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Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter a 
kamatkérdésről, a külföldi adósságokról, a 
nyugdíjkérdésről és a pengő szilárdságáról.

A kamatláb kérdésével kapcsolatban hangoztatta, 
hogy a jogosult közkívánat arra irányult, hogy a kamat 
színvonalát leszállítsuk. Ez a leszállítás hozta magával 
azt is, hogy a vidéki kisebb pénzintézetek kamatmarzsa 
összeszorult és átlag 1 és félszázalékot tesz. Ez a ka- 
matmarzs valóban nem jelentékeny a mai nehéz viszo
nyok között és hosszú ideig alig fenntartható. Reméli, addig 
elviselhetik azt a pénzintézetek, amelyek sokkal nagyobb 
ellenállóképességet tanúsítottak az egész válság alatt, mint 
amilyent várni lehetett volna és mint amilyet más, sokkal 
tőkeerősebb országokban is tapasztaltunk. Ez a Pénzin
tézeti Központ és Nemzeti Bank érdeme, amelyeket nagy 
előrelátással és a hitelkereset megértő kezelésével érték 
el azt, hogy csak aránylag nagyon kevés pénzintézet jutott 
komoly nehézségekbe. Sokan kívánják a kisebb, kevésbé 
életképes pénzintézetek megszüntetését. Ebben az irány
ban a P. K. tesz és tett intézkedéseket; ezidőszerint 
mintegy 40 életképtelen intézetet számoltat fel, de- a 
legnagyobb óvatossággal és olyan módon, hogy ezek a 
csendes felszámolások semmi zavart sem okozhatnak 
még a lokális viszonyok között sem. A főként vidéki 
intézetek kinnlevőségeinek még azt a részét sem tartja 
általánosságban veszélyeztetettnek, amelyik második, vagy 
harmadik helyen a mai reális birtokkérdéshez képest 
súlyosabb megterhelésnek látszik. A mai értékelés ösz- 
szefügg a mezőgazdaság mai speciálisan súlyos hely
zetével.

Ez az alacsony értékelés azonban csak átmeneti, 
amint a javulás bekövetkezik, a birtokértékek is újból 
emelkedni fognak, úgy, hogy az említett kölcsönök is 
nagyrészben kellő fedezetet kapnak majd. Ez az egyik 
indoka annak, hogy a pénzintézetek megértöleg bánnak 
adósaikkal. A pénzintézetekkel szemben nem is merültek 
fel komolyabb panaszok.

A mezőgazdasági helyzet gyökeres megjavítása ter
mészetesen nem függ valamely kormánytól, hanem az
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egész európai helyzetnek ezirányban való megjavulásától. 
A kormány csak azt teheti, amit meg is tesz, hogy e 
tekintetben az európai megértést előmozdítja.

Külföldi adósságaink feltételeinek gyökeres revíziója.
A kamatleszállítás kérdésével kapcsolatban utalt 

még arra, hogy a belföldi hitelhelyzet úgyszólván túl
nyomórészt a külföldi hiteleknek függvénye. Arra kell tehát 
törekedni, hogy a külföldi adósságaink mielőbb végleges 
rendezést nyerhessenek, ami természetesen együtt járna 
a kamatfeltételek és a törlesztési feltételek gyökeres re
víziójával. Ebben az irányban most már megértést talá
lunk a különböző külföldi hitelezőcsoportok túlnyomó 
részénél. A megoldási módozatok megtalálása közös mun
kát igényel a hitelezőkkel. Ebben az irányban állandóan, 
szinte napról-napra folynak a tárgyalások és most már 
reménye van arra, hogy belátható időn belül jelentékeny 
lépéssel közeledjünk a cél felé. Ez a nagy kérdés fog
lalkoztatja a Népszövetség pénzügyi bizottságát is. Meri 
állítani, hogy ennél a fórumnál nemcsak teljes megér
tésre talált, hanem tetterős támogatásra is számíthatunk. 
Talán sok vonatkozás közül egyikben, másikban elérhet
nénk tetszetősnek látszó előnyöket ma is, ha nem kí
mélnénk más hitelezőcsoportok felfogását és érdekét, 
vagy pedig általánosságban tett ígéreteink szentségét. 
Erkölcsileg fontos vagyonunk a becsületesség. Valameny- 
nyi hitelezőnkkel ennek a jegyében kell tárgyalnunk.
Egyensúlyba hozott költségvetésünk jó  benyomást tett a 

külföldre.
Gazdasági és pénzügyi nehézségeink lebonyolítása 

céljából határozott programja van, amelynek első pontja 
volt a költségvetés egyensúlyának helyreállítása. A be
nyújtott költségvetés láthatólag jó benyomást tett a kül
föld minden súlyosabb faktoránál, aki ügyeinkkel fog
lalkozik.

Meggyőződhettek róla, hogy a magyar nemzet a 
maga részéről súlyos áldozatokat is magára vett abban 
a reményben, hogy ezt a külföld is méltányolni fogja 
és segítségünkre lesz a saját magunk által kifejtett erő
feszítésünkben. Ezután megnyugtató választ adott Lakatos

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

III. évfolyam.
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Gyula kérdéseire, hangoztatva, hogy az általa fölvetett 
kérdéskomplexum rövidesen dűlőre fog jutni.

A függő adósságok.
A függő adósságok közül azok, amelyek tulajdon

képpen országos érdekű kölcsönök, az állami adóssá
goknál vannak fölvéve a költségvetésbe, míg azok, 
amelyek egyes speciális tárcaérdekeket szolgáltak, pél
dául áz útügyi beruházások, az illető tárcánál, az üze
mek tartozásai pedig az állami üzemeknél van előirá
nyozva a költségvetésben. A szükséges kamatok teljes 
mértékben föl vannak véve, a tőketörlesztésnél azonban 
e tartozásoknak az összegére való tekintettel is, termé
szetesen számolni kellett azzal, hogy ezek a tartozások 
is rendezést fognak igényelni. Egyébként e tartozások 
jelentékeny részére részben formális, részben hallgatóla
gos megállapodások érvényesülnek. A tulajdonképpeni 
államadósságoknak teljes tőke- és kamatszükséglete föl 
van véve a költségvetésbe.
A m ostani leszállítások csak átm enetileg  lehetnek 

érvényben.
A nyugdíjjogosultság. — A fiatalok nyugdija.
A nyugdíjtörvénnyel rövid időn belül foglalkozni 

kíván, bár a jelenlegi időpontban sürgősebbnek találja 
a közgazdasági és pénzügyi kérdések megoldását. Elvből 
ezt tartja szem előtt, hogy aki az állam szolgálatában 
megfeleléf ideig híven teljesítette kötelességét, annak 
nyugdíjra való joga éppen olyan vagyoni jog, mint má
soknál akár az öröklött vagyonra való jogosultság.

Helyesnek és dicséretesnek tartja, hogy azok, akik 
tehetik, a mai súlyos körülmények között nem veszik 
fel a nyugdijukat, de valakit jól kiérdemelt nyugdijától 
megfosztani éppen olyan jogfosztás volna, mintha pél
dául földbirtoka jövedelmétől akarna megfosztani azon 
a címen, hogy az illető, mondjuk, képviselői fizetést is 
élvez. Természetesen megengedhetetlennek tartja, hogy 
aránylag fiatalabb tisztviselők jobb állásokba menjenek 
ál és élvezzék nyugdijukat is.

A családi pótlék csökkentését a mai viszonyok kö
zött nem tartja túlzottnak, egyébként a mostani fizetés 
és nyugdíj leszállításokat mind olyanoknak tekinti, ame
lyek csak átmenetileg lehetnek érvényben, amíg ezt a 
költségvetés egyensúlya feltétlenül megkívánja.

A dohánytermelés érdekében az állatn ma is el
megy a végső határig, ha nem is tudja teljesen fenntar
tani azt az állapotot, hogy a beváltási árak és más 
dijak jóval magasabbak legyenek, mint a háború előtt 
voltak: 42.000 holdról van szó, ezért sokak előtt ta
lán úgy tűnhetik fel a dolog, hogy aránylag csekély 
terület érdekében túl nagy áldozatot hoz az állam, ami
kor a tényleges szükséglet négyszereséig menő dohány- 
termelést engedélyez, sok millióra menő kiadást vállalva. 
Figyelembe kell venni azonban, hogy a dohánytermelők 
jelentékeny tőkét fektettek bele ebbe a területbe és közel 
9000 család él dohánytermelésből. Foglalkozik azonban 
azzal a gondolattá!, hogy a jövőben a gyengébb minő
ségek javítására fordítsák a súlyt.

A borfogyasztási adó kérdésében, kijelentette a pénz
ügyminiszter, hogy teljesen átérti ennek a kérdésnek 
nagy jelentőségét a bortermelés szempontjából. Szívesen 
foglalkozik olyan megoldás megkeresésével, amely az 
általános közérdeknek is megfelel.

A bortermelőknek jelentékeny támogatást jelent a 
földadónak a lisztforgalmi adóból a jövő évre tervezett 
megtérítése, mert hiszen a szőlőterületek földadója dup

láját teszi ki más területek földadójának és holdanként 
körülbelül öt pengő visszatérítést jelent.

Adósfatisztikát készítenek.
A mezőgazdaságot úgy tekinti, mint' szinte Magyar- 

ország nemzeti iparát, amelyen egész gazdasági és szo
ciális struktúránk nyugodott a múltban és nyugodni fog 
a jövőben is. Ez a felismerés érvényesült a múltban 
és úgy látja, teljesen érvényesül a jelenben is, mert 
hiszen a mezőgazdaság igen jelentékeny támogatáso
kat kapott és kap úgy összegszerűleg, mint a javára 
szóló intézkedésekben, valamint azáltal is, hogy sok 
mezőgazdasági célra szolgáló kölcsön garanciáját az 
állam elvállalta. így tehát a mezőgazdaság úgy közvetett, 
mint közvetlen formában jelentékeny támogatásokat kapott.
A mezőgazdaság megadóztatása szempontjából az a hely
zet, hogy ha összehasonlítjuk az összadózással a me
zőgazdaság részesedését, az utóbi egyáltalán nem meg)' 
túl azon a mértéken, amely a jelenlegi rossz viszonyok 
között megokolt. Egyébként helyesli Bethlen István gróf 
eszméjét az adóstatisztikáról és ilyet fog is készítetni; 
ezt a kérdést majd teljesen megvilágítja.

A hitelszövetkezeteket a hitelszervezet egyik leg
fontosabb részének tartja. De éppen a szövetkezetek ér
dekében hangsúlyozza, hogy a hitelszövetkezetek auto
nómiáját, úgy, mint azt a törvényhozás annakidején is 
kontemplálta, biztosítani kell, még esetleg bürokratikus 
befolyásokkal szemben is. Ezért tartja célszerűnek, hogy 
a rendelkezésre bocsátható tőkéket fordítsák az ilyen 
közérdekű intézmények megerősítésére, hogy azok törvé
nyes hivatásukat autonómiájuk keretén belül a tisztán 
gazdasági szempontok figyelembevételével teljesíthessék. 
Azt hiszi, hogy ezt az irányelvet éppen most kell han
goztatni, akkor, amikor az akciókról már nem lehet szó 
és most kell a jövőbeli normális viszonyokra az irányt 
megszabni.

A pengő vásárlóereje teljesen állandó.
Megnyugvással állapította meg ezután, hogy a pengő 

vásárlóereje teljesen állandó, hiszen még a külföld ér
tékelése sem változott meg közel egy év óta a pengő
vel szemben. Ezért az érdem elsősorban a Nemzeti Bank 
vezetőségét illeti, amely rendkívül nehéz körülmények 
között, sokszor kellő megértésre sem találva, teljesíti 
feladatát. A pengő szilárdsága az az alap, amelyen a 
költségvetés realitása is nyugszik. A pengő szilárdságát 
természetesen nem érinthetik egyes elszólások, amelye
ket politikai szenvedélyeknek vagy a helyzet kellő meg
ítélése hiányának kell tulajdonítani.

A miniszter felszólalása után a pénzügyi tárca 
költségvetését általánosságban és részleteiben is elfogad
ták. Ezzel a jövő évi költségvetés bizottsági tárgyalása 
véget ért.

Éles összecsapás a leszerelőértekezleten a fran
cia és a ném et kiküldött között A leszerelési érte
kezlet tengerészeti bizottságában ma délelőtt Dumont volt 
francia tengerészetügyi miniszter nagy beszédével bezárult 
a támadó fegyverekről folytatott általános vita. Dumont 
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a repülőgépanyahajók 
jelentősége a nehéz bombavető repülőgépekről hozott 
döntéssel együtt áll vagy bukik. Ha a bombavető repülő
gépeket bizonyos nagyságon felül eltiltják, akkor a repülő
gépanyahajók könnyebb, felderítő repülőgépek szállítására 
fognak szorítkozni, ilyenfajta hajókra Franciaországnak 
különleges helyzeténél fogva szüksége van. A tengeralatt
járók a polgári lakosságra a legkisebb veszélyt jelentik. 
Hogy a világháborúban sok kereskedelmi hajó esett a 
tengeralattjáróknak áldozatul, annak az oka az volt, hogy
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visszaéltek ezzel a fegyvernemmel. A sorhajóknál és a 
cirkálóknál legvilágosabban látszik, hogy valamely hajó 
offenzív vagy defenzív jellegét csak a modern technikai 
fejlődés kritériumai alapján lehet megítélni. Dumont ilyen
módon a német páncélhajóra való célzást arra használta 
fel, hogy indokolja azt a francia kívánságot, amely az 
eddigi flottaerőt fenn akarja tartani.

A francia megbízott beszédében néhány támadást 
is intézett Németország ellen, amelyekre Rheinbaben 
báró német delegátus azonnal válaszolt. Rheinbaben báró 
Dumontnak arra a megjegyzésére, mely szerint Francia- 
országnak a legutóbbi évszázadban négy inváziót kellett 
elszenvednie, megjegyezte, hogy a bizottságnak nem 
feladata történelmi problémák megoldása. Ezenkívül 
bizonyos „invázióknak", különösen a napóleoni időkben, 
francia részről kiinduló támadások voltak az előzményei, 
amelyek a történelem legnagyobb támadásai közé tartoztak. 
Ha a francia delegátus szükségesnek tartotta bizonyos 
fegyverekkel a világháborúban történt visszaélésekről 
beszélni, arra az a válasz, hogy a világháborúban majd
nem valamennyi hadseregben történtek ilyen visszaélések. 
Rheinbaben báró végül azt a kérelmet intézte a francia 
megbízotthoz, hogy a további üdvös tanácskozások ér
dekében hasonló pontokat ne keverjen be a vitába.

Az angol sajtó csalódással és aggodalommal figyel 
Genfre. Az angol sajtóba legsúlyosabb csalódás és ko
moly aggodalom hangján foglalkozik a genfi leszerelési 
értekezletet fenyegető kudarccal. A legtöbb lap genfi 
levelezője feltétlenül mérvadó forrásra hivatkozva, (amely 
alatt nyilván magát Ramsay MacDonaldot értik,) hangoz
tatja, hogy Anglia egész védelmi politikájának alapja az 
a meggyőződés, hogy Franciaország és Olaszország is 
hozzájárul a londoni tengerészeti egyezményhez. A leg
újabb genfi fejlemények azonban erre nagyon kevés 
kilátást nyújtanak és így az angol kormány a lehető leg
komolyabban foglalkozik azzal a gondolattal, hogy élni 
fog a szerződésben fenntartott jogával és a szükségnek 
megfelelően növelni fogja tengeri haderejét.

ÉN IS, TE IS . . .
Irta: Kristóf János

Én is, te is:
mindannyian hordozzuk magunkban.
Mélyen, mélyen
csillog mint tó az erdőmélyen.
Fölületesség,
közöny, indulat, gonoszság — betemette. 
De el nem veszett, 
s mélyen van: el nem torzult.
Mélyen, mélyen —
talán csak halálunk órája fedi fel.

De olyan biztosan
mint ahogy nekem is, neked is, neki is 
szív van a mellében, 
él és dobog:
olyan biztosan hordozzuk mindannyian 
az Isten Arcát.

A munkászubbony, meg az ünneplő ruha.
Irta: Gaál Mózes.

Egyszer a munkászubbony az ünneplő ruha mellé 
került egy székre. Alul volt a vasárnapi ruha, felül a 
munkászubbony.

— Hallod-e, te piszkos jószág, menj el mellőlem! 
Nem látod, hogy különb legény vagyok náiad? — mondta 
az ünneplő ruha a munkászubbonynak.

— Látom, hogy kényes, gőgös vagy. De azért sem
mivel sem vagy különb nálam — felelte a munkászubbony.

— Engem a szekrényben tartanak ám, te piszkos 
munkászubbony.

— Tudom — felelt a zubbony.
— Téged pedig a ládába dobnak, a szoba szögle

tébe — folytatta az ünneplő ruha.
— Azt is tudom — mondta a zubbony.
— Engem vasárnap és ünnepnap mindig kikefélnek. 

Téged meg nem kefél soha senki. Igaz-e? — .szólt az 
ünneplő ruha.

— Igaz — válaszolt a zubbony.
— Most már láthatod, hogy én különb vagyok 

nálad — erősködött az ünneplő ruha.
— Azt ugyan nem látom. De hadd kérdezzelek 

most én! — mondta a zubbony.
— Csak tessék! — szóltgúnyosan az ünneplő ruha.
— Mondd, mit művelsz te egész héten? — kérdezte 

a zubbony.
— Pihenek a szekrényben.
— Én pedig reggel hat órakor a gazdánkkal be

megyek a gyárba. Délig keményen dolgozunk. A gazdánk 
arca füstös, kormos. Tenyere is az. Emeljük a vasat és 
kalapáljuk. A szikraesö ránk esik. De mi nem töröttünk 
vele. Mi nem vagyunk kényesek. Nekünk kenyeret kell 
keresnünk. Jólesik neked a vasárnapi ebéd? — kérdezte 
a zubbony.

— Jól hát! De abból nem látsz semmit, mert téged 
vasárnap nem eresztenek az asztalhoz — mondta gőgösen 
az ünneplő ruha.

— Pedig én szereztem az ebédet a gazdámnak. 
Én látom, hogy milyen nehéz, keserves munkát végez. 
Az én ujjamhoz törli verejtékét, nem a tiedhez!

— Azt nem is engedem meg! — szólt kényeskedve 
az ünneplő ruha.

— Te vasárnap elviszed a gazdámat sétálni, azután 
becsalod a kocsmába.

— Honnan tudod? — kérdezte az ünneplő ruha.
— A gazdánk mesélte a gyárban a többi embernek. 

Azok is ott voltak az ünneplő ruhájukkal. Pénzt is vittek 
magukkal, mert az uraságot pénzért adják ám! — válaszolta 
a zubbony.

— Majd így folytatta:
— Aztán későn jöttök haza s a mellényzseb üres 

lett. Te megint bekerültél a szekrénybe, engem meg elő
vettek a szögletből. Hétfőn mindig kedvetlen a gazdám. 
Ennek is te vagy az oka, te kényes vasárnapi ruha! 
Te beszélsz mindenféle ostobaságot a fejébe. Már ked
den jobb a kedve. Látom, amikor magára ölt. Ezren 
meg ezren megyünk a gyárba. Mind egyformák vagyunk. 
Egyikünk se húzódik a másiktól. Tudja mindenki, hogy 
a munkás reggeltöl-estig dolgozik. Egyik sem különb, 
mint a másik. Olajos, foltos ruha, kormos arc, kormos kéz, 
dolgos arc, dolgos kéz. Hiába fintorgatod az orrodat, te 
kényes ünneplő ruha! Ha mi nem dolgoznánk, te sem 
parádézhatnál ám a vendéglőben! Téged is pénzért ad
nak s a pénzt mi szerezzük. Értetted? — szólt szemre
hányással a munkászubbony.

— Értettem — felelt csöndesen az ünneplő ruha.
— Hát még mindig azt hiszed, hogy külünb legény 

vagy nálam? — kérdezte a zubbony.
— Nem, azt már nem hiszem. Csak azt látom, 

hogy jobb dolgom van, mint neked.
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— Hát akkor szent a békesség köztünk — mondta 
örömmel a zubbony.

— Azt se hidd ám rólam, hogy én vasárnap csak 
kocsmába viszem a gazdámat! Délelőtt elviszem őt a 
templomba is.

— Azt nagyon jól teszed. Ott én is voltam vele 
egyszer.

— Ne mondd?! Hát beeresztettek oda téged is?
— Bejlát! Az Isten nem nézi a ruhát: cifra vagy 

nem cifra. Ö csak a szívet nézi: jó vagy nem jó. Éppen 
egy selyemruha mellé kerültem. Azon még drága csipke 
is volt! De láttam mezítlábas gyereket is a templomban.

— Igen, hiszen hétköznap voltál.
— Egy ember arról beszélt a templomban, hogy 

Jézus is szegény volt, jászolban született és ácsmühely- 
ben segített a nevelőapjának. Ez nagyon tetszett a gaz
dámnak. Hallottam, hogy szíve melegebben dobbant 
— beszélte őrömmel a munkászubbony.

Erre a vasárnapi ruha szépen odasimult a munkás
zubbonyhoz: megértették egymást.

Bár az emberek is mind megértenék egymást, akik 
munkászubbonyban és drága szép ruhában járnak!

A gyógyfiivecske meséje.
Egy napsütéses vasárnap reggelen egyedül baran

golták' a hegyek között. Körülöttem minden illatot lehelt. 
A lejtő alján cserfák között mogyoró és málna bokrok 
virultak, feljebb a fenyők törekedtek az ég felé. A fák 
között egy kis hegyipatak kanyargott vidám csörgedezés- 
sel. Vize oly tiszta volt, hogy látni lehetett a benne úsz
káló pisztrángokat és a fenekén pihenő kavicsokat. A patak 
partján haladva virágokat szedtem, hogy otthonomba is 
elvigyem Isten békéjét lehelő illatukat Távolról a lege
lésző tehenek kolompja hallatszott, de körülöttem, — leg
alább én azt hittem, — nem volt élő lény. A nap egyre 
forróbban tűzött, a karom is tele volt már virággal, és 
hazatérésre gondoltam, amiílőn valaki megszólalt mellet
tem, tücsökcirpeléshez hasonló, vékony hangon:

— Esedezem, vigy engem is magaddal! — Körül
néztem, de nem láttam senkit. Erre újra megszólalt az 
előbbi hang:

— Kérlek szépen, ne hagyj itt, vigy magaddal! — 
Most már észrevettem, hogy a hang a pázsitról, a lá
bam mellől hallatszik.

— Ki az, ki beszél itt? — hajoltam közelebb.
— Itt vagyok, kis sárga virág a fű között, Arnika 

a nevem, én szóltam hozzád, kérlek vigy engem is ma
gaddal !

— Ez nagyon furcsa kívánság egy virágtól, — fe
leltem — hiszen ez a halálodat jelenti.

— Óh én örömmel halok meg! — kiáltott fel 
legnagyobb meglepetésemre a kis sárga virág. Most már 
valóban nagyon érdekelt a dolog, leültem a fűre, hogy 
a cérnavékony hangocskát jobban megérthessem és meg
kérdeztem :

— Oly szép itt a hegyek között az élet; békesség, 
napfény, Isten minden áldása rajtatok, mond kis virág, 
Arnika miért kívánsz mégis oly nagyon, idő előtt meg
halni? —

Idő előtt ? — szólt és felsóhajtott. — Ha sejtenéd, 
mily régóta várok már erre a pillanatra. Akarod hallani 
a történetemet? — élénkült fel hirtelen.

— Óh hát neked élettörténeted is van? Mond el 
hát kicsi Arnika, — kérleltem mély érdeklődéssel.

. . .  Évezredekkel ezelőtt, — így Jiezdte elbeszélé

sét a kis virág — gonosz földszellemecske voltam és 
temérdek más társammal együtt a föld mélyében éltünk. 
Ha ugyan életnek lehet nevezni azt a mindennél borzal
masabb rabságot. Én egy gránitsziklába voltam lelán
colva. Homályos emlékeim voltak valami fényességről, 
ahol időtlen-idők előtt kimondhatatlan boldogságban él
tem. Még arra is emlékeztem, hogy e fényesség között 
sötét forgószél támadt és nekem annyira tetszet ez a 
kavargás, hogy közé keveredtem, de gyenge voltam, a 
sötétség magával ragadott és irtozatos zuhanás után a 
föld mélyében, gránitsziklába láncolva tértem magamhoz. 
Évezredek teltek el így, változatlan egyhangúságban, a 
szabadulás minden reménye nélkül. Mindössze annyi 
volt a változás, hogy minél több idő telt el a fényesség
ből történt lezuhanás óta, annál jobban sóvárogtam 
utána. Egyszer mégis történt valami. Börtönünk sötét
ségébe fénysugár villant és én dobogó szívvel ismertem 
fel: Küldött érkezett a fényességből, ahonnan lezuhan
tam. És a küldött megszólalt. Hangja mennydörgéssze
rűén morajlott végig a föld mélyének sziklabirodalmán.

— Isten parancsára meg kell büntetnem egy vá
rost a föld feszínén, amelynek gonoszsága már az égig 
ér. Földszellemek! Rombolás szellemei! Sorakozzatok! 
Iszonyú robajjal mozdult meg erre millió és millió le
láncolt szellem. Hosszú fogságuk alatt megnövekedett 
elkeseredésük és a rombolás'lehetősége miatt érzett 
örömük moraja volt az. Bevallom én is örültem, de nem 
a rombolásnak, hanem a rövid szabadságnak.

Pillanatok alatt készen állt a földalatti hadsereg. 
És a következő pillanatokban a még mélyebbről feltörő 
olvadt tűz és lávatömeg kiröpitett minket a hegy tetején 
levő nyíláson át, a szabad levegőre. Csak kevés időm 
volt a fellélegzésre, mert alig kezdtem örülni a világos
ságnak, már zuhantunk is lefelé, sziklalavina, tűzeső 
és lávatömeg közepette. Egy város állt a völgyben, ezt 
kellett elpusztítani. Lakói, akiket a hegy kitörése a leg
durvább mulatozások között ért, most jajgatva, sírva 
futkostak és kérték Isten segítségét. De már későn volt. 
A rombolni, pusztítani vágyó földszellemek iszonyú ha
ragjának mi sem állhatott ellen. Én sok társammal együtt 
egy sziklalavinában repültem lefelé. És ekkor észrevet
tem, hogy előttünk a hegyodalban szelíd kis kunyhó áll, 
amelynek menthetetlenül pusztulnia kell a legördülő szikla 
súlya alatt. Láttam, hogy egy asszony térdelt az ajtónál 
előtte bölcsőben kis gyermeke és a szegény teremtés 
esdekelve nyújtja karját az ég felé: <

— Jézusom, Atyám mentsd meg gyermekemet!
Ekkor olyasmit éreztem, amit eddig még sohasem.

Évezredeken át lezuhanásom óta, mindig csak magamat 
sajnáltam, az én sorsomon töprengtem, most egyszerre 
kimondhatatlanul sajnálni kezdtem a könyörgő anyát és 
bölcsőben fekvő ártatlan gyermekét. Sajnáltam őket és 
megijedtem: „Én legyek a gyilkosuk? Nem, nem akarok 
többé rombolni, rosszatteni, jót szeretnék cselekedni," 
— sikoltott fel bennem valami új, ismerétlen, de nagyon 
boldogító érzés. És teljes erőmmel oly irányt adtam a 
sziklának, hogy nem a kunyhóra esett, hanem a kuny
hótól távolabb meredező sziklafalon zúzódott darabokra. 
Anya és gyermeke megmenekültek. Az összezúzódás 
azonban oly erővel történt, hogy én, egy sereg hozzám 
hasonló szellemmel együtt kiszabadultam és a hegy lej
tőjén puha földbe estünk. Századokon keresztül éltem 
itt tompa kábultságban. Itt is foglyok voltunk, muzdul- 
ni nem bírtunk, de mégis mennyivel jobb volt a puha 
földben, mint a föld mélyében a sziklába láncolva. Hosszú 
idő múltán, amidőn kábultságomból ébredezni kezdtem, 
ismét elfogott a vágy, jót cselekedni, érezni azt, amit az
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anya és gyermeke megmentésekor éreztem. És ekkor 
ismét eljött a fényes Küldött az égből. Apró magvakat 
hintet szét a hegyoldalban, nekem és társaimnak meg
engedte, hogy a magvakba kapaszkodva, amidőn kikel
tek és növekedni kezdtek, felkerülhettünk a föld felszí
nére. Isten kegyelme azonban még ennél is többet tett 
velünk. Gyógyító erővel ruházott fel, hogy jót cseleked
hessünk a szenvedőkkel. Ugye nem csodálkozol most 
már, ha kívánom a halált, hogy segíthessek az arra rá
szorulódon és így közelebb kerülhessek az oly régóta 
elhagyott fényességhez: Istenhez!

Arnika elbeszélése mélyen meghatott. Eleget tettem 
kívánságának, leszakítottam őt és társait is; gyógyszert 
készítettem belőlük és így a sárga virágocskák, sok 

*■ szenvedő embertársamnak hoztak gyógyulást, új életet. 
Dicsőség érette Istennek!

/

A korom.
Sok kertész és gazda nincsen eléggé tisztában a 

kéménykotrásnál visszamaradt korom egyes értékeiről a 
kertészetben. A koromnak az istállótrágyánál sokkal 
nagyobb tápértéke van, mivel ennél legalább rogént 
tartalmaz, mint a fakorom. A nyugaton — azon kerté
szek és gazdák, akik valamilyen nagy gyártelep vagy 
város közelében laknak — a kormot többféle előnyös 
tulajdonságaiért gondosan összegyűjtik és azt megvásá
rolják; az olyan helyeken, ahol az nagyobb mennyiség
ben gyűl össze. így a tél által megsárgított búzát, herét, 
zabot hektáronként 15—30 hektoliter korommal szokták 
beszórni. A vetések a korom kiszórása után csakhamar 
megzöldülnek. Ugyancsak alkalmazzák a kormot,, vas- 
gáliccal keverve, a kerti pázsitban levő moha lepusztí- 
tására és a fü növekedésének előmozdítására is.

A koromnak vízzel készült oldata igen előnyösen 
hat a növények fejlődésére. Erre a célra a kormot a 
következőképpen oldjuk fel: belőle néhány maroknyit 
egy kis zsákba kötünk és azt egy vízzel telt öntöző kan
nába mártjuk s amikor a víz jól megfeketedett, azt fel
használjuk az öntözéshez. A rózsafák különösen meg
hálálják a koromlével való öntözést. A korom naftalin 
és kreozottartalma folytán, igen előnyösen alkalmazható 
a paiántaágyasokban kiszórva és gyengén bekaparva a 
különféle férgek távoltartására. Erre a célra 100 msenként 
30—40 kg szükséges. A korom kiszórása előnyös tavasz- 
szal a komló tövébe is, amelyek ezidőtájban gyakran 
szenvednek egyes gyökérpusztítő férgektől. Előnyös a 
kormot a növények cserépbeültetéséhez felhasználandó 
földbe is bekeverni, amely azt fertőtleníti és terméke
nyebbé teszi. A kétszer annyi nitrogént és foszforsavat, 
50-szer annyi meszet és négyszer anyi kálit tartalmaz. 
Természetesen a korom összetétele annak eredete sze
rint lényegesen változhat így a szénkorom sokkal több 
nitkorom kiszórásával elpusztíthatjuk a földi gilisztát, 
a házas- és mesztelen csigát is, mivel elég belőle egy 
csipetnyit rájuk szórni, hogy elpusztuljanak. Ugyancsak 
a póréhagyma férgesedését okozó légy ellen is kitűnően 
védekezhetünk akkor, ha a hagyma szárát 1 cm-re a 
föld felett levágjuk és a sebeket korommal hintjük be. 
Egyes rovarkárok ellen jól megvédhetjük a saláta, ka- 
rotta, répa, hagyma stb. ágyasainkat akkor, ha azok 
földjét korommal gyengén beszórjuk. Azon edényben 
vagy kádban tartott növények, , amelyek a földben levő 
giliszták miatt sárgulni kezdenek, ezektől megtisztítha
tók a kormos oldat öntözésével, mert ettől az edény 
földjét a giliszták el fogják hagyni. A káposztaféléket

pusztító földibolhákat is sok esetben el lehet riasztani 
a kormos vízzel való megpermetezés által. Erre a célra 
egy közepes öntöző kannában két maroknyi kormot fel
oldunk. Égyes városi lakosoknál láttam, hogy sikerrel 
védték meg borsóvetéseiket a garázda verebek ellen ak
kor, mikor a csírázásban levő sorokat vékony koromré
teggel szórták be. Ezekből láthatjuk a koromnak sok
féle használhatóságát, amelyeknél fogva megérdemli, 
hogy a jövőben több gondot fordítsunk reá. De mind
ezen célokra a koromnak csakis úgy lesz meg a meg
felelő hatása, ha azt frissen alkalmaztuk. Mert ha a kor
mot hosszabb ideig a levegő és nedvesség behatásai 
alatt hagyjuk heverni, úgy az legfontosabb hatóanyag
jait hamar elveszti.

Láthatatlan ember.
Irta: Gárdonyi Géza.

Történeti regény. (Szemelvények.)
A tálat és serleget ezüst asztalkára tették és két 

apród fölnyujlotta Atillának.
A király kivett egy falat ételt. Én bizony nem 

láttam jól, hogy kenyér volt-e vagy hús? Valami jelentő
sége volt annak az egy falat ételnek és egy korty italnak. 
Talán azt mondták vele, hogy a hazatérőnek az itthon 
való étel és ital a legkedvesebb.

Minden arc mosolygott, minden szem ragyogott. 
Csak Atilla arca márványos, vértelen. Az éneklő leány
csoport ekközben fölgyülekezett Atilla és a királynék 
csoportja köré. Emőke is mosolygott. Nem nézett reám, 
nem is láthatott volna a ház előtt álló hársfától, de hogy 
ö mosolygott, nekem is vidámság szállta meg a szíve
met: én is mosolyogtam.

Abban a pillanatban szerettem Atillát, a hun népet, 
a lószagot, az ünnepet, a napot, a földet. Szerettem 
volna megcsókolni mindenkit, még a lovakat is!

Aztán Atilla tovább haladt s utána húzódott a hosszú 
nászsereg is. Minden lovon színes fátyolok, minden 
süvegen virág,

Csáthék visszavonultak a palotába és az erkélyről 
gyönyörködtek tovább a néphullámzásban. Mink még 
ott maradtunk. Néztük hogyan kísérik be Atillát a nők 
és testőrök a zászlókkal díszített palotába, s hogyan 
ujjong és éljenez a nép, s azután hogyan marad ott a 
palota körül a nagy embersokaság. A nők ott zengték 
tovább az éneküket. Hasonlított az a jelenet ahhoz, 
mikor a méhek rajzás után a kason belől és a kason 
kívül mozdulatlanul állanak, és csak a szárnyokat rez
getik. Ember és állat oly egy az érzésben!

Később, hogy a népsokaság összekeveredett, egy 
sovány vén szerecsen keltett nagy vidámságot. Tarkára 
festett öszvéren nyargalászott fel alá a nép között, közben 
széles fakarddal hadonászott maga körül és különféle 
nyelven rikoltozott.

— A király bolondja, — mondotta Rusztikiosz, — 
Cerkó a neve.

Már jól elmúlt dél, mikor a fővezér hozzánk kül
dötte Csáthot, hogy az uraink üljenek az asztalhoz. 
Ő maga aligha lehet velünk az ebéden, mert jelentést 
kell mondania Atillának a hadjáratról és a fia baleseté
ről, hanem ott lesz a felesége meg a családja.

— És ott leszek én is, — mondotta Csáth.
Vájjon Emőke is ott lesz-e?
A szivem elszorult. Az uramra néztem, hogy maga 

mögé rendel-e? Örömebédeken mögötte kellett állanom, 
és ö római szokás szerint a hajamba törülte időnként a 
kezét.
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Irgalom Istene, ha most is odarendel! Hogy mond
hassam neki: Uram, most az egyszer ments fel! Nem 
mondhatom, mert hiszen minden úrnak a szolgája a 
fő dísze a nyilvánosság előtt.

Priszkosz mintha megértette volna az aggodalmamat, 
magához intett:

— Egy óra múlván hozz föl egy tál dátolyát a leg- 
szebbik ezüst tálban. Hozd be az ajtón, s állj meg vele 
ott, ahol Maksziminosz úr ül. Ö veszi el majd tőled.

Tehát nem szolgáltat velem!
A datolyát hamar összerendeztem. Szépen leraktam 

babér-levelekre, s középre néhány kis virágot illesztettem. 
Azután nekiálltam: víz, fésű, illatkenőcs! Bekentem a 
hajamat az uram finom nárduszával, és középen kétfelé 
választottam, mint a szabademberek szokták. Inkább 
szidjon meg az uram a kenőcsért, mintsem hogy beletö
rölje a hajamba az ujjait.

Mikor a homokóra az egy felé pergett, fölfogtam 
a kis tálat és vittem az emeletre.

Az ebédlő ajtaja nyitva volt. Pecsenyeszag áram
lott ki rajta. Ültek ott valami húszán. Az asztalfőn a 
fővezér neje, egy ékszertől csillogó májfoltos arcú asszony. 
Mellette jobbról Maksziminosz, balról az én uram, aztán 
nők és férfiak vegyesen. Emőke is!

Egy minutumig csak álltam az ajtó mellett: vártam, 
hogy az uram meglásson. Közben Emőkére is rászem
lélődtem. Ült egy szeplős leány mellett, aki hunyorgó 
szemmel fecsegett neki valamit. Emőke gyöngyházas 
késsel munkált egy csibecombon. Komoly volt. Nem 
tudom miért.
Zéta, gazdája parancsára mindent leír, amit Atilla 

országában tapasztalt.
Az uram mindennap jegyezgeti, hogy miket látott, 

miket hallott. Könyv lesz abból. Beteszik majd a csá
szári könyvtárba.

Persze a jegyzetek mindig az én kezem írása. 
Dirib-darab papirosokra jegyzek fel mindent, ami velünk 
történik.

Az uram diktál, néha nem. Otthon majd összeolvassuk 
valamennyit, és letisztázom szép fehér pergamenre.

Azon a napon annyi volt a jegyezni való, hogy 
én meg se vártam, míg az uram hazatér, belefogtam az 
írásba.

Hát az uram csakugyan későn érkezett haza. 
Kellemesen lepte meg, hogy a sátor előtt az iródeszka 
mellett talál.

— Derék fiú vagy, — dicsért'm eg, — mennyire 
haladtál ?

S kivett a zsebéből egy öklömnyi mákos süteményt.
Még gyermekkoromban kényeztetett cl azzal, hogy 

néha süteményt hozott. Én mindig is örültem a süte
ménynek. De akkor, — életemben először, — kedvetle- 
nitett a figyelme. Hiszen nem vagyok már gyermek!

— Addig haladtam, — feleltem, a süteményért 
kezet csókolva, — hogy Atilla bevonul a kitárt kapun 
a palotájába és a küszöb előtt megáll.

— Olvasd el, amit eddig írtál.
És én Olvastam.

Látogatás Atilla fővezérénél.
Másnap korán keltünk, hogy a fővezérnek elvihes- 

sük a császár ajándékát. Nekem kellett a vasas ládá
ból előbontanom.

Aranyból készült remekek voltak: őt serleg, két 
tál és öt tányér. A serlegeken ki volt domborítva Nagy

Sándor vadászata. Ha az öt serleget egyszerre forgatták, 
a vadászat megelevenedett: aranyemberek vadászata 
aranyerdőben, arany vadakra!

'A tálakat is művészi rajzok ékesítették: egyiken 
Ádám és Éva a fa alatt, másikon a vízözön. A tányérok 
szélén összefogódzott amorettek köre.

Fehér bársonnyal bélelt cédrusfa-ládika volt a 
kincsek tokja, s fölötte néhány röf rózsaszínű virágos 
selyemkelme a takaró.

Mikor a nap fölkelt, már ott ácsorogtunk az uram
mal, Rusztikiosszal és három szolgával a fővezér kapuja 
előtt.

A kaput egy rab kinyitotta, S azt mondta, hogy a 
fővezér éppen kijönni készül. Hát nem is mentünk föl 
csak az udvaron vártuk meg.

Már akkor elő is vezették a lovát, s a vezér ki
lépett a házból. Akkor láttuk, hogy alacsony termetű 
és lőcslábú ember. A hunok többnyire kis emberek és 
lőcslábúak. Csak lovon fenségesek. Gyalog úgy járnak, 
mint a vízimadarak.

Meghajoltunk.
Priszkosz előre lépett és elmondta, hogy a kelet

római követ itt van; üdvözletét küldi, s ebben a céd
rusfa ládában a császár ajándékát. Egyúttal helynek és 
időnek meghatározását kéri, hogy hol lehetne beszél
getniük?

Érdeklődéssel szemléltein a diadalmas vezért: afféle 
leső-kutyaszemü, mosolygó arcú ember, de igen értel
mes arc.

— Hol? Hát ha olyan igen fontos az ügy, akár 
mingyárt is, őnála, — felelte szimplán, — csak eredje
tek előre, magam is mingyárt ott leszek.

No, gondoltam, ezek nem ceremóniáznak úgy, 
mint a mi előkelőink.

A fővezér meg se nézte az ajándékokat, csak föl- 
küldte a feleségének, mi pedig elsiettünk, hogy Mak- 
sziminosznak ideje legyen az ünnepi tógát felrántania.

De bizony nem ránthatta föl az a tógát: nyo
munkban ott termett a fővezér is, és barátságos jóreg
gelt kiáltott.

"Maksziminosz valami üdvözlő beszédet indított a 
torkán, de a fővezér rögtön lenyomta a székre, és csak 
ülve engedte szólani. De úgyse soká. Mikor látta, hogy 
az ő dicséretének fon koszorút, közbevágott:

— Sohse fáraszd magadat jó ember: úgyis tudom 
én, ki vagyok, mi vagyok.

Aztán mintha csak családtag volna, elbeszélgette, 
hogyan győzködött keleten. S hogy az örömbe egy kis 
szomorúság is vegyült: Aladár királyfi leesett egy ütkö
zetben a lováról és a karjára rálépett egy-ló.

Maksziminosz végre megtalálta a kellő hangot. Ke
resetlen, bizalmas szavakkal mondta el, hogy a császár 
az örökös békét szeretné, de így apró követségek ide- 
oda küldözgetésével nem lehetséges a megegyezés. Az 
lenne jó, ha fővezér úr maga jönne el. A cédrusfa
ládába zárt kincsek csak mutatványok abból, ami Kon
stantinápolyban vár a fővezér úrra.

A hun méltóság maga elé pillogott, azután a fejét 
ingatta: __

— Bajos.
— De uram, — fújta tovább a tüzet Maksziminosz, 

— a te szavad nem üres fecsegés, mint a követeké. Ha 
te jönnél el hozzánk, örök szövetséget lehetne pecsétel
nie a két birodalomnak. Ez aztán nemcsak a két nem
zetnek válnék javára, hanem a te kedves családodnak 
is. A császár holtodiglan barátod maradna, s az arany 
almafájáról hullna az unokáidnak is.
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A fővezér tagadón ingatta a fejét.
—- Nem lehet. Mert lásd ha én oda mennék is, 

csak Atillának a Szájával kellene szólanom. Ha pedig a 
magam szájával is mondanék valamit, elfeledném azt, 
hogy Atilla uram énnekem és hogy a hun nép együtt 
él a másvilágon is.

Fölemelte a fejét és nyugodt szemmel tekintett vé
gig rajtunk:

— Elhigyjétek nekem, hogy inkább vagyok szolga 
Atilla árnyékában, mint akármilyen gazdag úr a római 
kegy verőfényében. Dehiszen többet használhatok én 
nektek, ha itthon vagyok. Még az is történhetik, hogy 
ha a király haragja ellenetek fordul, másfelé fordítom.

Aztán mintha megunta volna a politikát,körültekintett.
— Itt akartok-e sátorozni? Messze vagytok itt a 

királyi palotától és ha eső esik, az út se jó.
— Éppen kérni akartunk, — felelte Maksziminosz, 

— hogy hol állíthatjuk fel a sátorunkat?
— Sehol, hozzám szállásoltok. A szolgáitok is el

férnek az udvaromon. Ti magatok: az ebédlő mellett 
van három tágas szoba, megfértek benne.

De a mi uraink nem fogadták el a szívességet, 
hanem a palota mellett a nagy téren kértek helyet a 
sátoroknak.

A fővezér szívesen beleegyezett.
Mikor kilépett a sátorból, egy csapat fiatal nő lo

vagolt el sebes trappban előttünk. A vállán valameny- 
nyinek ij; az oldalukon ezüst tegez. Azt gondoltam, 
vadászni mennek, később láttam, hogy a városon kí
vül csepü-emberek állnak s ők is célbalőnek.

Kik voltak? nem tudom. Legények is kísérték őket. 
Az egyiknek fel volt kötve a karja. A süvegét magas 
ívben kanyarítva köszönt a fővezérnek.

— Aladár királyfi, — mondta a fővezér mosolyogva.

Zéta Rika királyasszonyná!.
A magunk sátorában laktunk tehát, de Csáthék 

palotájának a közelében.
Az a palota, amint említettem, szemben állott Atilla 

palotájával. Csupán egy lónyomdékokkal fölhányt tér- - 
ség széleslett a két palota között.

Csáthék palotája! . .  . Micsoda érdeklődéssel szem
léltem azt az egyemeletes tarka faházat! A barbár fa
ragó mintha magamulattára faragcsált volna ki egy kis 
madárkalitkát csupa egymást érintő tulipánokból, s köz- 
ben-közben beillesztett volna egy-egy kamomillát is. A 
bejárat elől két zöldre festett oszlop, de az is csupa 
levél és virág. Aztán mintha valakinek megtetszett volna 
az a kalitka, s azt mondta volna:

— Csináld meg ezt nekem háznak. A kamomillák 
legyenek az ablakok.

Reggel, amint felöltöztünk, megint az ajándékok
kal volt dolgom.

— Keresd elő Zéta a hattyúnyakú aranykancsót 
és az alája való tányért, továbbá a három nagy göngyö
leg selymet és a majombőrt. Aztán öltözzél ünnepibe. 
Hints a tógámra rózsavizet. A királynéhoz megyünk. Rika 
királynéhoz.

Mozdultam örömmel.
Rika királyné a fő az asszonyok között. Az ő fia 

Csaba. Ö a feleség.
A két úr darabig tanakodott, hogy mind a ketten 

fölmenjenek-e a királynéhoz, vagy csak Priszkosz? Végre 
megegyeztek, hogy csak Priszkosz menjen föl. 0  az 
ékesszólásnak mestere. Kérdezze meg, hogy a színe elé 
juthat-e a római követ a keze megcsókolására?

Hát megindultunk Priszkossza! és Rusztikiosszal.

Az arany ajándékot fehér kendőbe burkoltan én vittem 
óvatosan. A többi ajándékot egy gyermek-rabszolga, 
faragott cédrusládában.

Mentünk.
Az udvarban a főpalota előtt akkor is nyüzsgött a 

nép: sok acélban, aranytól, ezüsttől ragyogó fegyveres 
ember. De egy csoportban sok kedvetlen és durva öl
tözetű embert és asszonyt is láttunk. Azok afféle köz
nép voltak, aminő legtöbb van Hunniában. Nyáron ken
der-vászon ruhában járnak, télen állatbörben s olyan
kor faggyas bőrszagot árasztanak maguk körül.

A köznép egy tarka oszlop előtt ácsorgott. Az 
oszlop oldalán magasan egy rézből vert repülő sas volt 
látható; egyik kezében pallos, a másikban font. Az osz
lop alján egy üres karosszék.

Kérdéseinkre eligazítottak bennünket egy szépen 
faragott kis egyemeletes palota felé, amelynek külön ke
rítése volt, fehér, szépfaragatú, mintha liliomok állaná
nak kerítésül szép egynagyságban. A kaput négy tigris
bőrös ember őrizte. Beljebb a lépcsőn egy ősz, puffadt- 
képű rabszolga szundikált a két térdére hajoltan. Az 
aztán bejelentett bennünket s néhány perc múlván be 
is vezetett.

Amint beléptünk a terembe, kellemes illat foga
dott bennünket. Véltem, hogy ménta és szegfű keverék. 
De lehet, hogy más volt. A királyné a terem közepén 
ült alacsony kereveten s fiatal hölgyek körülötte. Egy
szerre megismertem, noha*más ruha volt rajta, diszítet- 
len, puha, vajszínű selyemruha. A lábán ugyanolyan 
saru. Szürke haja csigaalakban volt a fejére tekerve s 
diónyi, aranygomb végű tűvel megtűzve.

A teremben nem volt más bútor, csak a kerevet, 
meg oldalt egy asztalka. A falak sötét meggyszínü szö
vettel voltak bevonva. A padlót vastag gyapjú-szőnyeg 
borította. A szőnyeg alatt még valami puhaság lehetett: 
azt hiszem, egy másik vastag pokróc, talán kókuszrost
ból való. A királyné körül valami hat nő ült a szőnye
gen. Nem szépek. Egy nagyállú is köztük. Mind a hatan 
hímeztek. Közöttük Emőke is.

Hímzőráma volt az ő ölében is, kétaraszos. Piros 
selyemfonalakat meg aranyszálakat húzkodott bele. Va
lamennyien egyforma figurákat hímeztek: vérszínű ket
tős tulipánt. A tulipán szélét arannyal varrták ki.

Hogy mink beléptünk, az arcuk ránk fordult. Vala
mennyien az ajándékot szemlélték. De nem is az aján
dékot, csak a díszítményeket az ajándékokon. Különösen 
megtetszett nekik az a heliantusz-cifrázat, amely a kan- 
csót díszítette.

Az egyik leány mingyárt vásznat vett elő és vörös 
krétával rajzolni próbálta.

Emőke odahajolt. Én is kíváncsian lestem a vo
nalait. Nem a rajz érdekelt, hanem hogy Emőke mit 
néz rajta?

Hát a. közepét csak meg tudta rajzolni a leány, 
de már a szirmokat egyenként rajzolta. Az egyik félkör 
el nagyobbodott.

A leányok nevettek. A királyné is odanézett és el
mosolyodott.

— Szép lenne pedig: a közepét gesztenye-színre, 
a leveleit kénszínű sárgára. De első a rajz: ki rajzolja le?

Láng futott át rajtam
— Ha megengedi felséged, — hebegtem.
Priszkosz megdöbbenve nézett reám erre az illet

len megszólalásra. De a nők nem botránkoztak meg raj
tam. A következő percben már a kezemben volt egy 
üres hímző-vászon és a vörös kréta. Letérdeltem a sző
nyegre és reszkető kézzel pontoztam ki két kört.
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Csakhamar előtűnt a napraforgó alakú virág, és 
a nők tapsoltak.

— Mily ügyes vagy fiú! — dicsért a királyné. És
Priszkosznak is tolmácsoltatta: .

— Irigylem tőled ezt a rabszolgát!
A vér ismét elfütötte az arcomat. Az uramra néztem. 

Vártam tőle, hogy megigazítja a királynét: Nem rabszolga 
asszonyom: szabad ember.

Az uram azonban mást mondott:
— Boldog volnék, ha felségednek ajándékozhatnám, 

de ő kicsi korától fogva mellettem nőtt fel: inkább fiam, 
mint rabom. Ha azonban parancsolja felséged, hogy raj
zoljon, méltóztassék rendelkezni vele, míg itt tartózkodunk, 
felséged országában.

— Hát mást is tudsz rajzolni? — nézett rám meleg 
szemmel a királyné.

— Ezerfélét, felséges asszonyom —, feleltem szinte 
szédülve az örömtől.

Láttam, hogy Emőke csodálkozva néz rám s életem
ben először éreztem, hogy nem cserélnék sok gazdag em
berrel.

— Hát jó, — mondta a királyné, — egy órára meg
fosztom az uradat a szolgálatodtól.

Priszkosz meghajolt és távozott Rusztikiosszal. Én 
ottmaradtam térdemen a nők között.

Sohase rajzoltam asszonyi munkákat, csak betűt a 
császári könyvtárban, meg otthon is.

Mikor a mi íróink könyvet másolnak, az első betű 
mindig kép. Többnyire virág. Az fró megrajzolja először 
ónnal, azután kifesti festékkel a képzelődése szerint.

Micsoda semmiségek a hun rajzok azokhoz képest, 
amiket én tudok!

— Megengedi felséged, hogy egy hajnalkát rajzoljak?
— Mindent, amit tudsz.
Hát rajzoltam nekik egy fél-körbe hajló hajnalkát, 

mint mikor a hajnalka fűszálra fut fel, s a fűszál meg
hajlik a terhe alatt. Rajzoltam reá négy virágot. Kettőt 
teljesen nyilt kelyhüt, kettőt mostcsavarodó bimbónak. 
A szivalakú levelek fö.fclé elkisebbedtek.

Tetszett nekik.
— Gyönyörű! — mondották mindnyájan.
— Ilyen szépet is lehet rajzolni?
És körülcsicseregtek dicséretekkel.
— Felség, — mondottam alázatosan, — ezt a virágot 

lilaszínű selyemcérnával illene kivarrni. A leveleket zöld
del.

— A levelek helyett is virágot írj, — szólt a királyné.
Csodálkoztam a kívánságán. Később láttam, hogy

a hunok a díszítményeken csak a virágot szeretik, és 
legföljebb két levelet eresztenek a virág mellé; néha csak 
egyet; néha egyet se. Hun gusztus.

Hát elmásítottam a rajzot. Olyan virágokat is raj
zoltain, amelyek vagy oldalt, vagy háttal vannak a nézőnek. 
A legalsó virágot hervadtnak rajzoltam.

Ismét elvették, és a királyné köré ülve és térdelve 
csodálták mindnyájan.

A királynénak egy kosár cseresznyét hoztak be. 
Markolt belőle, és minden leánynak adott egy marokkal.

Én akkor végeztem el a rajzot.
— Most már elég ez fiam, — szólt jóságosán a 

királyné. Holnap gyere el megint, ilyentájban. Kérd meg 
a gazdádat, hogy bocsásson el,

S megint belemarkolt a kosárba.
— Tartsd a tenyeredet.
Milyen anyai volt! milyen jóságos! én azonban 

abban a percben sem anyásnak, sem jóságosnak nem

éreztem: minek néz ez engem, hogy egy marok cseresz
nyével boldogít! S épp Emőke e lő tt! ....

Odaadtam kint a cseresznyét egy gyermeknek.
De annyi volt ott az ember az udvaron s olyan 

nagy csendességben állt, hogy magam is figyelve fordí
tottam az arcomat arra, amerre a többi.

Mi történik itten?
Atillát látom: ott ül a réz-sasos oszlop alatt, őreá 

fülel és néz mindenki.
A gazdám is ott ágaskodik a sokaság mögött. 

Mellette egyfelől Rusztikiosz, másfelől Szabad-Görög. A 
római követek is.

Átdolgoztam magamat a népen Priszkoszig. Kérdem 
Szabad-Görögöt:

— Mi történik?
— Igazlátás van, — feleli, — a király ítélkezik.
Volt abban a képben valami ó-kori. Ahogy a nép

feje ott ül egy paraszti székben. Fenséges nyugalmú még 
a szakálla is. Előtte két öreg és két ifjú. Azok a pana
szosok. Egyik a süvegével gesztikulálva beszél. A földön 
valami őtven vén ember ül vagy guggol, hátrább meg a 
kíváncsiak állanak. De mind hajadonfővel, csupán a király 
fején van felgyűrt karimájú sastollas posztósüveg.

— Mert az itt a szokás, — magyarázza halkan 
Szabad-Görög, — hogy a nép családokra van tagolva, 
s ha valami baj van, akkor a család feje intézi el: az 
apa vagy az öregapa. Ha pedig két család különbözik 
össze, akkor a szomszéd családokból választanak az öre
gek mellé bíróságot. Ha azok se tudnak ítélni, vagy ha 
az ítéletük nem tetszik, a pört a király elé viszik. Béke 
idején csaknem minden délelőtt itt ül. Neki nem kell 
tanácsos. Meghallgatja a patvarosokat, egy-két kérdést 
vet elő, aztán kimondja az igazságot. Ez is nagy pör itt. 
Az egyik fiatal hun valami leányrabot hozott a kazár 
földről, itthon meg elcserélte lóért, meg tíz aranyért. Ha
nem a leányrab másnap reggel meghalt; a hun meg most 
visszaköveteli a lovát, hogy azt mondja: a leányrab beteg volt.

(Folytatása kőv.)

Szerkesztői üzenetek.
Felhívjuk új olvasóink figyelmét „Láthatatlan Ember" 

című gyönyörű szép s igen híres folytasásos regényünkre, 
melyet szívességből bocsátottak a Bizalom rendelkezésére.

Aki az elűző folytatásokat nem olvasta, elkérheti 
azokat az intézet könyvtárából, hol 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 á hun nép 
életében, csatáiban résztvesz és a legnagyobb megpró
báltatásokon, legcsodálatosabb élményeken megy keresztül.
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