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

13., 14. szám. III. évfolyam. 1932 július 15.

Újabb hozzászólások a „Baráti Ház“ 
kérdéséhez.

A Bizalom szerkesztősége örömmel állapítja meg, 
hogy úgylátszik az általa felvetett „Baráti Ház“ tervének 
létesítése mind jobban foglalkoztatja s érdekli olvasóin
kat, mert több reá vonatkozó hozzászólást kapott. Sor
jában közöljük azokat a hozzászólásokat, de ismételten 
leszögezzük, hogy tartalmukkal nem értünk mindenben 
egyet. Magunk állásfoglalását csak legvégül fogjuk közöl
ni, addig is felhívjuk azonban a hozzászólások írói
nak figyelmét arra, hogy a Fogház-Missziós munka
társak nagyrésze s a „Bizalom" egész szerkesztősége, 
teljesen önkéntesen, minden néven nevezendő ellenszol
gáltatás nélkül dolgozik sok-sok éve, s fejenként három 
embernek való munkát végezvén el, valósággal roska
dozik a dolog alatt és mégis elmondhatatlan sok hálát
lanságot és csalódást kell elszenvednie épazoknak a 
részéről, kikért teljesen önzetlenül dolgozik: a letartóz
tatottak és szabadulók részéről. Azoknak, akik komolyan 
foglalkoznak a „Baráti Ház" létesítése tervével, minden 
szempontra kell tekintettel lenniök s így ezeket a ténye
ket sem szabad figyelmen kívül hagyniok. A „Baráti 
Ház" csak úgy fog felépülni és fennmaradni, ha teljesen 
tiszta és erős erkölcsi alapokból indul ki terve: köve- 
telödzés, gyanakvás és felelőtlenség helyett, bizalmon, 
hálán, felelősség érzeten és megértésen épül.

*

Arlesheim, 1932. VI.

Szeretett Fivéreim és Nővéreim!
Elszeretném Nektek mondani mindazt, amit a barát

ságról és a szeretetröl itt leszűrhettem a tapasztalataim 
rostáján.

Lelkemben a „barátság" szóra egy áldozó oltár 
képzelése jelenik meg, amin éppen áldozatok égnek. 
Nemes szándékkal hozott áldozatok, miket azok az embe

rek hoznak, kik igaz szivükből szeretik egymást. A valódi 
barát nem tekint akadályt és kitartóan táplálja az esz
ményi oltár tüzét. Hisz ennek az eszményi oltárnak 
egykor meg kell jelennie az égen és hő, éltető áldást 
szórni, mint a Nap.

Ennek az eszményi oltárnak nagy feladata van. 
Az emberiség jóságából egy fényes, mennyei emlékművé 
kell válnia. A Nap is egy emlékmű. Régi, ma a földön 
már nem élő lények nemes gondolatai — és tettei azok, 
mik most fényes jelként tanúskodnak a régen elhaladt 
hősiességekről és áldozathozatalokról. A csillagok is 
más-más régiók ragyogó emlékei. A csillagok is áldá
sosán hatnak a földre. Éjszakákon, midőn az ember 
lelke kint jár az álmok birodalmában.

Hatalmas Nap! Világ 
csillag koronája!
Emberek, virágok 
lelki őshazája!

Belőle egy csillag — 
mily való, hogy írom, — 
sugarát szívemben 
áhítattal bírom.

Egy igazi sugarát, 
mi olyan öserővel 
hat le a szívemre, 
hogy, ha tart idővel, 
maga a szívem is 
egy ily csillag leszen 
nevelő, gyógyító s 
áldó szeretettel.

Az emberi barátság főcélja, olyan gyógyítóan hat
ni és éltető meleg áldást árasztani. Itt, ahol im élek, 
egy gyermekmenhely is áll. Lelki ápolást igénylő gyer
mekek részére. Itt szemléletes gyógyító alkalma és hatá
sa van a baráti viselkedésnek. Azok a kis gyermekek,
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kik ide jönnek betegségükre javulást szerezni, jóval 
érzékenyebbek, mint az átlagos lelki állapotban élők. 
Rögtön megérzik a képmutatást és megsínylik. Szinte 
szomjazzák a valóságot. Hiszen a csillagos éjszakákon 
az ő lelkűk épúgy fent jár a mennyországban, mint 
másé! Ők is épúgy megláthatják az örök igazságot, mint 
bárki más. Sőt ők kevesebbet felejtenek a visszatérés, 
felébredésük alkalmával a kinti élményből. Ezért is 
vonzódnak mohóbban a közvetlen valódiság iránt. Ez 
a közvetlen valódiság az őszinte barátságban tud meg
nyilatkozni. És mily magas vonalú szép barátság kötő
dik számtalan esetben az ápoló és ápoltja közt! Ezen 
számtalan esetben két-két, vagy több lélek között bennsö 
kapcsolat jött létre. A betegen szomjazó lelkeket száradt 
szivacsoknak képzelem magam elé; szívnák, szívnák 
magukba az élet valódiságát ezek a beteg lelkek, azon
ban az élet igazi valóságához nem juthatnak. Ehhez 
olyan barátra van szükségük, ki meg tudja szerezni, 
adni nekik azt, ami a jólétükhöz kell. A valódi barátok 
lelke barátságot lélegzik. Az egyik lélek kiárasztja az 
áldását, a másik lélek belélegzi a neki kellő táplálékot. 
Épúgy előfordul a valódi barátok között a fenti sorrend 
megforditottja. A másik barát lelki köze üdíti az elsőt, 
mint nélkülöző keblet a fenyves üde levegője. Hiszen 
ez érthető is! A hiány és a teltség természettől fogva a 
kiegyenlítődést keresi. A komoly barátság a kölcsönös 
áldozathozatalon alapszik. Egy különös lángot látni ama 
ember szemében, aki keblében egy nemes áldozatho
zatal nyomát rejti el. Ezt a lángot kellemes látni. 
Akinek szemében e láng ég, annak a lelke nemesen léleg
zik és vele üdvös barátkozni. A szomjazó lélekre üdítő 
hatás árad tőlük. A gyöngékre erő és a betegekre leg
többször meggyógyulás. Ez persze kölcsönös tapintatot 
követel. Steffen Albert, kitől a „Bizalom" is közölt jeles 
írásokat, írja „önmaga után kutatók" című könyvében:

„A földnek ügyelője: só — 
avatott java az Istenszülönek.
Növénytől hajtott: szőlőnedv — 
tisztított tüze az isteni szesznek;* 
adja a Christus_.
Én ott, mond Ö,
hol ketten a nevemben együtt vannak."

Goethének legjobb barátja, a nagy Schiller mély 
költeményben írt két hű barátról. Ebből a költeményből 
előtűnik a valódi szeretet varázsereje. De ott van a 
Megváltó, hol nevében többen is vannak együtt. Legye
nek bármennyien is, ha mindegyikük valóban szereti a 
társát. A valódi barátság a megváltás mély titka. Ö (a 
Megváltó), barátja annak, aki az Ö barátja és ott van, 
ahol szeretik. Ő általában ott, hol emberek szeretik 
Egymást és az erényt. A barátságról és a szeretetröl vég
telen sorokat írhatnék. Hisz’ végtelen a valódi Barátság! 
Halálon át és minden múlandó dolgon át tart. És bizony, 
szeretett barátaim, itt, a múló dolgok világában egy 
olyan „Baráti Ház" létesítése, mint aminőn Ti fáradoz
tok, ott távol, Magyarországon, ritka példás esemény a 
világ lelki történetében. Biztosra veszem, hogy száz és 
százezrek vesznek majd Rólatok példát. Itt én is jó 
barátok és barátnők között élek, kik őszintén örülnek, 
hogy odaát Magyarországon Ti milyen példásan buz- 
golkodtok a barátság részére szép házat építeni.

Fogadjátok ezúton baráti jókívánságomat és remé
nyem kifejezését, hogy dicső tervetek mihamar sikerül.

Hívetek: R. M.

Mélyen tisztelt Fogházmisszió!
Bocsánatot kérek soraim molesztálásáért, remény

iem nem vétkezem ha szerény tervemet előterjesztem.
Sajnos mint többszörös visszaeső a szombathelyi 

kir. törvényszék által csalás bűntette miatt 3 évre dolog
házba lettem utalva. Megvallom ezideig azért nem adtam 
elő tervemet, mert abban a tudatban voltam, hogy ilyen 
többszörös visszaeső rovottmultú Gonosztevőnek a sza
vát nem méltányolják és nem veszik figyelembe. A nyug
talanság uralkodott felettem és elhatároztam, hogy ter
vemet elő fogom terjeszteni. A Bizalomban olvastam a 
„Baráti Ház" tervéről, én mingyárt mondottam, hogy a 
fáradságot nem ismerő Fogházmisszió előbb-utóbb keresz
tül fogja vinni, hogy ez a szép terv a „Baráti Ház" 
létre jöjjön. Ha valóban megvalósul és el fogja érni 
hivatásának célját és sokan lesznek akik a javulás út
jára akarnak térni és igénybe fogják venni a „Baráti 
Ház“-at, fog akadni egy nagyon sok tagból álló ellen
ség, akiknek nem tetszik és nem szívesen látják majd annak 
a sok embernek a javulását. Ha másképpen nem fognak 
tudni ártani, illetéktelen elemeket fognak felbérelni, hogy 
annak a háznak jó hírnevét bepiszkolják és bemocskolják. 
Annak elkerülése végett vagyok bátor tervemet előadni.

1. Nekünk többszörös visszaeső rovottmultú Gonosz
tevőknek kell segédkezet nyújtanunk a Fogházmissziónak 
úgy, hogy a börtönök falai között egymást figyelmez
tessük és felvilágosítsuk és tanítsuk arra, hogy nekünk 
kell kívül és belül becsülettel és korrektséggel megvé
denünk, mert az a ház a mienk.

2. Nekünk kell mindenkit figyelmeztetni, hogy jól 
gondold meg magad mielőtt belépsz abba a házba, ha 
annak a küszöbét átlépted egy nagy Purgatóriumba 
nagy tisztítóba jutsz, ahol megtisztulva minden rossz 
gondolattól és bűnözéstől mentve tiszta és becsületes 
úton fogod magad találni. Ahonnét többé nincs visz- 
szatérés.

3. Nekünk kell arra vigyázni, ha bármilyen áram 
vagy kísértés jönne, nem riadunk vissza, mert becsüle
tesség és korrektség dolgában kiálljuk* a versenyt bár
kivel szemben.

4. Nekünk kell a Missziónak az élén oda kiálta
nunk a társadalomnak, hogy hálával és köszönettel tar
tozunk mindnyájatoknak, hogy adtatok kivezető utat és 
alkalmat, hogy megmutassuk, hogy mi bennünk meg
rögzött rovottmultú Gonosztevőkben, milyen becsületes
ség és korrektség lakozik.

5. Nekünk kell egymást tanítani és figyelmeztetni, 
hogy levenni az álarcot, leleplezni magunkat a végte
lenségig minden szégyen nélkül, hogy minél több embert, 
különösen a fiatalkorú bűnözőket, akik oly nagy számba n 
vannak elterjedve, elijeszteni a bűnözéstől és visszaterelni 
a tisztesség és becsületesség útjára.

6. Nekünk kell vigyáznunk arra, hogy az a nagy 
ellenség, ki nem szívesen látja az emberek javulását, 
nehogy a felbérelt elemek által vagy bármiképpen alkal
mat találjanak arra, hogy bejöhessenek, mert ha csak 
egyszer bejöhetnek és razziát tarthatnak, akkor vége 
mindennek, mert megszűnt az egymás iránti bizalom.

Szerettem volna a Bizalom útján a börtönök lakóit 
a „Baráti Ház“-ra felhívni, hogy milyen fontos és szép 
Intézmény lenne, ha megbecsülnénk.

Maradtam a Fogházmisszió iránt hálával:
(Szellemnek. A ford.) H. S.
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Hozzászólás a „Baráti H áz1' tervéhez.
A Bizalom nagyfontosságú kérdésnek minősíti a 

Baráti Ház létesítése kérdését. Hozzáfűzi azt is, hogy 
kérni is a Baráti Ház érdekébe csak akkor szabad, ha 
az érdekeltek között nagyon komolyan és szabadakarat
ból indult meg a munka a Baráti Ház létesítése körül.

Legyen szabad e kérdéshez és megjegyzéshez, hozzá
fűzni nemcsak szerény véleményemet, de az összes rab
társaim nevében és érdekében kérésünket is. Mely fel
hatalmazva a tekintetes szerkesztőséget, és a Fogház
misszió Igazgatóságát, hogy az illetékes helyeken, illetve 
Igazságügyminiszter Úr önagyméltóságánál járjon el, 
hogy nekünk a legjobban érdekelteknek adjon módot, 
hogy a Baráti Ház létesítése komoly munkájához hozzá 
foghassunk.

A Baráti Ház intézménye nálunk különösen a do
logházi törvény alkotása mellett, milyen nagyjelentőségű, 
talán sokan nemis sejtik (feltéve ha nemcsak valami 
reklám intézmény formába létesíttetik).

Én a Baráti Ház intézményét mintegy tisztítótüzet 
látom köztünk és a társadalom között, mely intézmény 
egyedül volna csak képes és hivatva a társadalom és 
olyan emberek közt a kibékülést létrehozni akik be
látták és nagyon drágán tapasztalták, hogy életpályáju
kat nagyon eltévesztették, se mód se lehetőség eddig 
nem volt a kibéküléshez.

Egy olyan intézményt létesíteni és fenntartani, csak 
egy utón lehet: az emberiséget fenntartó munkával és annak 
szorgalmával. Ez az egyedüli eszköz amelyikkel egy élet
képes Baráti Házat lehet létesíteni.

Én a magam részéről nagyon károsnak tartom, akár 
könyöradományokra, akár kényszerítő hozzájáruláshoz 
reá gondolni is. Tekintve, hogy velünk szemben elég 
sötét szemüveg és elfogultság van. Ilyen kényszerítő 
gondolatok csak ezek számát növesztve. Nekünk csak 
jóindulatú támogatásért szabad esedezni és kilincselni, 
a többi már nem olyan nehéz kérdés.

De mink a szabad mozgásunktól és jogunktól 
megfosztott emberek vagyunk. Mink a Baráti Ház hat
hatós kérdésével komolyan, csak akkor tudnánk foglal
kozni ha a tekintetes Szerkesztőség és a Fogházmisszió 
Igazgatósága már hivatásuknál fogva is lenne oly kegyes 
az Igazságüminiszter úrnál engedélyt kieszközölni, hogy 
az összes fegyintézetekben közülünk alakulhasson egy- 
egy Baráti Ház propaganda bizottság mely alkalmat és 
módot kapna megfelelő propagandával működni.

Már a Bizalom a Baráti Házról közölt első cikke 
közölte, hogy a Markó utcai fogházban, alakult egy olyan 
bizottság, amely még memorandumot menesztett az Igaz
ságügyminiszter úrhoz ebben az ügyben.

Azóta mély hallgatás van, csak időnként lehet 
egy-egy hangot hallani a Baráti Házról, mely hang se 
nem jogosít, sem módot nem ad nekünk arra, hogy 
szabad akaratunkat nyilváníthassuk és a munkát megin
díthassuk a Baráti Ház létesítése iránt,

Amíg az illetékes felsőbb helyekről engedélyt nem 
kapunk vagy hajlandóságukról fogalmunk nincs, tüzete
sebb részletkérdésekbe bocsátkozni nem lehet és nincs 
értelme.

Mindamellett én nagyobb vonásokba levázolom 
az én szerény véleményemet hogyan képzelem én a Ba
ráti Házat úgyszólván napok alatt megnyitását, anélkül, 
hogy akár az államnak, akár egyeseknek egy fillérébe 
is kerülne. És nincs szükség horibilis összegekre amelyek 
megadóztatásokból könyöradományokból folynak be, hogy

nekünk palotát építsenek, hogy szabadulásunk után ké
nyelmesen elhelyezkedjünk és mások megadóztatásából 
éljünk: az Isten sem teremtette a világot egy pillanat 
alatt. Mindennap teremtet valamit amíg a hatodik napon 
befejezle.

Mi az emberiséget fenntartó munkával és annak szor
galmával akarjuk létesíteni, fenntartani és addig a fokig 
tcrebélyesíteni Baráti Házunkat ameddig nemcsak önere
jéből képes volna magát fenntartani és kitűzött céljait 
pontosan' és eredményesen elvégezni.

Hanem képes lenne bármilyen jótékonysági akciók
ban az ő oroszlán részét kivenni. A saját tűzoltóságával 
és más olyan intézményeivel bármelyik pillanatban a 
társadalom szolgálatában állhason, és egyes terményei
vel és iparcikkeivel eseteg export útján a közérdeket is 
szolgálni.

Egy olyan Baráti Ház gyors megnyitását és fel
szerelését úgy képzelem, ha a tekintetes Szerkesztőség a 
Fogházmisszió Igazgatóságával lennének oly kegyesek 
az Igazságügyminiszter Úr Önagyméltóságánál lépéseket 
tenni és meggyőzni a Baráti Ház üdvös és nagyfontossá
gáról. És egyenes kérésünkre és felhatalmazásunk foly
tán a jóindulatát kérni és kieszközölni, hogy a Fogház
misszió a Bizalomban írt formába és tagokkal oly bizott
ságé egészítse ki magát, amely a működését azonnal 
megkezdheti. És kieszközölni azt is, hogy engedje meg, 
hogy az összes letartóztatási intézetekbe, mindazok akik 
meggyőződésből önként a Baráti Ház megnyitása és fel
állítása érdekében hajlandók szabad idejük alatt naponta 
két órát dolgozni. Azoknak a letartóztatási intézetek 
Igazgatóságai adjanak módot és alkalmat, hogy napi két 
órát dolgozhassanak.

Adjanak a cipészeknek bőrt, a szabóknak szövetet, 
az asztalosoknak fát, másoknak más szükséges anyago
kat. És a kész munkákat a Fogházmisszió ellenőrzése 
és vezetése alatt, a Baráti Ház áruházában „bérelt üzletbe" 
elárusitás végett adják át. A munkaszorgalom fennmaradt 
összege a Baráti Ház felállítása és fejlesztése céljaira 
könyvelendő el.

Ha figyelembe vétetik, hogy az összes letartózta
tási intézetekben munkahiány van, többszáz ember lélek
rontó semmitevés és henyéléssel töltik idejüket. És fi
gyelembe vétetik, hogy napi többszáz óra munkaérték 
mit jelent, nemcsak a Baráti Ház felállítása érdekében, 
de a nemzet gazdasági szempontjából is. Akkor könnyen 
kiszámítható, hogy nagyon rövid időn belül a Baráti 
Ház intéző bizottságának módjába lesz egy olyan alkal
mas területet szerezni, ahol szakszerűen lehessen gazda
sággal, de főképpen sertés, baromfi és házinyúl tenyész
téssel is foglalkozni. Olcsón és jövedelmezően ezt úgy 
képzelem ha a főváros éttermeiből és más olyan helyek
ről ahol az található az étel maradékokat összeszedetnék, 
mellyel különösen sertés, kacsa és más baromfihízlalás- 
nál érnénk el nagyon jó eredményt

És nemcsak a Baráti Ház lakói jutnának az élet- 
fenntartásához legszükségesebb eszközeihez jutányosán, 
hanem a fogyasztó közönség is, úgyszólván önköltségi 
árban, ami lehetővé teszi munkakeresetüknek egyrésze 
megtakarítását, de felesleges terményeinket és állatjain
kat feldolgozott állapotban a piacraszállitással megfelelő 
jövedelmet is jelentene. De tekintélyesen szaporítaná a 
Baráti Ház jövedelmeit, ha a téli hónapokban mikor a 
gazdasági egyéb munkák szünetelnek, nagyban foglalkoz
nánk sampion-gomba termelésével is. Ugyanolyan pincék
ben, mint Budafokon a sampion-gomba nagyban való 
termelésen kívül lehet megfelelő győri zöldséget melyek
ből szakszerű kezeléssel a téli hónapokan termelt zöldjéből,
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zöldpetrezselyemből a téli hónapok alatt befolyna az egész 
vételár, tavaszkor a gyökereket, ha napiáron alul is 
adnánk el, a vételár kétszerese is befolyna.

Ilyen és hasonló munkaszorgalommal, amelyben egy 
kis élelmesség és leleményesség fűszerezve van. Tekin
télyesen növeszteni tudnánk a Baráti Ház jövedelmeit. 
Ha hozzászámítjuk esetleg még azokat a labsegély ala
pokat amelyek szintén a félévi fizetés nélküli munkáink 
után folytak és folynak be a letartóztatási intézetekbe. 
Akkor egy igen rövid időn belül módunkba lenne egy 
oly Baráti Házat építeni amelyben több iparágbeli mű
hely is működne. A műhelyek szerszámait és beren
dezéseit nrgyrészét legolcsóbban szintén a letartóztatási 
intézetekben szabadidő alatt lehetne beszerezni.

Nekünk csak egy kis jóindulat kell, ezért esede
zünk és idejében kilincselünk. Először az illetékes, 
helyeken, másodszor a társadalom, s a sajtó jóindulatáért. 
Ha ezt megnyertük a többi már nem lenne nehéz probléma. 
Bővebb részletkérdésekben bocsátkozni e helyen mint 
már említettem fölöslegesnek tartom <míg az illetékes 
helyekről valami megmozdulás nem észlelhető. Az eddigi 
hangok és kért közbenjárások után, várnunk kell még,, 
hátha mégis valami kedvező választ kapunk.

Amennyiben a tekintetes Szerkesztőségnek és a Fog
házmisszió Igazgatóságának sikerülne az Igazságügy mi
niszter Úr Önagyméltóságát meggyőzni. És mint kiegészített 
bizottság adná tudtunkra, az örvendetes hírt, hogy mun
kához foghatunk. Akkor sokkal gyorsabb tempóba fog 
a munka megkezdődni és az eredmény kétségtelen, hogy 
meglepő lenne.

Nagyon fontosnak és üdvösnek találom a Bizalomba 
közölt azon eszmét is, hogy az Igazságügyminiszter Úr 
Őnagyméltósága, nemcsak mind munkaszorgalmi jutalom, 
de mint a törvény céljait elérő eszközt, bevezetné azt, 
hogy akiről az intézőbizottság megállapítja, hogy szor
galma folytán sok és kitűnő cikket szolgáltatott be a 
Baráti Ház áruházába. Minden nyolcórai munka, egy 
munkanapba számíttassák; egy munkanap pedig kél rabsági 
napba. Ezzel nemcsak a kitűzött célt érné el, hanem jó 
iparosokat és munkakcdvelö embereket is nevelne.

Ez az amiért nagyon fontosnak vélem, hogy a Ba
ráti Ház a saját munkánk és annak szorgalmával foko
zatosan de olyan téves gondolatok és vélemények nél
kül létesüljön és céljait elérje, annak lakói mihelyt látni 
és érezni fogják, hogy a társadalmi őket már nem mint 
bűnös és értéktelen emberekként kezeli, munkájuk és 
intézményük igazolja, hogy munkakedvelő emberek, a 
társadalomnak époly hasznos tagjai mint bárki más. 
Olyan tudat táplálva mindegyiket féltve fogja őrizni vissza
szerzett becsületét, munkájával és viselkedésével mind- 
egyik igyekezni fog tisztábbra lemosni magáról a múltat.

E. A.

Hozzászólás a „Earáti Ház11 tervéhez.
Spectátor aláirású cikk a következő gondolatokat 

váltja ki bennem:
A társadalom segítő támogatása nélkül a Baráti 

Ház sohase lesz megvalósítható. Az állam szegény és 
csak pótlólagos anyagi támogatására számíthatunk. A 
fegycncek és rabok szegénységükben a templom egere
inek mondhatók, akiknek 10°/o-os kereseti odajultatása 
bizony kis tőkét fog összehozni.

A 4-ik pontban említett kényszerű megadóztatását 
a foglyoknak helytelenítem és mellőzendőnek vélem; 
akadnának, kikben gyűlöletet keltene ez.

A szállítókat sem lehet kényszerűleg megadóztatni; 
erre úgysem kötelezhetők semmi törvényes módon. Kü
lönben az elítéltekre hárítanák át az adót.

Javallja Spectátor, hogy a fogházmisszió vegye 
kezébe a kezdeményezést. Igen ám, de a télen kará
csony tájon megalakult a Markó utcában egy bizottság, 
mely azt közölte velünk a Bizalom útján, hogy meg
kezdte működését. Tehát ezen bizottság eddigi tevékeny
sége figyelembe veendő.

Gratulálok a 11-ik pontban írt gondolatért, hogy 
a Baráti Ház építésénél és fölszerelésénél dolgozó fogoly 
és elítélt munkások munkanapja két büntetési napnak 
számít, illetve két munkanap háromnak a segédmunkások
nál. Különösen helyes és méltányos ez a terv!

A pénzintézeteket kellene kényszerűleg megadóztatni!
Csak örülni tudnánk, ha a szervező és megvalósító 

(alakulandó) bizottság tagjai közül valaki alkalmas terv
vel szolgálhatná a célt, a pénzintézetek kényszerű meg
adóztatására nézve. Bizonyosnak tartom, hogy a képvi
selőház nem szavazna meg ily irányú törvényt.

Nézetem ez: a megalakulandó bizottság^ forduljon 
a pénzintézetekhez; az Igazságügy miniszter Úr egyide
jűleg felszólítást intézzen a bankokhoz stb.-hez, legalább 
is az anyagilag legtehetősebbekhez; de a letartóztatási 
intézetekben alakulandó bizottságok is írjanak kérő 
sorokat a bankoknak.

Ugyanis célszerűnek vélem, hogy rab- és fegyenc- 
társaink között az önkéntes adakozási aláírások beszer
zése, a zárka, illetve műhelyekben az ismertető felhívás 
kiíiiggesztése stb. végett intézetenként egy 2—3 tagú 
gyűjtő önkéntes bizottság létesüljön minél előbb.

'  dr. rab.

&

Világ folyása. 90/*kS

A Bizalom 1932 június 15-iki számában részle
tesen megírta azt, hogy az egész világ igen sokat vár 
a svájci Lausanneban tartandó tanácskozásoktól, hol 
az összes nemzetek képviselői — élükön a franciákkal 
s angolokkal — összegyűlnek, hogy a jóvátételek kér
déseit újra megbeszéljék és rendezni próbálják. A Biza
lom számtalanszor leszögeszte azt a tényt, hogy a hábo
rún kívül az igazságtalan békeszerződések az okai a 
világ mai nyomorúságos helyzetének. Az igazságtalan 
békeszerződések főbb pontjai: a legyőzött államok terü
leti megcsonkítása s az általuk jóvátétel címén fizetendő 
hatalmas hadisarc, melyek ezeket a legyőzött államokat 
(Magyar, Német, Bulgár, Törökország, Ausztria) teljesen 
tönkretették. Ám ezeknek az országoknak a tönkre- 
menése elöbb-utóbb az ú. n. győztes országokat — 
Amerikát, Angliát — is bajba sodorta s ezért — de 
csakis ezért! — valamennyire kezdik belátni, hogy kell 
könnyíteni a legyőzött országok helyzetén.

Ez volt az alapja és előzménye a mostani lausannei 
tanácskozásoknak, melyek

megegyezéssel végződtek.
A megegyezést alább ismertetjük, itt csak annyit, hogy a 
Németország állal fizetendő jóvátételi összegekből igen 
sokát elengedtek a győztes hatalmak.

Ezt a lausannei megegyezést különbözőképpen 
magyarázzák a világban. Vannak sokan, akik azt mondják, 
hogy nagy lépés a javulás felé s örülni kell, hogy ennyire 
jutottunk. Mások szerint ez sem fog segíteni a világ
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sorsán, mert nem tartalmazza a békeszerződések meg
változtatását: a revíziót. Hol szidják, hol dicsérik a meg
egyezést, — de minden országban róla beszélnek.

S mialatt mindenfelé tárgyalják; kiderül az, hogy 
ugyanakkor mikor Lausanneban aláírták ezt a jóvátételi 
összegek csökkentésére vonatkozó megegyezést: ugyanott 
Lausanneban Anglia és Franciaország olyanféle szövet
séget kötöttek egymással, mint amilyenben a háború 
előtt voltak, csak éppen hogy nem nevezik ezt a mostani 
szövetséget „antanténak, mint akkor.

Egyébként az őszre kitűztek az összes országok 
egy világ-gazdasági tanácskozást, melyben az összes 
országok közösen próbálnak segíteni a gazdasági bajo
kon s nyomorúságokon. A Bizalom már sokszor leszö- 
geszte álláspontját, melyszerint az egyes országok 
gazdasági bajait csak úgy lehet rendbehozni — csak 
úgy lehet a nyomorúságot csökkenteni —, hogyha az 
egyes országok továbbra nem fognak vámokkal és egyéb 
módokkal elzárkózni egymástól, hanem ellenkezőleg, ha 
összefognak egymással és közös erővel fognak össze
működni. Ilyesmit próbálnak most majd az ősszel meg
beszélni a világ-gazdasági tanácskozáson és ezért ezek
nek a tanácskozásoknak bizonyos reménységekkel néznek 
a népek elébe.

Idevágó részletesebb jelentések így szólnak, mint 
következik:

A lausannei eredm ény. Harminchárommilliárd 
aranymárkát kellett volna még fizetni Németországnak 
az érvényben levő szerződések értelmében a lausannei 
konferencia előtt és hárommilliárd aranymárka fizetésé
ben egyezett ki Németország Lausanneban, de ezt a 
hárommilliárdot sem fizeti készpénzben, hanem csak 
hónokat ad róla a Nemzetközi Fizetések Bankjának, 
amely e hónokat csak 1935 július 1 -étöl kezdve hoz
hatja forgalomba.

A franciák az hirdették, hogy Németország — 
függetlenül a hágai megegyezéstől — harmincmilliárd 
aranymárkával tartozik Franciaországnak azon a címen, 
hogy Franciaország harmincmilliárd aranymárkával köl
tött többet az elpusztított francia területek újjáépítésére, 
mint amennyit eddig jóvátételi fizetések címén kapott. 
Németország ezzel szemben azt állította, hogy körülbelül 
harmincmilliárd aranymárkával fizette túl ezeknek az 
elpusztított területeknek újjáépítési költségeit. Eltérések a 
francia és német számítások között azonban azokban az 
eltérő becslésekben nyerik magyarázatukat, amelyek az 
1924 előtt teljesített német fizetések tekintetében fenn
állnak. A franciák szerint ebben az időszakban csak 7 
milliárdot fizettek a németek, akik viszont azt állították, 
hogy 55 milliárd aranymárkára tehető azoknak a kész- 
pénzfizetéseknek és egyéb szolgáltatásoknak, az elsza
kított német területeken hagyott állami javak stb. értéke, 
amelyeket Németország a győztes hatalmaknak juttatott. 
Az eltéréseket fokozta az a körülmény, hogy német 
számítások szerint 100 milliárd francia frankba, körül
belül 17 milliárd aranymárkába, a túlzó francia beállítás 
szerint 170 milliárd francia frankba, 27 milliárd arany- 
márkába került a franciáknak a németek által elpusztí
tott vidék újjáépítése.

Ma már mindezek a számítások a múlté, vagy 
amint a lausannei megegyezés megállapítja, a jóvátételi 
fizetések a történelemé. Ha semmi más nem történt volna, 
csak annyi, hogy az e számításokból keletkező heves 
szenvedélyeket és ezeknek konzekvenciájaként jelentkező 
politikai mérgező anyagokat küszöbölték ki Lausanne
ban, jelentős eredménynek kellene elkönyvelni a lau

sannei konferenciát. Amellett bizonyos, hogyha Herriot 
nem került volna tragikus kényszerhelyzetbe a lausannei 
konferencián azáltal, hogy a tárgyalóasztalnál vele szem
ben Németországot az újjáéledt német militarizmus és 
reakció megszemélyesítője, Papén kancellár képviselte, 
olyan prepozícióval tudott volna a konferencia össze- 
ülésének napján a világ közvéleménye elé lépni, amely 
humanista gondolkozásának és békeszerető érzületének 
jobban megfelelt volna, és amely pszichológiai hatásá
ban a kitűzött célnak is sokkal nagyobb szolgálatot 
tehetett volna.

De Herriot-t erősen befolyásolták azok a meggon
dolások, hogy egyrészt, ha a jóvátételi fizetések teljes 
törléséhez hozzájárul, ezzel felszabadít magával szemben 
egy veszedelmes jobboldali agitációt Franciaországban, 
másrészt, hogyha Papén kancellár teljes sikerrel tér 
haza Lausanneból, ez a német jobboldal megerősítésén 
keresztül katasztrofális csapást mérhet a közeledő válasz
tásokon a Papén kancellár kormányával és a hitleriz- 
mussal szemben felvonuló németországi köztársasági és 
demokratikus pártokra.

. . .  Magyarország a lausannei konferencia ered
ményéből mindenesetre azt a tanulságot vonhatja le, 
hogyha Németországnak sikerült a jóvátételi fizetések 
alól mentesítenie magát, akkor lehetetlen, hogy Magyar- 
ország ne tudná megértetni a világ közvéleményével, 
hogy sem jóvátételi, sem egyéb címeken ez az ország 
nem fizethet a jövőben egyetlen fillért sem, hiszen terü
lete kétharmadrészének, lakossága 60 százalékának el
vesztésével egyszer és mindenkorra kiegyenlített minden 
olyan igényt, amelyet vele szemben a háború alapján és 
jogcímén bárki is emelhet.

Rendkívül ünnepélyes külsőségek közt, 
aranytollal írták alá a világtörténelmi jelen

tőségű megállapodást.
A lausannei tanácskozások utolsó napjára kiderült 

az Alpok hegyei fölött az ég, amely úgyszólván a kon
ferencia egész tartama alatt ólomszürkén borult a város 
fölé. Az aláírás napján délelőtt féltiz óra tájban meg
kezdődött a négyszáz követ és a kétszáz újságíró fel
vonulása a Beau Rivage-szállodába. A szálloda körül 
ezrekre menő tömegek gyűltek össze, az épület körül 
vont kordont azonban csak négyszeres igazoltatás után 
lehetett átlépni. Tíz óra előtt néhány perccel már együtt 
voltak a hivatalos vendégek a Beau Rivage-szálló tanács
termében s élénken vitatkoztak egymás között a meg
egyezés eredményéről.

Pontban tíz órakor megnyitották a tanácsterem 
összes ajtóit s a nagyközönség is elfoglalhatta a szá
mára fenntartott szűk helyet. A tizennyolc delegáció tag
jai leültek a nagy, patkóalakú zöldasztal mellé, az újság
írók is elfoglalták helyeiket a négy nagy ujságiróasztal 
körül és megkezdődött a moziriporterek és fényképészek 
csattogó munkája.

Valamennyi ország követe és megbízottja ünnepé
lyes fekete ruhában jött el. A patkóalakú asztal bel
ső körének közepén ült Ramsay MacDonald, Anglia 
miniszterelnöke. A miniszterelnökön meglátszottak az 
elmúlt hetek fáradalmas munkájának nyomai, arca azon
ban mégis sugárzott az örömtől s látszott rajta, milyen 
boldog, hogy elősegíthette a lausannei eredményt, a 
világbékének ezt az alapvető egyezményét. MacDonald- 
tól jobbra Herriot francia miniszterelnök tömzsi alakja 
ült, baira pedig Papén német kancellár stb.
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Aranyfóliái írták alá a megállapodást.
Tíz óra hat percet mutatott a tanácsterem faliórája, 

amikor MacDonald felemelkedett helyéről és megnyitotta 
a lausaunei konferencia záróülését. A megnyitás forma
ságai után MacDonald Sir John Simon angol külügy
miniszternek adta meg a szót, aki angol-francia-olasz 
nyilatkozatot olvasott fel, amelyben a három hatalom 
megállapítja, hogy az európai hitelezöállamok között 
fennálló összes szövetséges államközi tartozások fizeté
sére haladékot hirdetnek.

A nyilatkozat felolvasása után MacDonald minisz
terelnök néhány perccel negyedtizenegy után bejelentette, 
hogy megkezdik a lausannei szerződés példányainak alá
írását. Egymásután álltak fel helyükről a delegátusok és 
odamentek a patkóasztal belső körében felállított kis 
asztalkához, hogy aláírják az asztalkán elhelyezett szer- 
zödéspéldányokat. Az aláírás aranyfóliái történt, amelyet 
a svájci hatóságok ajándékoztak a konferenciának. Első
nek MacDonald írta alá az okmányokat.

Franciaország és Anglia új szövetséget 
kötött.

A szerződés sem közvetve, sem közvetlenül nem 
áll vonatkozásban Franciaország és Anglia amerikai 
háborús adósságaival. Ellenkezőleg csak politikai kér
déseket rendez s mintegy a lausannei megállapodás poli
tikai kiegészítője. Négy pontja a következő:

Az első pont arról intézkedik, hogy a két aláíró 
hatalom a jövőben a nyíltság és a barátság szellemében 
mindig kicseréli az európai helyzetre vonatkozó gon
dolatait.

A második pont a lefegyverzési kérdés gyors meg
oldása érdekében történő szoros francia—angol együtt
működésről szól, de ez a cikkely kimondja, hogy a többi 
hatalmat is bevonják a gyors megoldás megtalálásának 
munkájába.

A harmadik pont a világgazdasági válság kérdé
seivel foglalkozik. Az aláírókat arra kötelezi, hogy szo
rosan együttműködnek a gazdasági kérdésekben s egy
úttal a többi hatalommal is érintkezésbe lépnek a világ- 
gazdasági genfi tanácskozások gondos előkészítésére.

A negyedik pont az új angol—francia kereskedel
mi szerződésről intézkedik. Mindkét hatalom kötelezi 
magát, hogy nem foganatosít olyan rendszabályt, amely 
a másik aláíró hatalomnak árthatna.

A technika áldozatai. A technika „vívmányairól" 
lelkesen beszélnek a nép milliárdok, a „gép csodákért" 
rajonganak a tömegek, de kevés szó esik arról, hogy a 
gépek és technikai találmányok tulajdonképpen csak 
több bajt és szenvedést hoztak az emberiségnek. S 
evvel szemben tulajdonképpen nem nyújtanak mást, csak 
egy kis kényelmet, melynek halálosan drága ára van. 
Az igazság az, hogy a technikának sok féle áldozata 
van. Ma nem akarjuk mind felsorolni, csak egyet-kettőt 
említünk meg. Első helyen a munkás embert, akit ke- 
nyértelenné, munkanélkülivé tett: a gép, mert a gép 
dolgozik helyette. Ma Németországban kb. ,6 millió a 
munkanélküli, az Északamerikai Egyesült Államokban 
10 és félmillió... és így tovább.

A második helyen azokat, akik meghalnak a gépek 
miatt. A Bizalom részletesen megírta Endresz és Bittay 
magyar pilóták halálát; ők is a technika áldozatai. Most 
a napokban egy újabb nagy áldozata van a repülötech- 
nikának: Bata Lajos személyében, ki szintén repülőgép
pel zuhant le s ő és pilótája szörnyethaltak. Bata Lajos

nagy csehszlovákiai cipőgyáros, ki elárasztotta egész 
Csehszlovákiát világhírűén olcsó cipőivel és sok ezer 
fiókkal rendelkezett. Jelszava volt: „olcsó árút a közön
ségnek, magas bért az alkalmazottaknak". Most áldozatául 
esett a’ könyörtelen géptechnikának!

Ugyancsak a legközelebbi múltban Franciaország
ban, Chcrbourgban elsüllyedt egy tengeralattjáró hajó s 
benne fulladt meg az egész legénység. Valamennyien 
áldozatai a technikának. Búvárok szálltak le, de mind a 
63 embert halva találták.

Mindezek a tények intenek arra, hogy lássuk meg 
világosan, tisztán, hogy a technika nem világboldogító, 
világjavító valami, s ő t . . .

Igazságot Magyarországnak! (Justice fór Hun
gary) ez volt angolul ráírva arra a repülőgépre, mely 
Endresz és Bittayval együtt elpusztult. Ehelyett a repülő
gép helyett az Olasz állam egy másikat ajándékozott 
Magyarországnak, melyre ugyancsak rá van írva, de 
olaszul: [gazságot Magyarországnak! Justicia per 1’
Ungheria!

A M agyar képviselőház a költségvetési javaslat 
és az új képviselői javaslat letárgyalása s elfogadása 
után, nyári szünetet tart.

Porrá égett Coney Island, New-York pompás 
tengeri fürdője. Papírost gyújtogató gyermekek okozták 
a tüzet. — A házak és autók százai semmisültek meg. — 
Több millió dolláros kár. — Emberélet nem pusztult el.

Tegnap délután New-York legnagyobb üdülőhelyé
nek, Coney Island-nek strandsétányán végzetes tűzvész 
tört ki, amely a heves szél által táplálva igen nagy 
gyorsasággal terjedt szét és óriási pusztítást okozott. A 
nyári házak ezreit kellett nagy gyorsasággal kiüríteni. 
A great fire, a nagy tűz esetére megadott alarm követ
keztében rövid időn belül 35 tűzoltóosztag érkezett a 
tűz színhelyére. A katasztrófa híre nagy gyorsasággal 
terjedt el és ezreket csődítet a tűz színhelyére, úgyhogy 
hamarosan százezres embertömeg gyűlt össze és ezt a 
hatalmas tömeget csak a legnagyobb erömegfeszítéssel 
lehetett visszaszorítani, hogy ne akadályozza az oltás 
munkáját.

Óriási füstoszlopok csaptak fel és ezek miatt rend
kívül nehezen ment az oltás. A kora esti órákban a tűz
vész már az óceáni fürdőváros központja felé harapózott 
és terjedésének annál nehezebb volt gátat vetni, mint
hogy Coney Island csaknem teljes egészében fából épült. 
Mielőtt a sötétség beköszöntött volna, már hat utca-blokk 
lángokban állott.

Ötszáz nyári ház és igen sok nagy palota lobogó 
lángokban égett. A kár több millió dollárt tesz ki. Csak
nem az egész newyorki tűzoltóság munkában van és 
egyre újabb és újabb rendőrosztagok érkeznek, hogy a 
kiváncsiak mindinkább gyarapodó tömegét visszaszorítsák.

Az Angol Bank visszatér az aranyalaphoz?
A Nemzetközi Fizetések Bankja, határozatával kapcso
latban az ellenzéki „Daily Héráid" azt a hírt hozza, hogy 
az Angol Bank kormányzója hozzájárult az aranyalaphoz 
való visszatéréshez. Hozzájárulását az angol kormánnyal 
folytatott tanácskozás előzte meg. Ez az engedmény ál
lítólag egyik része annak az árnak, amelyet Anglia 
Franciaországnak fizet a lausannei egyezményhez való 
hozzájárulásáért.

Magyarországon javult a szénkitermelés. Az
év első öt hónapjában 2717 millió tonna szenet bányász
tak az előző év 26'52 millió tonnájával szemben. A szén- 
kitermelés tehát 2'5 százalékkal javult. Az említett idő
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szakban 23'8 millió tonna szenet sikerült értékesíteni az 
előző év megfelelő szakának 22'8 millió tonnájával szem
ben. A magyarországi szénbehozatal egyre csökken s a 
kivitel, különösen Ausztriába némileg javult.

Láthatatlan ember.
Irta: Gárdonyi Géza.

Történeti regény. (Szemelvények.)
Eszlász a vasládára mutatott.
— Ennek a kulcsa hol van?
— A nyakamban, — hörögte Vigilász.
Szinte kék volt már sápadtságában és dühében. A 

melle úgy zihált, mint a kovácsfújtató.
— Meglásd, — nyihálta —, megkeserülöd ezt! A 

római birodalom szereti a békét, de ebből nem követ
kezik, hogy gyengébb a hunoknál.

A római tiszt hátat fordítva állt Eszlásznak. Meg
fordult és megvetően sunyorított Eszlásznak a csizmájára:

— Itt várok estig, míg az emberek és barmok pihen
nek, — mondotta keményen —, azután mingyárt vissza
indulok. Megjelentem a császárnak, hogyha a barbárok
kal barátkozunk, a kezünkben bot legyen.

Ez hát sértő szó volt. Vártam, hogy Eszlász meg
rohanja. Az a vékonylábú tiszt annyi lett volna annak 
a testes hunnak, mint elefántnak a majom. De nemhogy 
eltaposta volna, sőt inkább barátságosan felelt neki:

— Én meg arra szólítalak, — ígymond —, hogy 
jer velem! Tiszt vagy és becsületes ember. A kardodat 
nem veszem el. De kényszeritelek, hogy velünk jöjj és 
győződjél meg arról, hogy nem mi vagyunk a barbárok, 
hanem ti.

S intett a testőröknek, hogy induljanak.
A tiszt habozva állt. De aztán, hogy Eszlász lóra 

ült, s neki is intett, hogy hasonlóképpen cselekedjék, hát 
csak fölfordult ö is a lovára, s megindult Eszlász mellett.

Szótlanul haladtunk át a város főutcáján. Utánunk 
szekéren hozták a vaspántos ládát, s a tőlünk elkobzott 
két fontnyi aranyat. Eszlász se beszélt. A tisztünk is csak 
magában tajtékzott.

Zétát szörnyű csapás éri: örök rabszolga sorsba 
kerül.

Tizenegy óra tájban (a hun szerint délután három 
órakor) érkeztünk Atilla palotájához.

Útközben persze föltekintgettem Csáthéknak az abla
kaira, meg Rika királynénak a palotájára is. Nagy meg
könnyebbülésemre nem láttam sdnkit az ismerős hölgyek 
közül.

Egyenesen a palotába vittek.
Bevezettek bennünket egy nagy terembe, amelynek 

az egyik oldala keletfelől nyílt volt; csupán hat karcsú 
oszlop tartotta.

A teremben csak egy trónféle, barna szék állt. A 
falakon semmi disz, csak sötétvörös keleti szőnyegek.

Mikor beléptünk, Atilla az oszlopok alatt állt. Olyan
féle fehér ruha volt rajta, mint a közhunokon, de bő és 
finom gyolcsból való. Az ing fölött azonban ujjatlan selyem 
kabátfélét viselt, félcombig érőt meggyszinűt. A fején meg 
fölgyürt karimájú fehér posztó süveg. A kardja fekete 
selyemzsinóron a derekán. Körülötte: a nyalka Edekon,a 
szuszogó Csáth, a másik Csáth, a lesiszemü fővezér, Berki, 
Orgovány, bikafejü Mácsa, Kászon, Upor, Vacsar, a föurak 
szokott csoportja, és egy alacsony, hosszúszakálúés hegyes- 
fülü öreg úr, Ardarik király, akit akkor láttam először. Vala
mi öt testőr is állt ott, s köztük egy álmos fiatal ravó.

Eszlász előlépett. Levette a süvegét es meghajolt.
— Uram, — mondotta —, ihol-e Vigilász. Meg

motoztuk. Ezeket az aranyakat találtuk nála.
S bokros-bajszú arca diadalmasan fordult a szolgákra.
A szolgák már akkor letették a ládát, s föl is nyitot

ták. Az arany egyetlen nagy börzsákba volt kötve. Hogy 
azt is megnyitották, zizegve ömlött ki a ládából a padlóra.

Eszlász folytatta:
— A ládában van száz font arany, vagyis valami 

nyolszáz szolidus. Nála volt ez az öv is. Szintén arany 
van benne. Van egy font. A fiánál ugyanennyi.

Aztán rám mutatott:
— Ezt a rabszolgát is idehozattam. Priszkoszn^ 

a rabszolgája. Az úton csatlakozott hozzánk. Ennél is 
volt hat arany, de ez a lepecsételt levél is. A levél Csábi
nak szól, de gondoltam: mink is érthetünk belőle.

S letette a levelet az aranyhalomra.
Atilla keresztbe fonta a karjait és Vigilászra nézett.
— Minek ez a sok arany? Miért hoztad ? — kér

dezte komor-hidegen.
— Uram, — hebegte Vigilász —, sok cseléd és 

sok barom kell az ilyen útra. Hol lovat kell venni, hol 
ökröt. Aztán hát az élelem... Néhány rabszolgát is kivál
tottam volna...

Elakadt. Az arca sápadt volt. Homlokát verejték 
verte ki.

Atilla arca megváltozott. Olyan haragosan nézett, 
hogy a lélekzet elrekedt a mellemben.

— Igazat! — csattant reá.
De még az oszlopok is reszkettek ottan.
Látszott Atillán, hogy nyugalmat erőltet magára. 

Folytatta:
— Az úton nem volt'költséged élelemre. Barmaid 

mind elhullottak volna is, ennek a pénznek az ezred
része is bőven elég, hogy újra pótold. Arra pedig bizo
nyára emlékezel, hogy a római rabszolgák kiváltását 
erősen megtiltottam.

A kardját ingerülten dobbantotta a padlóra:
— Megmondod-e, hogy ezt a száz font aranyat 

minek hoztad?
— Uram, — nyavalgott Vigilász —, nem mond

hatok egyebet...
— Nem? Majd meglássuk.
A testőrökre tekintett:
— Ha tüstént nem vallasz, a fiadat itt koncoltatom 

fel a szemed előtt!
Öt testőr kivonta a kardját. Az ércnek az a hideg 

csesszenése... az a csend... a további parancsra való 
várakozás... lélekzetállító valami volt. A vér, úgy érez
tem, megfagyott bennem, mint a patak vize télen. Micsoda 
sötét titok van itt?! Micsoda pokolba keveredtem én bele?!

— Apám! — sikoltotta a fiú.
S térdre esett, az apja elé.
— Apám!
— Uram, — nyöszörgött Vigilász is a térdére esve. 

Mindent megvallok... Csak a fiamat ne... A fiamat ne...
— Hát beszélj. De amint az első hazug szót ki

mondod, a kardok a fiadba mélyednek.
Székért intett. Odavitték. Beleült. És a szék karjára 

könyökölve várta a vallomást.
— Uram, — kezdette Vigilász vacogva —, ez az 

arany bűndij... A te felséges életed díja...
S az arca olyan volt, mint amilyen csak az akasztófa 

alatt álló ember arca lehet.
— Az elején kezdd, — parancsolt fagyosan Atilla.
Vigilász nyálat nyelt. A szemét kínlódva forgatta,

mintha fojtogatnák. Dehát vallott: s elmondta hosszan
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részletesen, hogy összeesküvést szőttek a görögök Atilla 
élete ellen s ezért hozták az aranyakat.

Mikor bevégezte vallomását, értettem immáron Vi- 
gilásznak azt a sunyi, titkolódzó magaviseletét, s Atilla 
haragját, amikor öt Aáaksziminosz mellett megpillantotta.

Akkor nyílt fel a szemem arra is, hogy miért til
totta meg Eszlász, hogy a pénzünket ne költsük? Miért 
voltunk az ő vendégei? Kelepce volt, hogy a száz fontnyi 
arany célját elhazudni ne lehessen.

És ez az ostoba ember maga mellé vette a fiát is 
arra a nagy látványosságra, hogy hogyan temetnek királyt 
Hunniában?

Lám buta barbárnak nevezzük a hunt. íme a finom 
eszű, civilizált urakat a buta barbár az ellene szőtt há
lóban fogta meg.

De én következem.
Ég és föld elsötétült elöltem, amikor Atilla a le

vélre tekintett és szólott:
— Lássuk: micsoda írás az?
Ha engem is előfog ez a rettenetes ember! Ennek 

a tekintetében oroszlánkörmök horgadnak. Ha ránéz va
lakire, megragadja a nézésével, és nincs menekülés.

—A levél, — szólt Vigilász, — Priszkosztól való, 
és Csáth úrnak szól.

—Ez a szolga, — mondta Eszlász is, — az úton 
csatlakozott hozzánk.

És nyújtotta a levelet Atillának.
Atilla nem vette el. Intett Csáthnak.
— A levél a tied.
— Olvasnánk el tán itten, — mondotta Csáth. 

— Nem tudom, mi leveleznivalója van velem Priszkosznak?
— Hát olvassuk, — hagyta rá Atilla.
S a ravóra tekintett.
A ravó egy csontos, szeplösképii ember. A hunok 

közt csak Ruszti a neve, — rövidítése Rusztikiosznak. 
Idő múltával sok ügyem volt vele.

Fölbontotta a levelet, s egyenesen hun nyelven 
olvasta.

Atilláék hallgatták figyelmesen.
Nekem reszketett még a májam is.
— Különös, — nevetett Csáth, mikor Ruszti a 

levélnek a végére jutott.
Végigszemlélt. Aztán Atillához fordult:
— Kell neked ez a rabszolga, uram? Az van a 

levélben, hogy tudós.
Atilla nem felelt. A karosszékben féloldalt dőlt. 

Két keze egymáson a kardja markolatán. Sötéten nézett 
Vigilászra.

Vigilász szinte megroskadt a tekintet súlya alatt. 
Érezte, hogy az élete vagy halála fordul meg abban a 
percben az Atilla fejében.

A fia még ott térdelt, s a veszedelem érzetében az 
apja lábához húzódott. Remegett mint a nyárfalevél.

Oly kínos volt az a perc, hogy Vigilász végre 
felhördült, mint a vízből fölbukó fuldokló:

. — Uram, csak ezt az ártatlan fiút ne bántsd!
Csak ezt a fiút ne! Ártatlan ö szegény!

S a könnyei végigcsordultak az arcán. A padlóra 
borult és zokogott.

— Micsoda alávaló népfaj ez! — szólalt meg a 
fővezér, — minden római szolgámat elkergetem!

— Fölkoncoljuk őket! — üvöltötte Urkon.
— Sőt ellenkezőleg, — mondotta Atilla, — ma

radjanak örökös szolgák, illő, hogy a hitvány faj szolgája 
legyen a nemesebbnek.

Atillának minden szava törvény volt. A hunok nem 
szabadítják fel többé a görög és latin rabszolgákat. Az

én sorsomra ezzel fekete pecsét került. Ezentúl örökre 
rabszolga leszek!

Atilla fölkelt és a környezetéhez fordult:
— Ez a pénz, — mondotta nyugodtan, — az 

én vérem díja. Még ma osszátok széjjel a csatában el
esettek özvegyeinek. Te Eszlász, visszamégy Konstanti- 
nápolyba. Veled megyen Oresztesz is, és ez a fiú.

Vigilásznak a fiára mutatott.
Aztán Eszlászhoz beszélve, folytatta:

— Ezt a bőrtarisznyát, amelyikben a száz font 
arany van, a nyakadba akasztod és úgy állsz a császár 
elé. így szólsz: Ismerítek-e ezt? Aztán, mikor ők meg
döbbennek, ezeket a szavakat csapod a szeme közé az 
én nevemben: Teodoziusz nemes apától származott, s 
Atilla is. Atilla meg is örzötte a maga nemességét, Teo
doziusz azonban elvesztette a maga nemességét, amikor 
Atillának adófizetőjévé vált és azzal rabszolgájává. De 
nem becsületes az a rabszolga, amelyik az urának az 
életét orgyilkos szándékkal kerülgeti!

Fölkelt.
Az urak is mozdultak, hogy kövessék.
— És ez a Fiú ? — kérdezte Eszlász, Vigilásznak 

a fiára mutatva.
— Ez a Fiú ötven font arany váltságdíjat hoz az 

apjáért. Addig az apja bilincsekben és börtönben legyen.

Zéta Csáth házában.
Atilla kiment.
A testőrök föloldozták a kötelékeinket. Vigilász össze

borult a fiával. Sírtak.
Én nem tudtam, merre mozduljak? Csáth utána 

ment Atillának a palota belseje felé. Oda nem követhettem.
Kibandalogtam a palotából. Gondoltam: megvárom 

Csáthot a kapuban.
De olyan voltam én, mint a félig agyonvert!
Ahogy mégis széttekintek, látam a kútat a fővezér 

háza előtt. Mosdjunk meg. Por lepte a hajamat, arco
mat,-nyakamat. Megmosdottam a vályúból. Ittam is. A 
víz langyos volt a nap melegétől, és zöld moha úszkált 
benne, de azért megittam.

Egy óránál is tovább vártam aztán a kapuban, 
míg végre kiérkezett Csáth is. Lóháton ült, mert a hu
nok még tán a padlásra is lóháton járnak.

Mikor a kapuhoz közeledett, előléptem és meg
hajoltam.

— Jer utánam, — mondta barátságosan.
Odabent aztán, hogy leszállt a lováról, gondolkodva

végignézett rajtam.
— Hogy is hívnak?
— Csak Zétának uram, — feleltem szomorún.
— Zéta, Zéta, furcsa név. Élnek a szülőid?
— Apám talán él még.
— Mi az apád?
— Szegény paraszt ember.
A fejét rázta.
— Mi a fenét kezdjek én teveled?
Egy öreg rab állt a ház előtt a többi között. Nagy 

fej, nagy arc, fehér haj, fehér szakái, — csak az állát 
beretválta ki. A kezében szíjjra fűzött kulcsok.

— Csokonai — szólt neki Csáth, — ezt a rabot 
küldték nekem, ajándékba. Ki nem váltják, de nem is 
lehet ezután. Mire használhatjuk?

— Mit tudsz? — bübögött az öreg.
S végigszemlélt, mint valami lovat.
— Az uramnak megírták, — feleltem nyugtalanul, 

— históriát,geográfiát, filozófiát, grammatikát, retorikát ...
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S néztem rá: kell-e még több?
Az öreg is nézett mint valami álmos elefánt.
— Lovat vakarni tudsz-e?
— Uram, — fordultam Csáthoz, mintha megütöttek 

volna, — vájjon nem lehetnék-e nevelője a te két szép 
gyermekednek? Mert láttam, hogy két kedves fiacskád 
vagyon, és hogy nincs mellettük nevelő rab soha.

Csáth gondolkodva sandított reám.
— Hát majd meglássuk, — mondotta.
S az öreghez fordult:
— Adjatok neki ennie. Aztán hadd pihenjen, mert 

messzeútról jön.
Valóban fáradt voltam, s bizonyára sápadt is.
Az öreg főrab szótlanul indult meg előttem. Kö

vettem. Hátra vezetett a konyhába. Ennem adtak ott 
valami sajtot meg kenyeret. A sajtra gyanakodva néztem: 
ló-sajt, gondoltam, nem eszek belőle. S a szakács
asszonyra is néztem: bajuszos mogorva asszony. Nem 
mertem neki szólni. A kényérböl ettem egy falatot, az
tán vizet ittam, sokat.

Az öreg Csokona visszatért és az istálóba vezetett. 
Nagy faépület volt az, s láthatóképpen sok ló és marha 
szokott telelni benne. De abban az órában csupán két 
ló unatkozott a jászol mellett.

Az istáló egyik oldalán sok szalmadikó. A sarkon 
meg tán tíz is egymás felelt. A falakon sok rongyos, pók
hálós téli ruha. Förtelmes istálószag. Sok légy.

Elborzadtam, hogy azt az utálatos helyet meglát
tam. Ez lesz az én tanyám? En otthon, Konstantin vá
rosában lepedős ágyon háltam, a gazdám tiszta kis tor
nácán. Az ablakban virág. A levegő ott tiszta és tenger
illatos. A legyektől szitaszövet kárpit védi a szobát.

— Nem alhatnám — mondottam az öregnek 
— engedd meg, hogy kint maradjak. Ha adsz egy pok
rócot, leheverek rá odakint.

— Pokrócot? Hm. Hát annélkül nem lehet?
Adott egy durva lópokrócot. Leterítettem a széna

boglya tövén, az árnyékban. És ráheveredtenr.
Mi lesz belőlem, ha Csáth nem fogad a gyerme

kei mellé, ha a csikósok közé lök?
Estefelé hozzám tassogott az öreg. Látta, hogy 

nem alszom.
Nagy karaj barnakenyér volt a kezében, meg sajt.
— No — mondotta jólelküen — megpihentél-e

már?
— Majd éjjel, — feleltem. — De nem hálhatnék-e 

én itt az éjjel is? Mert sohase bántam én lóval. Istáló- 
ban se háltam soha. Idekint jobb szeretnék...

— Hát lehet, — dörmögte jóságosán.
Leült mellém. Fából faragott sótartót vett ki a 

zsebéből és falatozásba fogott.
— Hova való vagy? — kérdezte.
Elmondtam neki amit elmondhattam.
Azután én kérdeztem:
— Milyen a világ itt Csáthéknál, Csokona bátyám? 

Megbocsátható tán, hogy érdeklődöm a ház iránt.
— Hát — vont a vállán — kinek hogy. Rabnak 

a kenyere mindenütt keserű.
— Mégis: hogy,bánnak itt a rabokkal?
— Kivel hogy. Erdőmé szörint.
— Az úr-e a jobbik, vagy az asszony?
— Hát az úr bizony kemény-kezű. Az asszony 

meg számon szedi a verébtojást is. De azér inkább 
szógálok itten, hogysem másutt.

— Hát a kisasszony?
, Vállat vont.

— A kisasszonnyal semmi dogunk. Gyermek 
am még.

Az öreg fölkelt. Eltette a bicskáját, sótartóját. Oda
ballagott.

Hajnalban az a veszett lárma ébresztett föl, amely 
csak a barbárok városában hallható. Tülkölés, ostordurro
gás, disznóröfögés, tehénbőgés, emberi hujjogás.

Az emberek is a nappal kelnek. Megmozdul a város. 
Lovasok robognak elő. Itatnak a kútnál. Asszonyok fut
nak borzasán a disznó után. Cselédek nyújtózkodnak a 
paloták előtt. A harmatos fákon veréb csiripel. A város 
fölött galambok kerengnek. A fecske apró köröket csapva 
kezdi a légy vadászatot.

A szénában alkalmas jó vackom volt. Más szolgák 
is háltak ottan, de nem háborgatott csak egynéhány 
szúnyog.

Letisztogattam magamról a szénaszálakat. A sa
rumról, amennyire lehetett, leveregettem a port. Elked
vetlenedve láttam, hogy oldalt kifeslett. A rabszolgák 
nyáron mezítláb járnak. Ilyen szép sarut, mint az enyém, 
erre nem is látni. Ha lepusztul a lábamról, vájjon me
zítláb kell-e járnom Emőke előtt?

Megmosdottam. A hajamat is elrendeztem fésű 
nélkül, ahogyan lehetett. Aztán a kapuba álltam. Gon
doltam: ha a gazda fölkel, hivat majd.

Hát csakugyan: egy óra múlván szólítanak a 
szolgák:

— Hé, görög! Be az úr elé.
A család az emeleti verandán ült. Tej, vaj, szalonna, 

égett bor állott az asztalon. Emőke a két gyermek mel
lett. Ott volt Dsidsia is, s egy horgasorrú vénlány-rab, 
piros selyemkabátban.

Mindezt egy pillantással láttam, mikor beléptem. 
Meghajoltam. Az ajtó mellett maradtam, és lesütöttem a 
szememet, mint rabnak illik az ura előtt.

— Mi van a kezedben? — szólított meg Csáth.
— A pénzem.
S előre-léptem: odanyujtottam neki.
— Aranyak, — bámult el Csáth. — Hát ilyen 

gazdag vagy te?
— Priszkosz megengedte, hogy ezt a szót is ös- 

merjem: enyém. Itt tudom más a szokás.
A házat a tej illata töltötte be. Emőke rám se 

nézett. Szomorú voltam.
Csáth felhajtott egy ezüstpoharat: bizonyosan égett 

bort ivott belőle.
— Hát — mondotta végre — majd meglátjuk, 

mire használhatlak. Ideiglen az lesz a dolgod, hogy 
engem kísérgetsz. Menj.

Megkönnyebbülten lélegzettein. Hát mégse löknek 
a lovak mellé! Csáth mégiscsak különbnek tart a többinél.

Meghajoltam, s úgy hátráltam ki, mintha a császár 
bocsátott volna utamra.

A horgasorrú vén leány-rab utóiért a folyosón. 
Meglökött és megvetőn nézett rám

— Neveletlen; barom!
Elámulok:
— Miért?
— Bejösz: nem köszönsz. Kimégy: nem köszönsz. 

Csudálotn, hogy az úr pofon nem csapott.
Negyedóra múlván kilépett Csáth. Már akkor ott 

állt a lova felszerszámozva.
— Szerencsés jóreggelt adjon az Isten — bólong- 

tak a szolgák — kedves egészségedre váljék az écca- 
kai nyugodalom.

Csáth körültekintett:
— Mégegy lovat. A Füst itthon van-e?
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— Nincs uram — felelte a lovász — kieresztettem 
a ménesbe. Iszen...

— Hát akkor az öreg Balkánt.
— Nyergesen?
— Nem.
Elövezették a másik lovat. Se nyereg, se pokróc 

rajta, se kengyel. Csáth intett, hogy üljek föl. S megin
dult. Én utána.

Végigporoszkáltunk a hosszú utcán. Mindenfelől 
köszöntek neki. 0  csak a kezét emelgette a süvegéhez.

Egyszer aztán hátrakiált:
— Zéta!
S lépésre lassította a paripáját.
Melléje siettem.
— Jártál te az uraddal a császári palotába?
— Szokszor uram, szinte mindennaposán.
— Beszélj valamit róluk, hogy miféle emberek azok?
— Úgy tudom uram: jártál ott követségben. Eze

lőtt három évvel jártál ottan, mikor hatezer font aranyat 
vetettek a császáron.

— Igaz. De hazugság ott minden szó, fiam, és 
szincskedés minden mozdulat. A becsületes színt úgy 
öltik magukra, mint az ünnepi ruhát. Én a hétköznapi 
pofájokról szeretnék hallani valamit. Beszélj.

Elmondtam neki mindent, amit tudtam.
A beszélgetés szünetében aztán a magam ügyéről 

is szóltam neki:
— Engedd meg uram, hogy valamit mondjak, ami 

nem a beszédünkhöz tartozik. Mikor kijöttem tőled uram, 
a cseléded figyelmeztetett, hogy nem köszönök. Hát én 
ezért bocsánatot kérek tőled, uram. Nem tudtam a szo
kást. Nálunk a rabszolga nem szólhat, csak ha az ura 
kérdezi.

— Nem baj, legyintett jóságosán.
Kiérkeztünk a méneshez. Ott egy alacsony deres

paripát választott ki. Az volt a Füst. Azon kellett járnom. 
Mert Csáth nem engedhette, hogy a szolgája olyan ma
gasan üljön, mint ö.

Z éta ú jra  találkozik  Emőkével.
Visszatérd Csáth megállt a kapuban és ideadta 

a süvegét.
— Vidd be — szuszogta — és kérd el a felesé

gemtől a palotait.
Hát henyargaltam és fölfutottam az emeletre.
A folyosón Emőke jött velem szembe. Látogatóra 

volt öltözködve: fehér ruha, piros saru, fátyol a haján. 
A kezében lovaglóvesszö.

Amint meglátott, szinte megrohant és haragos 
szemmel susotolta:

— Hogy kerültél ide? Mért jöttél vissza?
S nézett rám kimeredt szemmel, mint a dühös 

macska.
Én csak lehedeztem. Nem tudtam: mit feleljek?
Megragadta a karomat és betolt, szinte belökött, 

egy félig nyitott ajtón át a szobába.
Az ruhás-szoba volt. A falakon köröskörül prémek 

lógtak. A szoba közepén asztal és szék. Három rend 
római páncél is állott ottan egy rúdon.

— Aliért jöttél vissza? — ismételte haragosan.
S olyan közel hajolt hozzám, hogy az orra csak

nem érintette az orromat: rnitha a szememből várná a 
feleletet. A szívem malomként dobogott. Elszántan 
feleltem:

— Akartam.
— Akartad? Te magad akartad?

— Én magam.
— Dehát miért? Szabad voltál te. Apám azt mond

ja, hogy Priszkosz ajándékozott neki. Mért vagy rab?
— Én magam vetettem magamat rabbá. Tudd meg 

kisasszonyom: elszöktem Priszkosztól. Levelet írtam az 
ő nevében. Midez csak azért, hogy visszajöhessek.

A leány nézett rám merően, szigorún.
— Nem értelek. Miért cselekedted?
— Csupán azért — feleltem a keblembe nyúlva

— hogy megtudjam: te adtad-e nekem ezt a rózsát?
Bámulva, a szemöldökét összevonva nézett a rózsára.
Aztán megint az arcomra fagyott a szeme:
— Nem.
És kisietett a szobából.
Én is kitámolyogtam. A világ összezavarodott a 

fejemben.
Zéta kis fekete csirkéjéről.

Rabtársaimtó! sokat kellett szenvednem. Amint 
megtudták, hogy nincs megváltásom, megvetön néztek 
rcáni. Ilyen megjegyzéseket hallottam:

— A kezed ugyan uras. No majd itt megvastagodik.
A másik:
— A haját szagosítja ez. Köpi, gondoskodjál reggel 

mandulatej-mosdóvizről.
Az említett Köpi vízhordó és tüzőr mindenes volt. 

A vizet csak az udvarról hordta a konyhába, a lajtból, 
a szakácsasszony keze alá.

A harmadik:
— Ugye te nem háltál otthon selyem ágyon? Itt 

azt is meg kell szoknod.
És röhögtek.
— Embertársaim — kérleltem őket — mindenkor 

örülök, ha vidámultok rajtam. Csak ne rosszakarattal 
tréfálkozzatok velem, ne gonoszul. Szolgája vagyok az 
uramnak, de nektek is szolgátok leszek, ha türelemmel 
néztek reám.

Egy percre elhallgattak.
De a durva tréfálkozás csak akkor vált gyűlöletté, 

mikor azt látták, hogy engem Csáth magával hordoz. 
Napokig nem szólt hozzám egyik se. Ha köszöntem, 
nem feleltek. Ha feléjük mentem, elfordultak.

Egyszer, mikor ebédre ülök közéjük, Rába asszony, 
a szakácsnő csodálkozva szól:

— Minek jösz te ide? Azt hallottam, hogy ma az 
úrral ebédelsz!

— Kutyának ott a helye a gazda asztala körül,
— mondta Uzura, az ajtónálló.

— Érti ez a hízelgést — fűzte tovább Karacs, egy 
horpadtképű fekete kazár — úgy hajlong az úr előtt, 
mint valami római szenátor.

Hallgattam. Nem állok szóba velők — gondoltam
— a műveletlen emberek olyanok, mint az ebek: nem 
tűrik az idegent, amíg meg nem szokják.

A mai eszemmel bezzeg tudom már, hogy velők 
kellett volna figuráznom magamon. Ha tréfáltak rám, ló
dítanom kellett volna a tréfájokat, s akkor minden nyiluk 
lehull előttem. De a lelkem úgy meg volt akkor törve, 
hogy csak vonaglottam, mint a bottal összevert kígyó. 
Aáinden fájt, még az ostoba szó is.

Hallgattam hát, s félrevonultam. Kiültem a küszöbre 
sánta Köpi mellé, aki utolsó szolga volt a háznál, s 
akire nem tudtam haragudni. Látszott rajta, hogy a tré
fálkozás nem gonoszsága neki, hanem csak mulatsága.

Eb nem volt önálok, mert az egyik gyermeket meg
harapta egyszer valamelyik kutya, s akkor Csáth minden 
kutyáját megölette. A konyha előtt baromfiak tanyáztak.
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Azok között szemembe ötlött egy nyomoréklábú fekete 
tyúk. Még csirke-korában rálépett valaki a lábára, s úgy 
maradt a nyomorult. Persze nem ölték meg, de tán kü
lönben se került volna soha nyársra, a színe miatt. A 
fekete csirkét oda szokták adni a táltosoknak.* Az per
sze, hogy sánta volt, oda se kellett.

Hát mondom: ahogy ott eddegéltem a küszöbön, 
megállt a szemem azon a szegény kis tollas állaton. 
Rút volt és szomorú. A szeme szinte szünetienül rémü
letre volt kikerekedve. A taraja halavány. Azért vonta 
magára a figyelmemet, mert azt láttam, hogy minden 
tyúk vágja. Ha kivetnek valamit a konyhából s őt is 
odahajtja az éhség a többi közé, hol az egyik, hol a 
másik csip rajta. Néha szinte sikolt szegény a fájdalomtól.

Dehát azért csak megvan. Mindig egyedül, mindig 
szomorúan, gondolkodón. A többi tyúk elszéled az is
tállók köré: vidáman kapirgálnak. Az az egy ottmarad 
magányosan, a konyha közelében. Csak akkor rebben 
meg, ha ember közelít feléje. Olyankor ijedten sántikál 
tovább. Fél mindenkitől.

Milyen furcsa, gondoltam: az állatok között is van 
gyűlölt és üldözött, egyedül élő, némán szenvedő.

Dobtam neki a kenyeremből.
Eleinte meg-megrebbent minden dobásomtól. A 

szemén látszott, hogy azt hiszi, kővel dobálom. Néhány 
nap múlván azonban elmúlt az ijedsége: egyre közelebb 
bátorkodott.

Már látszott a szemén némi bizalom. Már tudta, 
hogy tőlem csak jót várhat.

S míg a többi csclédtársam odabent beszélgetve 
evett, én azzal a tyúkkal társalogtam.

— Gyere kis tollas ördög, ne félj. Nesze! Hopp: 
kapd föl!

Nem telt belé hét, a tyúk a kezemből evett. Any- 
nyira ismert, hogy mikor kiültem a küzsöbre, egyenesen 
hozzám bicegett. Mellém állt. A szavaimra káricálással 
felelt. Okosan és félelem nélkül nézett reám. Még később 
az ölembe is beleült és engedte, hogy simogassam, pe
dig a madárféle nem szereti ha simogatják.

Az a tyúk aztán annyira szeretett - engem, hogy 
reggelenként mindig ott találtam magam mellett. Olt az 
ágyam alatt és várta az ébredésemet.

Zéta élete Csáth házában.
Elmúlt a nyár.
A sátorok városa megváltozott. Minden sátor mel

lett szénaboglya, szalmakazal. A kazlak közé lóállást 
igazítottak. Oldalt vesszőfonás és semmi egyéb. Csak 
épp hogy az északi és keleti szél ne fújja a lovat. Még 
a sátorok is úgy álltak, hogy védjék a lovakat a szelektől.

Akkor aztán már a sátorokra is több bőr került. 
A sátornyílást mindenütt lóbőr vagy tehénbör lógta be. 
Nappal félreakasztották; éjjelre lebocsátották.

Az emberek is megváltoztak. A lobogós ing és 
gatya bozontos bőrruha alá került. Farkasbör, medve
bőr, szarvasbőr, borjúbör, de mind szőrösen. A könnyű 
posztósüveg helyét is tornyos prémsüveg váltotta föl. 
A közrendi embereké bárányprémből való, a jómódúaké 
rókaprém, hódprém. Atilla süvege oroszlánsörényböl ké
szült. A fővezér és más- előkelők medvekucsmát tettek 
föl. A gazdám is medvekucsmát viselt.

Én még mindig csatlósa voltam Csáthnak. Az is
tállóban való alvást megszoktam. Nehezen törődtem belé, 
s könnyeztem is néha miatta, de mikor az idő hidegre 
fordult, az állatok melege enyhítette az állapotomat.

Emőkét mindennap láttam. Rám se nézett. Csak 
néha, mikor tanuk nélkül találkoztunk, szólt egy-két szót 
hozzám, félvállról, hidegen, de mégiscsak szólott.

Egyszer azt kérdezte, hogy meg vagyok-e elégedve 
a sorsommal?

— Kisasszonyom — sóhajtottam — én vagyok a 
föld legszerencsésebb boldogtalanja.

Az következett volna, hogy megkérdezze, miért 
mondom magamat szerencsésnek és miért boldogtalan
nak? de ő ehelyett csak vállat vont:

— Késő bánat.
— Ha téged látlak — feleltem — nem bánok én 

semmit.
— Tudod-e — mondotta fenyegetően — hogy az 

életeddel játszol, semmiért?
— Neked semmi, nekem mindenem.
Haragos szemmel fordult el és ment tovább.
Egyszer a kert felöl való ablakon könyökölt. Szürke

őszi est volt. A hold akkor kelt.
Arra mentem és köszöntem neki:
— Jó estét kíván neked a te rabszolgád.
Rám-nézett. Az arca nyugodt volt. Megálltam egy

percre, hogy talán mond valamit, de nem mondott sem
mit. S nekem tovább kellett mennem, mert a szolgák 
megláthatták volna, hogy a kisasszony beszélget velem.

Egyszer meg ott ültem búsan az ajtó előtt. Annyira 
elmélyedtem a gondolataimban, hogy nem is figyeltem 
arra, kik járnak mellettem.

Csak akkor pillantottam föl, mikor már ott állt. 
Vadmacskából készült prémköntös volt rajta. A fején 
ugyanolyan süveg.

A lovát várta.
Fölkelteni és meghajoltam.
Akkor szólott:
— Egészséges vagy-e?
— Köszönöm — bókoltam — lélegző halott vagyok.
Többet nem beszéltünk.
Csáth mindig hordozott magával, mint ahogy a 

láncait, gyűrűit viselte. Érezte, hogy érték vagyok, csak 
azt nem tudta, hogyan lehetne aranyra váltania.

Én hát kedves kutyája lettem. A rabszolgák látták, 
hogy nem rúg el magától, hát ők is más szemmel néz
tek már. Ha valami kérni valójuk volt, rámbízták, s én 
ügyesen bele tudtam szőni a beszédembe a kívánsága
ikat. De a magam ügyeibe ostoba voltam és szerencsét
len. Hiába példálództam neki, hogy az ebédlőjében nem 
okos rendben függenek a szőnyegek, hogy a kincseit, 
fegyvereit velem tisztíttassa. Megkérdezte, hogyan gon
dolom? aztán megtaníttatta velem másvalamelyik cselédjét.

Látszott rajta, hogy igen alkalmas csatlósnak tekint, 
s hogy minden tudomány érdekli. Bárhova ment, kísér
nem kellett öt hajadonfött, nyergeden lovon és beszél
nem kellett neki akármiről.

Elképzelhetetlenül tudatlan ember volt. Néha, mi
kor azt gondoltam, hogy ért, olyant kérdezett, hogy alig 
bírtam a kacagásomat elnyeldesni.

Én időnként megmostam magam a ruháimat, s meg
varrtam, ha elszakadt. Rendesen mosdottam és fésülköd- 
tem. De még mindig a római ruha volt rajtam és a sarum 
annyira szétfeslett, hogy pirulva néztem a lábamra.

Már szégyenkeztem Emőke előtt. Ha jönni láttam, 
elbújtam előle, vagy hátat fordítottam. Reszkettem egy 
pillantásáért, s mégis kerültem, hogy ne lásson.

Mikor az első hó leesett, dideregve lovagoltam a

fazdám mellett. A kezem kék volt, s.az orrom vörös, 
érezhette, hogy erőltetve jön belőlem a szó.
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— Ördög a bőrödbe! — koffogott rám — ; mit 
vacogsz, mit dideregsz? Atért nem kérsz ruhát Csoko- 
nától? Hiszen meggebedsz ebben a hidegben?

— Oh uram! — feleltem búsan — az öreg Cso- 
kona olyan ronda ruhákat osztott széjjel, hogy attól tartot
tam, ha felveszem magamra, megszólnak téged a ruhám 
miatt.

Csáth dühösen csapott a kardjára:
— Ki mer énrólam rosszat beszélni? Senkise já

ratja a rabját selyemben!
Mégis mikor hazaérkeztünk, Csáth fölhítt és maga 

szórta szét a ruháit, hogy válasszon belőlök reámvalót.
Atár régen óhajlkoztam, hogy hun ruhám legyen. 

Hun akartam lenni! Ha hun vagyok, egy lépéssel köze
lebb vagyok Emőkéhez. De máskülönben is tetszett már 
nekem a hun viselet: a fehér ing, gatya, sastollas süveg, 
a lóhátonjárás. Csak az őszi viselet nem tetszett még. Az 
emberek olyanok, mitha valami rokonságban volnának 
az állatokkal; lovon ülő medvék.

Én is díszes ruhát kaptam. A köntöst oroszlánkör- 
mös aranyláncok fogták össze. Persze azokat Csáth le
metélte, s nekem apró szíjakat adott. De azért szép 
köntös volt. Csak oldalt látszott valamelyes kis molyrá
gás. A nadrágnak se volt más hibája, csak egy kis ko
pás hátul, de azt a köntös eltakarta.

— Uram — hálálkodtam — nem érdemiem én 
ezt, talán hitványabb ruha is akad itten.

— Ennél hitványabb nem akad — morgotta —. 
Süveget is adnék, de akkor úrnak néznek, hát azt nem 
adok. Hanem ha fázik a fejed, kösd be kendővel, mint 
a többi.

De a ruháért szívem szavával hálálkodtam. Ha 
meglát Emőke! — ez volt a legnagyobb örömöm.

Bezzeg leestem hamar az egemből! Mikor a ruhát 
fölpróbáltam, akkor láttam, hogy Csáth sokkal szélesebb 
és magasabb testű, mint én. Bő volt minden. Úgy áll
tam a köntösben, mint a két lábra emelkedő medve. 
Szijjal kötöttem aztán át a derekamat.

A nöcselédek kacagtak, mikor az öltözőből kimász
tam. Maga Csáth is röhögöt. Előkiáltotta a házbelieket 
is. Az asszony is nevetett. De csak Emőke ne nevetett 
volna!

Erőlködtem, hogy én is nevesek, de a szememet 
elöntötte a könny. Szerettem volna leszórni azt az állat
bőrt, s elbujdosni a világba.

— Uram — szólaltam meg egyszer, hogy jó ked
vében láttam — annyi a szűcs a táborban, nem lehetne 
ezen a ruhán igazittatni?

— Hova gondolsz — ütközött a szavamba — azt 
véled-e, hogy én minden esztendőben más és más ru
hát adok. Nőhetsz, vastagodhatsz: holtodiglan viseled 
ezt görög.

Atikor aztán a tél megszigorodott, akkor láttam, 
hogy miért viselnek a hunok szőrös ruhát? Hát bizony 
nem egyébért, hanem hogy szőrrel befelé fordíthassák.

Tűz mindig égdegél a sátorban, de csak főzésre- 
sütésre való az. Az emberek künn csoportoznak télidő
ben is. A lovakon is takaró. Ha csikorgós az idő, kesz
tyűt is öltenek. A süveget levonják a fülükre. Nincs 
olyan hidege a télnek, amely a prémes ruhát által bír
ná járni.

Az én hajam megnőtt, vállig ért már. Száraz hi
degben nem is igen fáztam, de mikor hó esett, jéggé 
fagyott olykor a hajamon.

A befordított prémes ruha azonban kellemesen me
legített. .

Atillához majdnem minden héten érkezett valami 
követség. Néha királyok is jöttek látogatóba. Persze nem 
olyan márvány királyok, mint a római császárok, hanem 
zsírosképu barbár királyok, akik sátorban laknak s fél- 
mázsa aranyat zörgetnek magukon. Műveletlenek, de 
méltóságosak. A puhaságot nem ismerik, hát nem is 
keresik. Atillát maguk vállalják feljebbvalójuknak.

Hát olyankor, mikor királyi látogató érkezett, nagy 
zengő-bongó vacsora volt a palotában.

Lakodalom is zajlott hat is olykor egy nap. A nép 
muzsika mellett táncolt és ivott. Egyszer nálunk is azt 
be.szélték a szolgák, hogy Emőke férjhez megyen, s hogy 
Aladár királyfi veszi el. De nem lett belőle semmi. A 
királyfi egy közrendü hunnak a leányát vette feleségül. 
Láttam a leányt. Nem volt olyan szép, mint Emőke.

Azokat a napokat sem kívánom vissza.
Akkor már ha ebédre ment a gazdám Atillához, 

nem ácsorogtam a palota előtt. Tudtam, hogy napnyugta 
előtt nem tér haza. Ha pedig a fővezérnél ebédel, akkor 
csak éjfél felé kell eléje mennem. Hát az olyan délutá
nokon betelepedtem a konyhába.

Széles, nagy tűzhely volt ott az egyik sarokban, 
üstök és kondérok forralására való, alig arasznyi ma
gas. Nagy hasábfákkal tüzeltek ott télen, s délutánon
ként jó volt ott ülni a meleg kövön, s bámulni a tüzet.

A téli hosszú estéken néha tízen is ültünk a tűz 
körül. Csikósok, gulyások is, akik behúzódtak az álla
tokkal együtt a mezőről, hun nemzetbeh szabad szolgák, 
meg én és Csokona az öreg kulcsár. Néztük a tüzet. A 
hunoknak valami áhitatos mulatsága az. Nyári estéken 
is tüzet raknak a mezőn és bámulják álmatag szemmel.

Egyszer magam ültem ott. A nők mostak aznap s 
a padláson tengettek. Az idő napalkonyat felé járt, s 
künn dara esett.

A konyhába benyitott Dsidsia és rámvillantotta fe
kete mosolygó két szemét.

— Zéta bácsi — prütyögte — örülök, hogy itt 
talállak.

Leült mellém, s a kezét a parázs fölé nyújtotta.
— Olyan ritkán találkozhatunk — csevegett tovább 

— pedig sokat szeretnék veled beszélni. Mert az én 
anyám is római alattvaló volt, és gondolnád-e azt, hogy 
én már tizennégy éves vagyok?

Nem gondoltam. De nem is érdekelt.
A leány nem látszott tizenhárom évesnek se. Sem

mi leányi nem volt rajta: mintha szoknyában járó fiú 
volna, szárazképű és kedvetlen. De ha engem látott min
dig mosolygott és köszönt. Nem szerettem. Ha ő nem 
volna a világon, talán rámbiznák a gyermekeket!

— Mert onnan számítjuk — folytatta — hogy a 
kisasszony akkor született, amikor Atillát fejedelemmé 
választották. Én meg utána két évre. Nézd ezt a me
nyét-bélésű kabátkát: alig kopottas, ma adta a kisasszo
nyom.

Fölkelt és ivott a cselédek korsajából. Azután is
mét letelepedett, valamivel közelebb, s úgy ült, hogy 
szembefordult velem és egyre csevegett tovább.

Priszkosz levélben megírja Csáthnak, hogy Zéta 
önként tért vissza Hunországba.

Egy decemberi délelőttön görög-köntösű lovasok 
állítanak be az udvarunkba. Az egyikben megismerem 
Vigilásznak a betegágyban nőtt fiát, a másikban Nómusz 
patríciust, aki a császárhoz szokott járni.

Csáth aludt még akkor. Én- a kapu eresze alatt 
guggoltam. Nagyszemü hópihék szállongtak.
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Ahogy a görögöket megláttam, egyszerre eifütött 
a meleg: Szentséges Isten, ha Priszkosz belép! . . . Megöl 
a szégyen!

Három szolga is volt velők, meg egy tolmács. Va- 
lamennyiöket ismertem, látásból.

— Itthon-e a gazda? — kérdezte a tolmács hunul.
— Itthon — feleltem szintén hunul.
És csodálkoztam, hogy nem ismernek reám.
Egy cseléd bejelentette őket. Fölmentek. Ajándékot 

vittek egy kis ládában, s körülbelül negyedóráig időztek 
Csáthnál.

Én csak főttem a kapu alatt, főttem, kábuldoztam.
Végre megszólítottam az egyik szolgát görögül:
— Vagytok-e sokan?
— Vagyunk jócskán — felelte meglepődve.
— Micsoda urak jöttek?
— Anatoliusz úr és Nómusz úr, meg egy írástudó, 

meg a tolmács.
— Maksziminosz úr nem jött el?
— Nem.
— Hát Priszkosz úr?
— Ö se.
Megkönnyebbülten lélegzettem.
Azután ők kérdezősködtek, hogy ki vagyok? Pedig 

gyakran láthattak Konstantinápolyban.
A ruhám változtatott-e el, vagy hogy a bajuszom 

és szakállam az utóbbi hónapokban erősen kimohodzolt, 
nem tudom. Elhárítottam a kíváncsiságukat:

— Most nincs időm: hosszú lenne elbeszélnem a 
történetemet. Majd alkalommal.

Alighogy eltávoznak, hivat a gazdám, hogy fussak 
át a királyi palotába, szóljak Konstantinosz ravónak: 
jöjjön át mingyárást.

Látom, hogy levél van az asztalán, s még a pe
csét sincs feltörve.

No én bennem is megszeppen a hogy vagy.
— Uram — készségeskedek — ha kívánod, hogy 

elolvassam a levele t...
— Nem — feleli hidegen — ezt Priszkosz küldi. 

Hátha rólad is van benne szó.
Fordultam. Tértem vissza a ravóval.
— Uram — könyörögtem neki az úton — ha ró

lam is van szó a levélben, hagyd ki kérlek. Emberek 
vagyunk. . .

— Bajos, bajos, — mondotta a fejét rázva — a gaz
dád mással is elolvastatja a levelet: lehetetlen.

No kutyául voltam.
— Maradj te is — intett vissza a fejével a gaz

dám — hátha olyasmi van a levélben, amire a te ma
gyarázatod is kellő.

Fölszakította a levelet, s odaadta Konstantinosznak.
— Olvasd.
Az a Konstantinosz római eredetű ember volt. Osz- 

tövér kis barna legény, de eszes mint a kígyó és hideg, 
mint a tekenős béka. Még Aéciusz ajándékozta Atillának.

Végigpillantott a levélen, s olvasta a görög sza- 
vakat^hunul:

Tisztelt Uram.
Kívánok neked minden jót Istentől. Azért hábor

gatlak ezen alázatos írásommal, mert az én kedves szol
gám, Zéta, elhagyott engem és hozzátok utazott. Mind 
e napig vissza nem tért.

Én azt a fiút gyermekkorától fogva neveltem, s 
tanítottam. Az volt vele a célom, hogy a császári palo
tában szerzek neki hivatalt, amit meg is érdemel, mert 
az elméje kitűnő, s becsületessége páratlan.

De annak a szerencsétlen fiúnak valami megzavarta 
az eszét. Elszökött tőlem, s most valahol Atilla orszá
gában kóborol.

Kérlek, kerestesd öt meg és küld vissza ezekkel a 
követekkel. Ha pedig valaki elfogta volna, s rabságban 
sínylődne, izend meg: kinél van, s hogy mennyiért vált
hatom ki? Ha nem nagy a váltság, mindent megteszek 
érte, amit csak tehetek.

A követek egy aranyozott ezüstből való vázát visz
nek neked. Az én csekély ajándékom ez. Fogadd szívesen.

Tisztelő szolgád 
Priszkosz rctor.

Csáth elkerekült szemmel nézett rám. A felesége 
a vázát forgatta az ablaknál. Emőke végighallgatta a 
levelet és átfordult a másik szobába.

— Nem értem — mordult meg Csáth — nem ér
tem. Olvasd mégegyszer ravó.

A ravó megint elkezdte elejéről: Tisztelt uram.
— Nem értem! — boszankodott Csáth — s vo- 

nogatta bozontos szemöldökét. A mellében mintha szél
vész volna belezárva úgy fuvallt az orrán át.

— Avagy nem Priszkosz maga ajándékozott-e té
ged nekem? Hiszen levelet is irt! Hé anyjuk, keresd 
csak elő azt a levelet. Vékony, sárgás, kisfajta. Ott van 
a gerenda alatt az öregházba.

Az asszony is gyanakvón nézett és sietten csoszo
gott el a levélért. Hallottam a padló halk ropogását a 
szomszéd szobában. No kutyám: itt se be, se ki!

— Uram — szólaltam meg, mintha valami nagy 
kő alá szorultan szólanék — vallomással tartozom ne
ked. Azt a levelet nem Priszkosz irta, nem: én írtam.

Csáth rám-nieredt:
— Te írtad?
— Én.
—  Hát az a levél hamis volt?
— Nem tagadom.
Csáthban egyszerre niegbődült a harag. Nem várt 

magyarázatot. Csak azt látta, hogy meg mertem csalni. 
Fölkapta a széket.

— Gazember! — ordította olyan hangon, hogy a 
féház reszketett belé — hej kutya gazem ber!...

És megfordította a széket a feje fölött.
Én csak a karomat emelhettem föl védelmemre. De 

a rettenetes csapástól a karom leroppant, lelettyent, — 
eltörött. A szék is eltörött. Csáth kezében csak a szék
láb maradt.

Azzal is úgy sújtott főbe, hogy világomat vesztve 
terültem el a szőnyegen.

Dsidsia ápolja Zétát.
Mikor fölocsudtam, látom, hogy szoknyák lógnak 

a szögön: a szakácsasszony kamarájában vagyok.
Nők állnak körül. Az egyik az ágylábára borulva 

sírdogál.
Megismertem, hogy Dsidsia.
A többi nő arca is könnyes volt. Azt gondolták, 

hogy meghaltam.
De amint megmozdult a szemem, ő k js  .megmoz

dultak.
— Él — rikoltotta Rába asszony — vizet hozzatok!
Lehúzta rólam a köntöst és az ölébe fogta a fe

jemet. Mostak.
Hogy mekkora a sebem, s mi történt velem, nem 

tudtam, csak a dézsába csurgó vizen láttam, hogy olyan 
mint a vörös bor.
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Később egy táltos lépett be. Bial táltos, sárga szem
öldökű jó ember. Fakérget, földet és háncsot hozott. A 
karomat beleillesztette a fakéregbe. A földdel körülíapasz- 
totta, azután úgy körtilkötötte hánccsal, hogy csoda volt 
nézni.

Dsidsia ott könnyezett.
— Ugyan ne picsogj itt — szólt rá a táltos — 

nem hótt ez, hogy siratni kölljön.
Lenyírta a hajamat és bekötötte a fejemet is va

lami agyaggal.
Mikor kiment, behallatszott a deszkafalon át, ho

gyan vigasztalja cselédeket:
— Ezt hát jól mcgporhanyítotfák. Csuda, ha még- 

egyszer lábra állhat.
Orrhangon fufnyázott, s valami fitymálást éreztem 

mindig a hangjában. Később ismertem meg azt az em
bert, hogy micsoda becsületes lélek.

A seb okozta-e, vagy az a sötétség, amely a lel- 
kemre borult, érzéketlen voltam, mint a kő.

Rába asszony másutt keresett tanyát. És a cselé
dek fölváltva ápoltak.

Nem tudtam, mekkora a zuzódás a fejemen, de 
nagy lehetett, mert fölemelni nem bírtam. Mintha mér
hetetlen nagy hegy volna. S mintha akkora tüzes folyó 
hömpölyögne benne, mint a Duna! Vagy mintha én há
nyódnék forró nagy hullámokon, amelyek jönnek szélesen, 
s fölemelnek, meg alábocsátnak, s megint fölemelnek.

Meddig feküdtem így, nem tudom. Egyszercsak el
múlt a nagy hányódás és fölnyitottam a szememet. A 
szobában nem volt más, csak Köpi. Akkor tett be vizet. 
Ahogy megfordult, s látta, hogy rajta a szemem, meg
szólított:

— No, hálistennek!
— Köpi — rebegtem — a kis Tollas Ördög. . .  él-e?
— Él hát, hogyne élne.
— Adtok neki ennie?
— Adunk hát, hogyne adnánk.
— Hozd be, kérlek.
Ma is különös nekem, hogy az a tyúk jutott elő

ször eszembe, örültem, mikor megláttam, s mintha test
vérem volna, úgy szólítottam meg:

— Ördög! Ördög!
A tyúk rettenetesen meg volt ijedve, mikor hozták, 

de a szavamra azonnal lecsillapult. Mellém ült, s nézett 
— félarccal, jobb szemmel, balszemmel, ahogy a tyúk
féle szokott — s boldogan káricált. Látszott rajta, hogy 
megismer. Beszélgettünk, mint mikor egészséges voltam. 
Elkérdeztem:

— Kapsz-e eleget öreg? Vágnak-e azok a cudar 
tyúkok? Ott hálsz-e még az ágyam alatt?

Ö mindenre felelt a maga tyúknyelvén:
— K á-ká-ká...
Sokat aludtam a napokban. Ha egy-egy órát ébren 

voltam is, megintcsak elszenderedtem, mint a csecsemők.
Egyszer, hogy megébredek, valami kellemes hűvös

séget érzek a homlokomon. Ahogy fölnyitom a szeme
met, látom, hogy Emőke ül mellettem, s az ő keze az 
a kellemes.

Mellette Dsidsia á ll. Halkan beszélgetnek. A hólyag
ablak napfénytől sárga A szoba világos.

Amint azonban az én nyitott szememet látja, el
vonja kezét, fölkel.

— Ne menj el — rebegtem — maradj még szép
álom !

Habozva nézett reáni, aztán Dsidsiához fordult:
— Eredj — mondotta — hozd tele a tálat friss 

vízzel.

És visszaült a székre.
— Jobban vagy? — kérdezte jólelkűen — aggód

tunk, hogy meghalsz.
— Ha téged látlak, nem vagyok beteg. Úgy érzem, 

mintha május volna körülöttem, s te egy szál nárcisz 
volnál a virágzó nárciszok közül, leánnyá vált nárcisz. 
És mikor a te szavadat hallom, mintha angyal-éneket 
hallanék.

Gondolkozva nézett reám, aztán behunyta egy 
percre a szemét:

— Apám is sajnált. Tudod, hogy hirtelen ember. 
Mért mondtad meg, hogy te hamisítottad a levelet? Néha 
bölcsebb vagy a táltosoknál, néha meg olyan gyermek 
vagy, hogy nem bíznék rád egy tejes bögrét.

— Hazudni nem tanultam.
Hallgatódzott, aztán susogva szólott:
— Bort küldök neked. Idd, hogy meggyógyulj. 

Akkor aztán: ígérd meg nekem, hogy hazamégy. Apám 
elbocsát. Váltságdíj nélkül bocsát el. Már meg is izente 
Priszkosznak.

— Nem megyek haza.
— Nem mégy haza?
— Nem. Nem bánom, akármennyit kell is szen

vednem. Nem élhetek úgy, hogy téged ne lássalak.
És könnyek csordultak ki a szememből.
Legtöbbet Dsidsia ült nálam. Ült az ágyam mellett 

és leste mit kívánok. Beszélt, csicsergett, akár hallgattam, 
akár nem. Mikor aztán mennie kellett, megsimította a 
kezemet:

— Viszontlátásra.
S néhány percre rá megint odaült
Szinte örült, hogy beteg vagyok.
Egy napon azt mondtam neki:
— Nem tudom mi bajom Dsidsia, de igen szom

jazok. Tégy a vizembe egy marok havat.
Elbámult:
— Havat? Hol szerezzek én havat?
— Hát nincs odaki?
— Odaki? Az almafák virágzanak.
Annyi idő telt el, hogy feküdtem!
De alig is vártam, hogy kimehessek.
A világ zöld volt már. Az udvaron kotlósok vat- 

tyogtak, kislibák legeltek. Az égboltozat kék volt. Fecs
kék hordták már a sarat a szájacskájokban. A boglya 
mellett pitypang sárgállott.

Oda vezettettem magamat az új fűbe. Tollas ör
dögkém is kísért, boldogan káricálva:

— Káá-ká-ká. . .
Mi az a csodálatos gyógyító ereje a napnak, hogy 

minden beteg annyira állítja? Ahogy ott hevertem az 
áldott verőfényben, úgy éreztem, mintha hó volnék én 
is és a nap fölszivna; és én egyre kisebb és kisebb 
vagyok és édes megsemmisüléssel oszlok bele az örök 
világmindenségbe.

Az én táltosom utoljára látogatott meg azon a napon. 
Lebontotta a kérget a karomról és elégedetten tapogatta 
a forradásomat.

— No — vont a nyakán büszkén — tudnak-e 
ilyet a körösztény papok?

— Jó Bial — feleltem hálásan — engedd meg, 
hogy beteg kezemnek első mozdulata egy hálás kéz
szorítás legyen. Tudom, hogy rab vagyok, te meg úr 
vagy, s hogy nem illő ez a kívánságom, de emberek 
vagyunk.

— Jó, jó, — mosolygott, gyöngéden megszorítva 
a kezemet. — Értelmes, derék fiú vagy. Hallottam, hogy 
írni is tudsz, olvasni is. Ha fölszabadulsz, gyere el hoz-
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zám: olyan táltost nevelek belőled, hogy még esőt is 
idézel.

— Ha fölszabadulok — feleltem — az első arany, 
amely a kezembe kerül a tiéd lesz.

Később aztán járkálni is próbáltam. Persze csak 
bócorogtam az udvaron. Csáthné két rend nyári öltözetet 
adott: gyolcsból valót. Az nagy öröm volt nekem. He
gyesre pödörtem immáron jól kiserkedt bajuszomat és 
a palota elé ültem. Hogy a másik szép napomat is lás
sam, ha előjön.

Helyette azonban Csáthot látom, amint éppen ki
néz az ablakán:

— Te vagy-e görög?
— Én vagyok uram.
— Gyere föl.
— No — gondoltam — kár volt még mutatkoz

nom. Ha megint megharagszik, aligha ragaszt engem 
össze mégegyszer Bial táltos!

Hát Csáth zordul is fogadott.
— Folytassuk — mondotta — a beszélgetést. Hát 

mért bolondítottái engem azzal a levéllel?
Az asszony meg az apja ott ült a szobában. Emőke 

is átlebbent a másik szobából és az ajtófélfának támasz
kodott.

És nézett rám aggodalmasan.
— Uram — feleltem szomorún — lágyuljon meg 

a haragod irántam: nem vagyok én annyira kormos, mint 
amilyennek látszom. Én, hogy a gazdámmal itt jártam, 
megszerettem a hun életet. Egy napon Szabad-Göröggel 
találkoztunk, aki ékes hun ruhában jött elénk, vígan, bol
dogan. Elmondta, hogy rab volt, de csatába kísérte az 
urát, s vitézkedett. Éshogy most a volt rab egyasztalnál 
ül azzal, akinek szolgált.

— Ez igaz — felelte Csáth jóindulattal — hát ez 
járt a fejedben?

— Ez. ,
Emőke arca megvidámult. Tekintete meleg sugárral

állt az arcomon.
Csáth nézett. Föl és alá járt a szobában.
— Bolond, de derék! — mondta a fejét rázva, 

— ezt kellett volna rögtön nyilvánítanod, nem pedig 
alakoskodnod. Most már nem adlak vissza Priszkosznak. 
De ezt egyenesen is megmondhattad volna.

— Féltem uram, hogy visszafordítasz.
— Hát jó. Rab maradsz, mert magad szegődtél 

rabnak Idegen szabados különben se lakhatik nálunk. 
De mivel mégsem vett rab vagy, se nem fogott, legelő
ször is visszaadom a pénzedet. Asszony szólt a fe
leségének — add vissza ennek a fiúnak az erszényét.

— Kérlek uram — feleltem — tartsd magadnál. 
Én venni nem akarok semmit, nincs is szükségem sem
mire, csak a ti kegyelmes jóságtokra. Legfeljebb egy 
aranyat ha adnál belőle, hogy megajándékozzam Bial
táltost. . .  . . . . . .

— Retek neki, nem arany — rikkantotta az asz- 
szony —. Majd bizony! Kapott egy borjút, amiért gyó
gyított. Elég az neki.

Az asszony mostohaanyja volt Emőkének. Csáth 
jobban félt talán tőle, mint Atillától.

Aznaptól kezdve kijártam minden délelőtt a 14— 15 
éves gyermekek közé, hogy nyilazzak, lándzsát vessek 
és megtanuljam a hadilovaglást.

Persze csak azt gyakoroltam, amit az egeszseges 
karommal lehetett. Voltak ott tanítók, akik mindent meg
mutattak az ijjhur-sodrástól a ló hátán való megfordu
lásig. De különösen a kürtjeleket kellett jól ismernem 
Minden mozdulatra, minden harci cselekedetre volt kürtjei.

Azt a hunok gyermekkoruktól hallották, hát könnyű volt 
ismerniük, de énnekem minden új volt. Le kellett jegyez
nem, s otthon is tanultam.

Bizony röstelkedve tapasztaltam az első napon, 
hogy a lovaktól is kellett tanulnom. Hogyan tudja az 
valamennyi: melyik kürtszó a rohanj! Melyik a kanya
rodj! Melyik a megállj! s másefféle. Legjobban persze 
a zabrahivót értik.

No nehéz tudomány a hunok hadilovaglása. Véltem 
előbb, hogy nem is kell tanulnom lovagolni: Konstau- 
tinopoüsz szemetes utcáin többnyire lovon jártunk. De 
nyergeden lovon azok a vad futtatások, amiket aztán a 
hunok mezején kellett tanulnom ... mindig nyaktöréssel 
fenyegettek.

A rohanásra mindig sűrű csapatban indultunk, s 
tova-tovább kiszélesedett a raj, mint a legyező. Az el
lenség többnyire egy nyírfa-liget volt, amelyet arra a 
célra ültettek oda. A ligetnél ki kellett lőnünk a nyilakat, 
s a kürtszóra hirtelen megfordulnunk és visszavágtatnunk.

A csataviselt tanítók magyarázták nekem külön, 
hogy az igazi harcban a lóval való parancsolni-tudás a 
főtudomány. Az ellenség megszakadozik, mikor a futó 
hunoknak merészkedik utána. Akkor hirtelen megfordulni, 
új nyilat ellőni, azután szembe rugaszkodni a nyilaktól 
megzavart ellenségnek és mikor már elértük őket, lánd
zsát dobni rájok, ez a harcosnak a fötudománya. A 
többi aztán: kard, csákány, fokos, árkány és buzogány, 
bátorság dolga.

Zéta látogatása Bial hun táltosnál.
Egy esős napon, amikor nem gyakoroltunk, meg

látogattam Bial táltost.
Bial táltos otthon volt. Sátorának szélesre bocsátott 

ernyője alatt ült. Zobogány főpappal. Előttük asztalka, 
s azon tök-kulacs, meg két ezüst pohár.

Megálltam tölök öt lépésnyire, tiszteletesen, s vár
tam, hogy megszólítsanak.

— Te vagy-e, Zéta! — fufnyázott rám vígan a
táltos.

— Én volnék uram — bókoltam — eljöttem hoz
zád, hogy mégegyszer kifejezzem a hálámat.

— No derék! Dehát ne állj ott az esőben. Kerülj 
beljebb! Hé, gyermekek! — kiáltott be a sátorba — pár
nát hozzatok ki.

Szabadkoztam, hogy nem vagyok rá méltó, de le 
kellett ülnöm.

Zobogány is szívesen nézett rám, noha nagy pap 
volt. s gazdag is, — vagy tizenöt rab ura.

— Hallottam már rólad — mondotta a kezét nyújt
va —. Priszkosz küldött téged ide és tudós ember vagy. 
Persze körösztény vagy, mint a görögök valamennyien.

— Keresztény vagyok — feleltem — azon keresz
tények közül való, akik Jézus szivével néznek a másval- 
lásúakra is.

— Hogyan?
— Az O főparancsolata, hogy minden embert bele 

kell foglalnunk a szeretetünkbe.

A hunok háborúba készülődnek.
Egy nyári napon híre szállt, hogy Theodoziusz, a 

görög császár, meghalt. Asszony ül utána a trónra: 
Pulhéria.

A hunok mindenütt azt beszélgették, hogy indulunk 
Konstantinápolyba. Nagy csoportokban beszélgették.

A főurak déltől éjfélig ott lebzseltek Atilla körül. 
Konstantinápoly óriási térképe ki volt terítve a palota
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nagytermében egy asztalra, s rajta kirajzolva minden 
palota. A tenger vize zöldre, s hajókkal betarkázva. A 
királyi palotán arany koronakép.

Edekon, Csáth, Berki, Oresztesz, — 'ezek magya
rázták, hogy melyik épület micsoda.

Én csak két esztendő múlván láttam azt a  képet, 
de bámultam a tökéletességén.

A város környékén mindenfelé a fiatalság zajongott: 
reggeltől estig gyakorolták a nyilazást, futtatást, testi 
viadalmat.

Csáth fölmentett minden dologtól, hogy én is künn 
lehessek a mezőn a tanulók között.

Mi célja volt velem Csáthnak, hogy ezt megen
gedte? — ma sem tudom. Lehet, hogy abban a kérges 
emberben mégis jó lélek lakott, s jólesett neki a bi
zalmam.

Csáth mindennap Atillánál ebédelt. Dőzsölésnek 
véltem eleinte. Gondoltam, az ilyen barbár népnek 
evés-ivás a fő gyönyörűsége.

Ebben is tévedtem.
Azok az ebédek csak ünnepi alkalmakkor voltak 

zajosak, vagy ha Atilla királyt vagy követeket vendégelt 
meg. Máskor az ebéd mindig tanácskozás volt.

A király személye így családias körbe egyesítette 
a hun előkelőket. Mindenik elmondhatta a véleményét, 
s a különbségeket meghányták-vetették. Az öregek szava 
mindig sokat nyomott, s végül Atillának a szava volt a 
befejező.

Hamarosan ezután Atilla kitűzte a piros zászlót. 
Lovasokat küldött a világ minden tája felé, hogy a hada
kat táborba szólítsák.

És akkor az élet megváltozott.
Amerre jártam, amerre láttam, mindenütt fegyvert 

fényesítettek, javítottak, kardot köszörültek, buzogányt 
öntöttek, íjjhúrt fontak, harci dolmányt pikkelyeztek, 
sisakot béleltek, nyerget bööztek, tábori sátort kalapál- 
t ik. Ezernyi köszörűs! Ezernyi ijjgyártó, szíjgyártó! S 
mindenütt zeng a kovácsüllő.

Az asszonyok még a nyáron töméntelen sok mar
hahúst, disznóhúst és birkahúst füstöltek, keményre gyúrt 
tésztát szárítottak. A húst porrá törték. A tésztát zacs
kókba kötötték.

A férfinép a sátorok között is lándzsát hányt. 
Magas dombocskákat verlek, megdöngölték és húsz-har
minc lépésnyiről dobálták bele a lándzsát.

A fiatalság a mezőn nagy rajokban gyakorolt. A 
raj néha akkora karajba nyuladt, hogy a két végét nem 
lehetett látni.

A jeleket kürtök fújták. Egy hosszú lekanyarodó 
riolás hátrálást jelentett. Két hosszú felkanyarodó riolás 
megfordulást a vágtató lovon, s a nyílnak ellövését.

Azt nem bírtam megtanulni. A hunok azonban 
már gyermekkorukban gyakorolják, hogy az elnyúltan 
vágtató lovon megfordulnak és hasra fekszenek, s így 
visszafelé messze ellövik a nyilaikat. De lehetett hanyat- 
fekve is.

Tisztek a hun hadban nincsenek, mint a római 
hadseregben, hanem csak vezérek és Zoltánok, akik a 
vezérek parancsát gyors lovakon hordják széjjel.

A csapatok családok és nemzetségek szerint ala
kulnak. Aáaguk választanak maguknak vezetőt és zász
lótartót. A zászló csak egy hosszúnyelü lándzsa, amelyen 
színes kendő vagy süveg, vagy nádcsomó, kard, lófark, 
bivalyfej, hold vagy más efféle jelvény látható.

Nyomatott a váci kir. orsz. f

A hun sereg  hadbaszáll. — Z étát is m agával viszi 
g azd á ja  a háborúba.

Másnap reggel Atilla kürtöse, Kászon, fölment a 
királyi palota tornya tetejére. Fölemelte a nagy elefánt- 
csont kürtöt, s messzebúgó hangon fújta az indulót. S 
arra mintha ezernyi kürt ébredt volna meg: ég és föld 
kürtöknek a riogásától zajongott. Mind az indulót fújta. 
Sípos zenekarok szólaltak meg egyben; a város minden 
része felől hangzott a kürt és zene-zajgás.

S mindenfelé nyüzsgött a hadbaszálló nép. Minden 
kunyhó füstölt: sütötték nyárson az utolsó reggelit. Síró 
asszonyt bizony sokat láttam.

A mi sátorunk is ki volt már készítve napok óta 
az udvarra. Erős nagy négyszög börsátor, piros posz
tóval bélelt alkotmány. Az oldalain előrevonható bőr
leplek sárgállottak. Azok alatt a szolgák hálnak majd: 
én, Karacs, Nagyfülű-Szabolcs, Lado és Baczon.

A sátorban van a gazda függőágya, összehajtható 
asztal, ugyanolyan szerkezetű székek. A ládákban két 
öltözet acéllemezes ruha, öt rend különféle harci bőr
köntös — téli, nyári, esőbe való, szárazba való. Az egyik 
víziló bőréből készült, virágalakokra Iyukgatott. Volt 
aztán ott mindenféle fegyver, kondérok, szilkék, serpe
nyők, s ötezer nyíl csupán csak az úr számára.

Az idő fagyos volt, a szénaszálak, a kazlak körül 
deresek, de az ég tiszta.

— Jó jel — mondották — igen jó jel, ha napfény
ben indulunk.

A kürtszóra befogták a lovakat. A gazdám felöl
tözött. Behivatott a palotába. Két kardot, lándzsát és 
ijjat adott, s egy disznóbőrből varrt harciköntöst. Finom 
drótszövettel volt bélelve az elején. (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, 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 a hun nép 
életében, csatáiban résztvesz és a legnagyobb megpró
báltatásokon, legcsodálatosabb élményeken megy keresztül.

dr. rab. Levelében csak a ma megjelent cikk volt, 
a másikat úgylátszik kifelejtette, kérem küldje el utólag.

A Markó utcában megalakult bizottságot felkérjük, 
hogy tegyen eleget olvasóink kívánságának s küldjön 
jelentést eddigi működéséről.
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