszer a kútba benéztek 
S rabjai levének sóvár epedésnek 
Szótlan a két korsót gyorsan fülön fogva 
Lesiet a lépcsőn, Hermann méné nyomba’,
Kérte egyik korsót, könnyítni a terhet,
„Hadd — szól — ha egyenlő a súly, úgy nem terhel 
S ki uram lesz nékem, az hogyan szolgálna?
Mintha sorsom szánnád, ne nézz rám oly szánva! 
Mert korán szolgálni tanulni: nő sorsa,
Mert szolgálva jut csak jogos uralomra.
Mint lyány, nővér szolgál szüléknek, fivérnek,
Örök jövés-menés: az neki az élet;
Emel, hord, sürög forg csak másnak szünetlen,
Ha megszokja: nem lesz semmi se kelletlen. 
Munkában ő éjet-napot eggyé tegyen,
Dolgot meg ne vessen, tűt ne kicsinyeljen!
Önmagát feledve, csak másokban élve,
Mint anya rászorul mindezen erényre:
Csecsemő fölveri őt beteg álmábul,
Emlőt kér, a kínhoz az aggály is járul.

'  Férfi el nem bírna — nem rendeltetése —
Húsz sem ilyen terhet: adjon hálát érte!"
Szólt a nő s hallgatag társával a kerten 
Átmenve a csűrhöz értek el mindketten.
Hol a gyerekágyast lyányaival hagyta,
A kiket megmentett, mind egy-egy galambka! 
Belépnek s a bíró lép be velők szembe,
Mindkét kezén egy-egy gyermeket vezetve.
Ezeknek az anyjok már vésztők siratta,
De az agg föllelte őket a zsibajba’.
Ujjongva ölelték anyjokat s fivérök’,
Kit még nem ismertek: játszni fog majd vélök. 
Dorottyára szökve, nyájasan köszöntve 
Ennivalót s elébb vizet kértek tőle.
Ő azt körüladja. A gyermekek isznak,
Iszik a beteg nő s a bírónak is ad.
Felüdült mindnyája, a vizei dicsérte,
Mely üde, friss vala tikkadtak enyhére.
A lyány komoly arccal hozzájok ekként szól:
„A korsót most adom barátim utolszor,
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Hogy ajkatok égő szomját enyhítsétek;
De ha tikkasztó nap’ víz ad enyhet néktek,
Friss forrásból isztok, árnyban megpihentek:
Rólam s tetteimről emlékezzetek meg!
Nemcsak rokonérzet, szeretet vezérlett,
Nem felejtém én sem, mi jót ti tevétek.
Fáj, hogy most elhagylak, de egyik a másnak 
Nincs vigaszul többé, terhére van már csak.
Szerteszét kell zülnünk idegen országba,
Ha a hazatérés útja is élvágva, 
íme itt az ifjú, kinek adománya 
A sok drága étel, a gyerek pólyája.
Azért jött, hogy engem cselédnek fogadjon,
Hogy szolgáljam derék, dús szüleit otthon.
Megyek, mert szolgálni: ez a leány sorsa;
Tétlenül heverni csak terhére volna.
Ez okos egy ifjú, örömest mék véle,
Hiszem, mert gazdagok, okos két szüléje.
Ég veled barátnőm, örülj csecsemődnek,
Hogy viruló színben ölelheted őt meg.
Sziveden ha nyugszik e színes pólyába’,
Gondolj az ifjúra, kinek adománya,
És ki ruház, táplál engem is ezentúl.
S kigyelmed — folytatá s a bíróhoz fordul —
Fogadja hálám, hogy atyám volt elégszer!"
Szólt s a gyerekágyas elébe letérdel,
Csókkal ez halmozta s megáldá zokogva,
A tisztes bíró szólt Hermáimhoz azonba’:
„Bizonnyal barátom jó gazda lehetsz te,
Ki házába csupán jó embert vészén be.
Láttam, hogy jól megnéz a jó szemes gazda 
Barmot, juhot, lovat ha vesz: megválasztja,
De embert, ki ha jó, a vagyont megtartja,
Ha rossz, ha gondatlan, elveri, pazalja:
Befogad vaktába a házba, családba,
Elhamarkodását későn szánja bánja.
De ha értesz hozzá, hogy ilyet választál,
Cselédnek te jobbat nem is találhatnál;
Tartsd meg őt, mig rajta lesz a háznak gondja,
Honn a lyány, a testvér helyét is pótolja."
Ekközt több rokon jött a gyerekágyashoz,
Jobb lakást ajál föl s neki egyet-mást hoz.
Hallván a lyány tervét, hálásan Hermannra 
Nézve soknak támadt furcsa gondolatja,
Mert ki-ki suttogta innen is és túlról:
Bezzeg jó lesz dolga, ha férj lesz az úrból.
A lyányt kezén fogva most így szólott Hermann: 
„Jerünk, az est beáll, s a város még hol van?
A nők most Dorottyát, sok búcsú-szót ejtve, 
ölelék, mig Hermann tőlük elvihette;
De most a gyerek mind rívásra fakadva 
Ráesik, második anyját de nem hagyja,
Mig egyik-másik nő így nem csitította:
„Csitt gyerekek! mostan nénétek Dorottya 
A városba megy be; hoz mézes kalácsot,
Melyet számotokra rendele bátyátok,
Hogy minap a gólya cukrász felé vitte;
Aranyos bábúkkal lesz nem soká itten!"
Most hagyják, de nehéz volt elvinni mégis,
Marasztá ölelés s kendőlebegés is. (Folytatása köv.)

KIKELET.
Van-e még egy nemzet,
Mely kikeletnek mondja a tavaszt. 
Jó kifejezés ez és nagyon is igaz.

Kikel a madár a tojásból,
A földből, kikel minden mag,
Kikel zordonságából, a lélek is,
Ha érzi, hogy megjött a tavasz.
Ki ne örülne a kis hóvirágnak?
Ki ne szeretné a kedves kis ibolyát?
Ki ne élvezné a tavaszi virág édes illatát?

Ha bűnös is az emberiség a földön,
Minden lélekben van valami jó,
Ha van aki ápolja és gondozza,
Úgy, mint a virágot a napsugár,
A bűnös megtér, megjavul,
Lelkében felcsillan egy fénysugár',
A kert virágait is ápolják,
Kitépik a gazt, mely szintén kikel,
Ki az ember leikéből a rosszat kitépi,
Mind örökre áldott legyen!
Ha a lélek, a gonosztól megszabadul,
Szelíd boldogság szállja meg,
Érzi, hogy számára is megjött 
Az igazi, megváltó kikelet!

Fodor Riza.

ki Világ folyása.

A francia m iniszterelnök nagy fe ltűnést keltő 
terve . Míg Genfben a leszerelés kérdését tárgyaló kon
ferencia nem tud zöldágra vergődni s az államok nem 
képesek megállapodni abban, hogy minden háborús 
szándékot, komolyan, becsületesen félretéve: a lefegy
verzést véghez vigyék... azalatt Japán és Kína között 
folyik a háború a technika minden eszközével s meg
ismétlődnek azok a rémségek, melyek az európai világ
háború alatt történtek s. melyek az okai mindannak a 
bajnak és nyomorúságnak, ami ma a világon van.

Európa és Amerika népei kétségbeesve viselik azt 
a sok szenvedést és nélkülözést, amely a háború óta 
mind erősebben és erősebben rájuk szakadt és az utolsó 
évben különösen fokozódott. Mindenki várja, hogy hon- 
nét, mikor jön javulás? A volt középhatalmak — Német
ország, Ausztria, Magyarország és Bulgária — abban a 
meggyőződésben vannak, hogy addig nem állhat helyre 
a világ jobbik rendje, amíg a békeszerződések igazság
talanságai ki nem küszöböltetnek, nem revidiáltatnak. 
De erre egyelőre kevés a kilátás és remény. Mégis a 
„győztes" hatalmak is tudják, hogy így tarthatatlan a 
helyzet s valaminek kell tötténie. Ebből a gondolatból 
kifolyólag:

Tardieu, francia miniszterelnök egy nagy jelentő
ségű eszmét vetett fel a legutóbbi napokban, melyért 
teljes erővel akar síkra szállni. Ez az eszme, ez a terv 
abban áll, hogy az öt dunamelléki állam: Ausztria, 
Magyarország, Csehország, Románia és Szerbia (máskép 
Jugoszlávia) gadaságilag egyesüljenek. Ennek értelme 
az, hogy ezek az államok mind túl kicsik ahhoz, hogy 
egymagukban jól megtudjanak élni, valamennyien rászo
rulnak egymás iparcikkjeire vagy mezőgazdasági termé
nyeire, — tehát-valamennyire nézve sokkal célszerűbb 
lenne, ha közösen gazdálkodnának, ha gazdaságilag 
együttműködnének s támogatnák egymást.

A gazdasági egyesülésnek különböző fokozatai 
vannak. A legerősebb mértékű az, hogyha ez az öt 
állam vámúnióra lép, vagyis egymásközött teljesen meg
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szünteti a vámhatárokat s így minden drágítás nélkül 
mehet pl az olcsó magyar búza Csehországba s onnét 
ide az olcsó cseh üveg. Ez kétségkívül fokozná a keres
kedelmi forgalmat s olcsóbbá tenné az életet, mind az 
öt kis országban.

Egy enyhébb fokozata a gazdasági szövetségnek, 
hogy nem szüntetik meg teljesen a vámhatárokat, csak 
egyes cikkekre nézve tesznek kedvezményeket.

Tardieu kijelentette, hogy amennyiben ez a gaz
dasági szövetség létrejön az öt dunai állam között, 
Franciaország juttat pénzt ezeknek az országoknak (így 
persze nekünk is Magyarországnak).

Tardieü javaslata természetesen óriási feltűnést és 
izgalmat keltett az egész világon. Walkó Lajos, magyar 
külügyminiszter azonnal Rómába és Genfbe utazott, 
hogy ebben az ügyben tárgyalásokat folytasson. (Tár
gyalásairól alább közlünk tudósítást.)

Legnagyobb kérdés az, hogy leheiséges-e eközött 
az öt állam között őszinte és reményekre jogosító.gaz
dasági együttműködés akkor, amikor azok közül négy 
közös erővel megcsonkította az ötödiket, Magyarországot 
s ma is' bitorol színmagyar vidékeket? Ezeket a kér
déseket tárgyalják ma a legnagyobb izgalommal, nem
csak Magyarországon s a másik négy dunai Államban, 
hanem az egész világon is, hol reménykedve, hol remény- 
elenül.

M ussolini olasz m iniszterelnök m árcius 8-án 
délu tán  fogad ta  W alkó Lajos külügym inisztert,
akivel egy óra hosszat tartó megbeszélést folytatott, mely 
után Genfbe utazott.

Anglia nem lehet közömbös a Duna-völgy meg
bénulásával szemben. A Morning Post diplomáciai leve
lezője szerint a dunai kollaborális tervet örömmel üdyözlik 
Londonban, Anglia természetesen nem gördít nehézsé
geket bármely megoldás elé, Németország magatartása 
ugyancsak fontos lehet, mert Németország Cseh-Szlo- 
vákiának egyik legjobb piaca.

Cseh-Szlovákia is érzi most már a válság teljes 
erejét. Anglia nem lehet közömbös a Duna-völgyének 
gazdasági megbénulásával szemben. Európa gazdasági 
válsága is Ausztriából indult ki, ami bizonyítja, hogy 
mily veszedelmes, ha még oly kicsi országot is sorsára 
hagynak a bajban. Anglia kivitele, mind az öt országba, 
1929-ben 10 V* millió font volt, s ez a kivitel 1931 -béri 
6 millió fontra csökkent.

Prága hallani sem akar határkiigazításról. Udrzal 
miniszterelnök ma fogadta a sajtó képviselőit. Azokra a 
legutóbbi sajtóhírekre, amelyek a cseh-szlovák határok 
megváltoztatásáról szólnak, a miniszterelnök a követke
zőket jelentette ki: Mi nem igyekszünk idegen területet 
szerezni, de sohasem fogjuk megengedni, hogy azt, ami 
a miénk, elvegyék. A dunai konföderációról megvan és 
mindig meglesz a magunk ítélete, állásfoglalásunk pedig 
érdekünktől és tapasztalatainktól fog függni. Hasonló 
javaslatok tárgyalás anyagául csakis a cseh-szlovák kor
mány és a velünk barátságban levő kisantant államok 
hozzájárulásával szolgálhatnak.

Jugoszláv állásfoglalás. A dunai államok gazdasági 
együttműködését kommentálva, a félhivatalos Vreme a 
többi között a következőket írja:

Leszámítva bizonyos — a békeszerződések által 
előállott jelenlegi helyzettel ellenséges — köröket és 
bizonyos államokat, amelyek a középeurópai államok 
minden csoportosulását saját politikai érdekeik prizmá
ján keresztül nézik, a gazdasági közeledés eszméje ön
magában véve sehol sem ütköznék semmi nehézségbe. 
Kétségtelen, hogy a dunamenti államok gazdasági köze

ledésének nagy jelentősége volna a politikai közeledés 
szempontjából is. De míg a gazdasági megegyezés olyan 
valami, amit.rögtön meg lehet valósítani, addig a közép
európai államoknak széles alapon nyugvó politikai meg
egyezése a jövő dolga. A kisantant politikai egyességen 
alapul; új középeurópai államoknak a blokkba való be
lépése bizonyos garanciákat tételez fel. Ez lényegileg a 
békeszerződések, különösen a trianoni szerződés elleni 
politika feladásában áll, illetve c békék által teremtett 
helyzet lerombolására irányuló politika abbahagyásában.

Korányi pénzügym iniszter a ra tá s  után a hely
zet jav u lásá t várja . Ha a kitartás nem lankad, szeren
csésen áthidalhatjuk a nehéz félesztendőt. Külföldi tartozá
saink tekintetében máris nyugalom állott be. A zöldhi
telre vonatkozó rendelet pár nap alatt megjelenik. A 
kormány arra törekszik, hogy az általános kamatszintet 
és az ár színvonalat leszállítsa. Korányi Frigyes báró 
pénzügyminiszter a Franciaországgal aláirt 'és Németor
szággal parafáit árufogalomból származó fizetésekre vo
natkozó egyezményekkel kapcsolatban a következőket 
mondotta:

Az ország pénzügyi helyzete javulásának egyik 
természeteselőfeltétele külkereskedelmünk olyan rendezése, 
amely kereskedelmi mérlegünk aktivitásának emelését 
lehetővé teszi. E tekintetben nagy lépés történt az utóbbi 
időkben, különböző kereskedelmi szerződések és kapcso
latos egyezmények létesítésével, amilyenek a fentebb 
említettek is. Reményünk van arra, hogy termelvényeink 
elhelyezését is előmozdító egyezmények még más álla
mokkal is rövidesen megköttetnek, amelynek a hatását 
az aratás után fokozottabb mértékben fogjuk érezni.

Nyugalmi helyzet a külföldi adósságok tekintetében.
Hogyan állanak külfödi pénzügyi természetű tár

gyalásaink?
Tovább folynak abban a tekintetben, hogy a kül

földi adóságok terén megteremtsük azt a nyugalmi álla
potot, amely szükséges, hogy ennek a kérdésnek végle
ges rendezésére a .megelőző tárgyalások rendszeresen 
megkezdhetők legyenek. Ezt a célt szolgálja az angol 
rövidlejáratú kölcsönök hitelezőivel folytatott tárgyalás, 
amely remélhetőleg a legközelebbi napokban befejezhető 
lesz. Ugyancsak erre irányulnak a február 22-én lejárt 
hárommillió font értékű, Londonban és más országokban 
elhelyezett kincstári váltók meghosszabbítása érdekében 
folyó és szintén a magállapodás küszöbén álló tárgya
lások. Reményem van, hogy ezt nemsokára követni fogja 
ilyen, hogy úgy mondjam, nyugalmi megegyezés más 
hitelező államokkal is. Ezzel fog azután megnyílni az út 
arra, hogy a külföldi adóságok kérdését mint egységes 
problémát lehessen letárgyalni. Természetes, hogy mivel 
e téren hét-nyolc állammal kell előzetesen megegyezni, 
amelyek mindegyikében több hitelező csoport, sőt az 
egyes hitelezők is ez idő szerint még különböző állás
pontot foglalnak el, a tárgyalások nem folyhatnak olyan 
gyorsan, mint ahogyan azt a mi helyzetünk kívánatossá 
tenné. De már a most folyó tárgyalások is bizonyos 
nyugalmat teremtettek a külföldi adósságok terén, ami
nek hatása megállítja a helyzet további bonyolódását.

Korm ányzói kézirattal március 30-ig elnapol
ták  a képviselőházat. Károlyi Gyula gróf miniszler- 
elnök bejelentette a választói jog reformját és nyilatko
zott a nemzeti erők összefogásáról.

A képviselöházat ma kormányzói kézirattal várat
lanul elnapolták és pedig március 30-áig. Az ülés elején 
Zsitvay Tibor igazságügyminiszter a Ház élénk helyes
lésétől kísérve benyújtotta az országgyűlés tagjainak 
összeférhetetlenségéről szóló reformjavaslatot. Többnapi
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betegeskedése után Károlyi Gyula gróf miniszterelnök 
ma megjelenta Házban, ahol élénk és szeretetteljes óvá- 
cióban részesítették. Mingyárt az igazságügyminiszter után 
felállott helyéről és nagyobb beszédet mondott. Reflektált 
azokra a politikai nyilatkozatokra, amelyek a nemzeti 
erők összefogását sürgették és a maga részéről örömét 
fejezte ki azon, ha a kormány munkásságában minél 
szélesebbkörü támogatásban és bizalomban részesülne. 
Mivel az összefogáshoz programmot sürgettek, rámutatott 
a maga programmjára, amelyben első helyen a sürgős 
gazdasági feladatok megoldása szerepel. Egyben beje
lentette a miniszterelnök, hogy eredeti programmjához 
híven napirendre fog kerülni a választójog reformja. 
Beszédét azzal végezte, hogy a kormánynak az elkészí
tendő fontos javaslatokhoz időre van szüksége. Ezután 
a kormányzó kéziratát felolvasás végett felküldte az 
elnöknek.

Hetvenhét influenzás haláleset volt feb ruár 
m ásodik felében B udapesten. Csordás Elemér-dr. 
tisztiföorvos ma tette közzé február második felére szóló 
kimutatását a ragályos megbetegedésekről. A kimutatás 
adatai szerint ebben a félhónapban 1593 fertőző meg
betegedés volt, ebből 1483 helybeli, 110 vidéki. Február 
első feléhez viszonyítva a legtöbb betegségnél örvendetes 
csökkenés mutatkozik. Február első felében a megbete
gedések összes száma, az influenzát ide nem számítva, 
1641 volt, mig a hónap második felében az influenza
esetek betudásával együtt áll elő az: 593-as szám.

Betegségfajok szerint a megoszlás a következő volt: 
hastífusz 4, kanyaró 64 helybeli, 10 vidéki, vörheny 
246 helybeli, 56 vidéki, számárhurut 34 helybeli, 5 vidéki, 
diftéria 76 helybeli, 21 vidéki, szövődményes influenza 
323 helybeli, 1 vidéki, gyermekágyi láz 2 helybeli, bá
rányhimlő 80 helybeli, fültőmirigylob 69 helybeli, vérhas 
3 helybeli, trachoma 5 helybeli, 17 vidéki. Csökkent a 
hastífusz 5, a kanyaró 169, a vörheny 31, a ^zamárhurut 
11, a diftéria 29, a bárányhimlő 67, és fültőmirigylob 
8 esettel.

Emelkedet a gyermekágyi láz 2, a vérhas 2 és a 
trachoma 4 esettel. Fertőző megbetegedésekben meghal
tak február második felében 116-an, ebből az influenza
halálozások száma"77, halálos eset fordult elő a kanya
rónál 4, a vörhenynél 7, a szamárhurutnál 2, diftériánál 
8, gyermekágyi láznál 1, ezenkívül 17 vidékről beszálí- 
tott beteg is meghalt A kimutatás adataiból megállapít
ható, hogy a különböző fertőzömegbetegedések száma 
jelentős csökkenést mutat és így különösebb aggoda
lomra ok nincsen.

Szövetkezetbe töm örülnek a  szegedi tanyák 
gazdái. Szegedről jelentik: A szegedi tanyavilágban 
nagyarányú mozgalom indult meg, amelynek célja, hogy 
a gazdákat termelő-, értékesítő- és beszerző-szövetkezetbe 
tömöritsék. Borbola István szatymazi gazdálkodó, a 
szövetség kezdeményezője és Kogutowitz Károly dr. egye
temi tanár szombat délelőttre hívtak össze értekezletet, 
amelyen 1200 kisgazda jelent meg. Nagy Ferenc a'Mező- 
gazdasági Társaság programmját ismertette, majd Sternád 
István kormányfőtanácsos beszéde után Lányi Márton dr. 
országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a szövetke
zeti törvény reformjára van szükség.

Tavasszal m eghosszabbítják az A ndrássy-utat. 
A Közmunkák Tanácsának mérnöki bizottsága tár
gyalta az Andrássy-út tervbevett meghosszabbítását. 
Ez a kérdés már régen szőnyegen van, de mindeddig 
nem volt mód megvalósítására. A mostani tárgyalások 
eredményeként megállapították, hogy az Andrássy-út 
meghosszabbítása bizonyos módosításokat igényel. A

tervbevett módosítások révén lényegesen csökkennének 
a kisajátítási költségek és ezzel az útmegnyitás végre 
lehetővé .válik. Ebben az_irányban már tárgyalások 
folynak egyrészt az érdekelt telektulajdonosokkal, más
részt az Allamvasútakkal, amelynek jezen a területen 
nagykiterjedésü telkei vannak.

Nehézségeket okoz a tervezett út megnyitásánál az 
a körülmény, hogy ez az út a ceglédi vasútvonalat metszi 
és a keresztezésnél újabb halálsorompó keletkeznék. 
Tekintettel arra, hogy itt még teljesen kialakulatlan álla
potok vannak, aránylag csekély költséggel meg lehetne 
oldani azonban ezt a kérdést is. A sorompó helyére 
aluljáró megépítését tervezik, ezzel a ceglédi vonalon 
olyan átjáró létesül, amelyen térszíntbeli kereszteződés 
elkerülésével lehetne áthaladni. Ha a módosítás és a 
tárgyalások eredménnyel végződnek, a telkek felosztása 
már most megtörténik és az új útvonal, legalább is 
részben, már a tavasszal megnyílik. A mérnöki bizott
ság javaslatát a legközelebbi tanácsülés elé terjesztik.

Láthatatlan ember.
Irta: Gárdonyi Géza.

Történeti regény. (Szemelvények.)
Atilla fogad ja a  görög követeket.

A férfi sátorból kilépett Csáth s körülpillantott a 
sátor előtt álló szolgáin. Én mély meghajlással köszön
tem neki.

Rám se nézett. A lováért intett, felfordult reá, s 
elügetett Atilla sátora felé.

Csodálkoztam, hogy a gazdám bent marad, s ag
gódó szívvel tűnődtem: hátha elfogják?!

De egy litániányi idő sem telt el, dobogó lábú 
lován visszatért Csáth. Leugrott a lováról, s besietett a 
a sátorba.

A következő percben kibújt Priszkosz a sátor alól 
és Rusztikiosz is utána. Mind a kettőnek ragyogott 
az arca.

— Siessünk! — intett a gazdám.
S felkepesztetett a lovára. A hun gyerekek igen 

nevették.
Futottunk. Rusztikiosz lihegett A hun gyermekek 

'kacagva követték apró lovaikon.
— Atilla fogad! kiáltotta a gazdám már messziről 

Maksziminosznak.
A szekerek már indulóban voltak, de ez a szó 

egyszerre mindent megváltoztatott.
Uccu valamennyien kapkodják az ünnepi tógát. 

Mosakodnak, fésülködnek. Kenik magukat jóillatú kenő
csökkel. A százados is törülgeti a kardját, a sisakját, 
feni a bajuszát fekete viasszal. Rendezgeti a haját a feje 
kopaszára.

S hogy eljönnek, hévvel tanakodnak, hogyan szó
lítsák meg Atillát?

— Felséges király, minden királyok legméltóságo- 
sabbja.

Ezt ajánlotta Priszkosz.
De Vigilász ellene volt;
— Elég „felséges fejedelem!" — mondotta. — Mert 

Atilla nincs megkoronázva, tehát nem király, csak 
fejedelem.

~  Egykutya, — vélekedett Maksziminosz, — inkább 
címezzük tízgrádussal feljebb mintsem hogy eggyel lejebb.

Én aztán nem hallottam, hogyan tanakodnak tovább. 
Arra a bájos halálpillangóra gondoltam. Micsoda karcsú, 
lengejárású leány! Micsoda mély tekintetű szem! S máris
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van benne valami méltóságos. Oh te szegény bolond 
Deél, az ilyen hölgyeket nem lovászoknak nevelik!

A sátorok közül Csáth ügetett elő.
— Jertek hát! — kiáltott a követeknek, — vár a 

király benneteket!
És a szemében benne volt a büszke folytatás: 

v — Ezt nekem köszönhetitek, érmeken!
A követek lóra kapnak. A szolgák közül csupán 

nekem szabad velők tartanom. Az uram kalamárisa nálam 
van, a derekam szíján, s a papiros is hónom alatt.

Szorongó mellel közeledtem a fejedelmi sátorhoz. 
Tehát meglátom a nagy emberevőt!

A sátor előtt csillogó fegyveres őrség áll s a bejá
ratnál néhány koronás ember is. Egyik gyomorbajos-for
ma keserű homlokú

Miféle királyok voltak azok? csak később tudtam 
meg. De igazi királyok voltak. Akiket Atilla csatákban 
foglyul ejtett. Atilla úgy bánt velők máskor, mint a bará
taival szokott, csak mikor követeket fogadott, akkor kellett 
odaállaniok az ajtaja elé. Koronásán!

Mikor a sátorban beléptünk, már előre készítettem 
rá a szememet,.hogy templomi fényességbe lépünk. Atilla 
valami aranyos barbár istennek lesz öltözve, s aranyru- 
dakból rakott trónuson fogad bennünket, — hermelin 
palástban, mezítláb — a lábujjain gyémántgyűrűk.

JVfár előre vonaglott a szám a nevetésre.
Dehát minden máskép történt, mint ahogy elkép

zeltük: egy dísztelen kis terembe lépünk, amelyet valami' 
hideg bagaria-bőrszag hatott által. Annak a közepén fes
tetten karosszékben ült egy feketeszakálú, középtermetű . 
ember. Barna posztódolmány volt rajta és sárga csizma. 
A könyökével fekete bársonykardra támaszkodott. Sötétte
kintetű apró két szemét mingyárt a belépésünkkor ránk 
szegezte.

Az első pillanatban nem gondoltam, hogy Atilla az. 
De az volt. Körülötte ott álltak a vezérei: Edekon, Orestesz 
Csáth, és még valami hárman. Mind piros-egészséges 
állat, csak az egy Atilla sápadtas, mint a pergamen.

A mi követeink mélyen meghajoltak előtte, és úgy 
maradtak, tehát ő az.

Várták, hogy megszólítja őket. De nem szólt. Ők 
meg annyit sem mertek mondani: Szalve!

Egy miatyánknyi idő telt el így: Atilla mozdulatla
nul mint valami szobor. Még az arca színe is mint a meg
sárgult márványfejeké. A követek kétrét, mint akiknek görcs 
van a hasukban.

Végre Csáth szólalt meg:
— Beszéljetek.
Erre Maksziminosz fölegyenesedik, s kiveszi a kebe

léből a -császár pecsétes levelét.
— Felséges király, országoknak ura, dicső feje

delem. . .
S a hangja remeg.
No sohase hittem I Ez a büszke, dülleszki Mak

sziminosz, aki mindig olyan peckesen állt, mintha a 
gerince vasból volna...

— A mi császár urunk, — rebegi tovább, — tisz
teletét küldi és jó egészséget kíván.

Vigiliász nagy lehelettel tolmácsolja:
— . . .  és jó egészséget kíván.
Atilla maga elé pillant:
— Ugyanazt kívánom neki, — szólal meg, — amit 

ő kíván énnekem.
A hangja olyan volt, mint valami nagy darázs don- 

gása, mikor szobába téved, s körüldong. Félelmes hang.
Csak később, hónapok múlván értettem meg, hogy 

Atilla szavai mögött micsoda gondolat vetett árnyékot,

amikor ezt mondotta: Kívánom amit ö kíván énnekem.
Elfogadta a levelet Maksziminosztól, s a szeme 

Vigilászra villant.
— Orcátlan eb! — robbant reá, — hogy mersz 

a szemem elé jönni! Avagy nem te tolmácsoltad-e azt 
az akaratomat, hogy addig énhozzám követ ne másszon, 
ameddig a szökevényeket mind ki nem adjátok!

S a hangja olyan volt, mint az oroszlán-ordítás.
Vigilász majdnem lerogyott ijedtében. A terem-féle 

nagy sátornak még az oszlopai is reszkettek.
Atilla választ várt, de Vigilász csak sunyított viasz- 

színsápadtan, nyaka-behúzottan, tenyerét a mellére 
tapasztva.

Ebben a nehéz csendben aztán Edekon szólt reá:
— Hát nincs semmi mondani-valótok a mentség- 

tekre? Feleljetek hát!
— Felséges király, — hebegte kék ajkkal Vigilász, — 

a császár minden szökevényt idekísértetett.
Atilla a fejét rázta:
— Hazug gazok! Karóba húzatnálak valamennyi

ötöket, ha nem nézném, hogy követek vagytok!
És egy vastag-nyakú fiatal hunra tekintett:
— Csege! Olvasd a szökevények nevét.
Az írnok, (hunul: ravó,) egy nyaláb papirosteker

cset oldott ki, és az egyikről a nyomott csendben valami 
száz nevet olvasott.

— Ezeket követelem, — csörrentette Atilla a kard
ját, — nem tűröm, hogy történetesen a magam szolgái 
fogjanak fegyvert énellenem!

S fölkelt. Ellépkedett a sátornak a belsejébe.
A kihallgatásnak vége volt. Szédelegve támolyog

tunk ki a sátorból.
- -  Nem értem, — vacogott Vigilász, — Atilla min

dig nyájasan fogadott. Én ilyen harapósnak még nem 
láttam.

— De az irgalmát, — hörögte sápadtan a száza
dos — ez mégsem járja! Én katona vagyok: énrám így 
ne hurrogjon senki.

— Hidd ki párviadalra, — villant rá a vállán át 
dühös gúnnyal Maksziminosz.

A gazdám a fejét lógatta:
— Már bizonyos, hogy besúgták neki a barbárok 

Vigilásznak a megjegyzését.
Edekon hazakísért bennünket, és Vigilásszal fél

rehúzódott.
Egy óra múltával, éppen mikor ebédeltünk, két 

követ üget hozzánk Atillától. Az egyik egy bokros baj- 
szú öreg úr. Eszlász nevű. Szolga is kísérte vezeféklóval 
és egy málhás lóval. A király parancsát hozta, hogy 
Vigilász tüstént induljon vissza Konstantinápolyba és 
szedje össze az ottmaradt szökevényeket. Mink pedig 
várjunk, míg a hunok fővezére a kazároktól vissza nem 
érkezik. Mert ami ajándékokat a fővezérnek hoztunk, 
vissza nem vihetjük, se másnak oda nem adhatjuk. 
Addig is szigorúan megtiltja Atilla, hogy római rabokat 
nem szabad kiváltanunk, hun rabszolgákat nem szabad 
vásárolnunk, egyáltalán nem szabad vennünk semmit se, 
csak eleséget.

Vigilász hát abbahagyta az evést. Tüstént! — paran
csolta Atilla, tehát tüstént. Ravasz, sovány arca szinte 
sápadt volt a zavartól. Sokat beszélt és olyan kapko
dással ült a lóra, mintha arról volna szó, hogy negyed
óra s meg kell fordulnia Konstantinápolyból.

Másnap fölkerekedett a hun tábor, s megindultunk 
mink is a táborral északnak.

Atilla a székhelyére indult, s nekünk is vele kel
lett mennünk.
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t i  görög követség Atilla székhelyére érkezik.
Menetelésünk közben, néhány nap múlva Csáthék 

karavánja utólérle a miénket. Bizonyosan korábban indul
tak, és hát mink vesztegeltünk is útközben egy lovunk
nak a kidölése miatt.

Az urak odasorakoztatták a lovukat az út mellé, 
s meghajlással üdvözölték Csáthékat. Én nem a szolgák 
közé álltam, hanem a gazdám mellé.

Ernő lovon ült. A ruháján csak annyi volt a vál
tozás, hogy a fején a patyolatot feljebb-tekerte s három 
kócsagtollat is tűzött bele.

Mért nem vagyok én festő, hogy azt a lovon közelgő 
hattyúnyakú leányt lefesthetném. A ló alacsony, ideges 
pejparipa. A leányon égszínkék selyem köpenyeg len
gedez, s a köpönyegén a termetének minden vonala 
általjátszik. A fején az a fehér gyolcs-turbán. Piros
csizmás lábacskája aranyozott Kis kengyelben pihen.

Sokszor próbáltam őt lerajzolni. Táblán is próbál
tam, papiroson is. Jó rajzos vagyok én. Csak mikor őt 
rajzolnám, akkor nem vagyok jó rajzos. Sem ő nem az, 
sein a lova nem a z ! . . .  Pedig úgy látom öt, olyan ele
venen, akárcsak magamat, mikor a tükörbe nézek . . .

A hetedik napon egy csoport fehér-lógás embert 
láttunk a távolban egy búzatáblán túl az úton. Már 
messziről megláttuk, hogy a szél tógákat lebegtet.

— Rómaiak! — kiáltoztunk örömmel.
Pedig hát a rómaiakat otthon szinte pökjük.
Csakugyan a nyugat-római birodalom követei vol

tak. Idegenek. De azon a végtelenül sik hun földön 
mégis úgy üdvözölték őket, mintha egy anya gyermekei 
volnának.

— Salvos sis! Salve!
Az urak összeölelkeztek. A szolgák kezet szorítot

tak. És latinra fordult a beszéd.
“ Az idegen követek feje Romulusz, horpadt arcú s 

kiálló orrú barna úr. Mellette Roinánusz főtiszt, egy 
koromszfnbajszú, kedves, vidám úr és Promótusz, Pan
nónia kormányzója, ősz kopasz méltóság.

Az ö járatuk ép oly keserves volt, mint a miénk. 
Atilla egynéhány aranyedényt követelt a római császá
ron. Valentiniánusz adott volna is neki, amennyit akar, 
de Atillának csak azok az edények kellettek, amelyek Szir- 
mium elfoglalásakor sikkadtak cl. A sikkasztó az ő író
deákja volt. Az hogyan, hogyan nem: elcsalta a szir- 
miumi püspöktől az aranyedényeket, és elzálogosította 
egy Szilvánusz nevű római uzsorásnál.

Mikor Atilla megtudta a sikkasztást, az Íródeákját 
azonnal karóba húzatta, Valentiniánuszra meg ráizent, 
hogy: vagy Szilvánuszt vagy az aranyedényeket!

Hát erre hoztak választ a rómaiak. Valentiniánusz 
azt feleli, hogy Szilvánusz jóhiszemüleg adott pénzt az 
edényekre; az edények meg templomi edények, hát inkább 
pénzen váltja meg, — ha lehet.

A két követség aztán vidám beszélgetésben érke
zett Atilla városába.

Városnak mondom, noha nem hasonlít a világ 
semmiféle városához. Se templomok, se márványpalo
ták, se kőépületek, se kövezett utak nincsenek benne. 
A sátorok sokaságából csupán csak két épület-csoport 
sárgállik elő. Mind a kettő dombon áll és fából épült. 
Tornyok is emelkednek rajtok, de olyan karcsúak és 
olyan szellősek, hogy csak galambok és kányák lakhatják.

— Miféle épületek azok ottan?
— Atillának a háza, — felelte tisztelettel ejtve az 

Atilla szót a vezetőnk, — a másik vele szemben, a 
fővezéré.

A paloták körül a sátorok rengeteg sokasága tar- 
kállik. Tízezer? százezer? millió? ki olvashatná meg? — 
A sátorok között házak is fehérlenek, de csak afféle 
nádtetős sárházak, és ember nem lakik bennök. Nyáron 
legalább nem. És széna, és szalmaboglyák és kazlak 
minden sátor körül.

A város szélén egynéhány száz szén-piszkos ková
csot láttunk. Patkót és nyílhegyet vernek azok napestig. 
A műhelyek köre szuroktól és körömégetéstől büdös. A 
mezőségen töméntelen sok ló, ménes, csorda és birka
nyáj. Kutyák ostroma. A gyermeknép is lépten-nyomon 
lábatlankodik.

A fővezér, akit meg kellett várnunk, már megér
kezett. A palotája tetején piros zászló lengett. Az hírelte, 
hogy megjött, de az elénk lovagoló hunok is mondották.

Hol sátorozzunk le?
A vezetőink be akartak,vinni bennünket a városba. 

Az urak azonban jobbnak vélték, ha kívül maradunk, 
amíg alkalmasabb helyet nem jelöl nekünk valamelyik 
hun főember.

Megállítottuk hát a szekereket, s csak árnyékvetőre 
vontunk fel egy sátoroldalt.

Az első tennivaló az, hogy a fővezérrel beszéljünk: 
mikor fogad?

Lóra ültünk hát hárman: az uram, Rusztikiosz meg 
én, s mentünk a vezető után.

Akkor láttam csak: miért olyan irdatlanul nagy. 
Atillának városa? Hát azért, mert a sátorok nem szo
rosan állnak egymás mellett, hanem tágasan. Jókora a 
térség elől-hátul. Az előtérségen az asszonyok sütnek, 
főznek, gyermekei dajkálnak; egy tehén, egy-két ló lege
lész. A sátor mögött szénakazal, szaímakazal, tűzifa.

(Folytatása köv.)

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, liol a Bizalom számai 
megvannak.

A „Láthatatlan Ember" Atilla hun fejedelem ide
jében játszik. A hun testvérnemzet 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 őt, 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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