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

15., 16. szám. Ili, évfolyam.__________ 1932 augusztus 15.

A németországi, wuppertali Baráti Ház 
működéséről

körlevelek, jelentések számolnak be. Ezekből látszik, hogy 
nagy nehézségek között, rengeteg áldozatok árán tudják 
csak fenntartani a Baráti Házat odakint. A segélyek a 
Baráti Házat fenntartó egyesület tagjaitól s a Baráti Ház 
jóakaróitól, barátaitól jönnek. A Baráti Ház vezetősége 
állandóan értesíti támogatóinak körét szükségleteiről, ú. n. 
szükség listák révén, melyek felsorolják a legszüksége
sebb hiányzó tárgyakat is. A Baráti Ház vezetősége bá
mulatos leleményességet mutat. Most egy „Segély-hetet" 
rendez a Baráti Ház javára. A „Segély-hét" abban áll, 
bogy a Baráti Ház iránt jóindulattal viseltető kereskedők 
hasznos iparcikkeket, mindennapi szükségletet fedező 
árukat (élelmiszer, szappan, fehérnemű, harisnya, írószer 
stb.) bocsátottak a Baráti Ház vezetősége rendelkezésére 
s ezeket a „Segély-héten", egy vásár keretén belül el
adják a Baráti Ház javára. Ugyancsak e „Segély-hét" 
lefolyása alatt hangversenyeket is rendeznek a Baráti 
Ház javára. A baráti házban nemcsak szabadultak van
nak, hanem munkanélküliek és más egyének is. A Baráti 
Ház étkezdéjében egy ebéd 35 pfenning, ez 50—60 fil
lér. Az első háromnegyed évben 36.000 ilyen ebéd kelt 
cl. A Baráti Ház igen egyszerű, de rendkívül barátsá
gos, belsőleg szép színekkel kifestett épület. A Baráti 
Háznak olvasóterme és könyvtára is van, amely — úgy
látszik — kisebb belépődíj fejében kívülről jövő, nem 
a Baráti Házban lakó, érdeklődőknek is rendelkezésére 
áll. Mint megírtuk, van a Baráti Háznak hangverseny és 
előadó terme, hol közösen dolgoznak, énekelnek, zenél
nek, tanulnak a Baráti Ház lakói közül azok. akik ma
gukat tovább akarják képezni. A jelentésekből úgy tün- 
nik ki, hogy a Baráti Háznak azon lakói, kik fizetni 
nem tudnak, végzik lakás és ellátás fejében a munkát 
ás joguk van résztvenni minden előnyben, amit a Ba
ráti Ház nyújt: minden tanfolyamban, minden közös

tanulásban és tevékenységben résztvehetnek. A tanfolya
mok szociális és művészi kérdéseket ölelnek fel első
sorban. Van egy sport szakosztály is, amely azonban 
csak a nemesebb sportokat és játékokat gyakorolja, 
minden más ki van zárva a Baráti Házból.

Sajnos a német Baráti Ház körlevelei azoknak 
szólnak, akik közelről ismerik a német Baráti Ház vi
szonyait, életberendezését és működését. Ezért, nekünk, 
távolállóknak, még mindig nem nyújthatják minden 
részletkérdésben azt a felvilágosítást, amit szeretnénk 
megkapni.

A bennünket érdeklő leglényegesebb kérdések ezek: 
hogyan és mi tette lehetővé a Baráti Ház létesülését? 
Hogyan és mi teszi lehetővé annak fenntartását ? Erre a 
két kérdésre egy közös felelet válaszol. Kétségtelen hogy 
a német Baráti Ház létesülése és fenntartása csak azért 
lehetséges mert akadt néhány ember, aki teljesen ennek 
a Baráti Háznak szentelte magát, aki teljesen — és ön
zetlenül — érte él, fárad és dolgozik. Hogy kik és mik 
ezek az emberek, az nem derül ki — számunkra — 
körleveleikből, de mégis úgy tűnik ki, hogy kell közöt
tük lenni — nem börtönviselt emberek mellett — bör
tönviselt embernek is. És pedig oly börtönviselt embernek, 
aki nemcsak addig és azért van a Baráti Házban, amíg 
jobb és kényelmesebb elhelyezkedést nem talál, hanem 
szabadakaratból örökre és azért, hogy ezt a Házat 
szolgálja, erősítse és állandó intézményé tegye.

Kétségkívül kiderül a körlevelekből az is, hogy az 
a néhány ember, aki életfeladatává tette azt, hogy a 
Baráti Háznak szenteli magát és minden erejét, egy
mással a legmélyebb egyetértésben és egyakaratban van. 
Ezeket az embereket áthatja az a meggyőződés, hogy 
minden emberben lakik — a rosszaság és gyengeség 
mellett — egy jobbik, egy magasabbik lény és boldog
ság csak akkor lehetséges, amikor ez a jobbik, maga
sabbik lény felébe kerül a másiknak. A Baráti Ház lel
két alkotó néhány ember úgy látszik titkos, belső és halá
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losan komoly szövetséget kötött egymással arra, hogy 
önmagukban és egymásban ezt a jobbik lényt erősít
sék és. fejlesszék. _

Hogyan ? Őszinték, egymással és önmagukkal 
szemben. Megmondják egymásnak és önmaguknak hi
báikat s azokat rendszeres gyakorlatokkal legyőzik. Min
dennap szabad akaratból, kényszer nélkül újat tanul
nak, többet dolgoznak és kitalálnak valami eddig még 
ki nem talált módot a Baráti Ház és lakóinak segítésére.

Vagyis — a jelentésekből úgy tűnik ki, — hogy 
néhány olyan embernek köszönhető a Baráti Ház léte 
Wuppertalban, kik komoly és életre szóló áldozatot 
hoznak ezért a Házért.

Régi törvény, hogy maradandó alkotás csak igaz 
áldozatokra épülhet fel. Ez a néhány ember kit a német 
Baráti Ház leikéinek neveztünk, a külvilág bizalmának 
a letéteményese. Ő bennük bíznak azok az egyesületi 
tagok, akik a Baráti Ház javára tagdíjakat és adomá
nyokat fizetnek, az ö kedvükért, az ő felelősségükre 
csinálják meg a kereskedők a „Segély-hét" vásárt. Az 
ő jótállásukra épül a Baráti Ház egész üzeme, menete.

A német Baráti Ház jelentéseit Hilmar von Hi- 
nüber írja alá, mint az ottani Baráti Ház Egyesületének 
elnöke. Címe: Haus dér Freunde, Wuppertal bei Bar- 
men, Németország. Ide írtuk mert többen érdeklődtek 
iránta. Milgöma.

Nagvbohiogasszony napján jelenik meg a Biza
lom mai kettős száma. Országunkat sok csapás és nyo
mor sújtja. A legutolsó volt a rozsda, mely a termésünk 
egyrészét úgyszólván használhatatlanná tette. Az ele
mek szörnyű csapása ez, az elmúlt évek fagya, száraz
sága, jégesője mellé. E nehéz világban, mikor mindnyá
jan minden tagunkban érezzük, hogy rossz időket élünk, 
rossz csillagok járnak, a mai ünnepnap lelkünk mélyé
ből felfakasztja az ősi ének dallam át:

„Boldogasszony anyánk 1 
Régi nagy pátrónánk,
Végveszélyben lévén 
így szólunk hozzád. . .
Szegény hazánkról, Magyarországról, 
ne feledkezzél c l . . .  “
Szegény magyarokról!

Látogatás Trianonban.
Azt szokták mondani a poéták, hogy a szerelme

seknek boldogságot okoz a fájdalom, s szívük terhe 
kisebb lesz, ha szabad utat engednek a szenvedésnek, 
így van-e ez a honszerelemmel is, nem tudom, sohase 
gondolkoztam erről a kérdésről, de az az egy bizonyos, 
hogy amikor ma reggel gondtalanul sétáltam a Szajna 
partján, s egyik villamoskocsin megpillantottam ezt a 
felírást: „Versailles", hirtelen elfogott valami ellenállha
tatlan vágy, hogy megnézzem Trianon-f, ahol nem jár
tam 36 év óta. Akkor az ifjúság történelmi, művészi és 
költői ábrándjaival lelkemben, a Napkirály, XIV. Lajos, 
gőgös, pazar palotája érdekelt és mámoros szívvel von
zódtam a forradalom előtti Boucher s Fragonard mű
vészi ecsetjének varázslatos tárgyai felé, s érzelmeim 
húrjait izgatta a szerencsétlen Mária Autóinette boldog 
és csupa költészettel és szerelemmel telített társaságának 
hajdani idillikus otthona. Ma mindezeket a napsugaras 
képeket vastag fekete fátyol borítja be érzelemvilágom 
egész területén, mert mit nekem a Napkirály, Boucher,

Fragonard, Mária Antoinette és a többiek, amikor tudom, 
hogy abban az óriási versaillesi parkban van egy kis 
ház, amit hajdan a szerelem játszi, pajkos, szeszélyes 
otthonának szántak a boldogok, s amit azótá emberi 
gonoszsággal vegyített tájékozatlansággal, szent Magyar- 
ország durva vesztőhelyévé alacsonyitottak le a bolon
dok. Már jó ideje rajta ültem a villamoson, amikor még 
mindig kételkedtem magamban, hogy csakugyan látni 
akarom-e újra 36 év után Trianont, vagy talán útköz
ben kiszállok, még mielőtt megpillantanám a mohácsi 
gyásztemető szívet borzongató történelmi ikertestvérét? ..

Egyszerre csak a hatalmas várkastély aranyoskék 
vasrácsa előtt á.ltam, amely mögött délceg lován nyar
gal a Napkirály hatalmas ércalakja, hogy mint ennek a 
büszke palotának örökös házigazdája, tiszteletet paran
csoljon még annak is, aki a hazafias bánat és az utá
lat egymásba keveredő érzésével lépked a versaillesi 
várudvar egyenetlen kőkockáin.

Nekiindultam a nagy parknak, régi emlékből táp
lálkozó ösztönös érzéssel húzódva Trianon irányában. 
Évszázados, hatalmas fák repkényes törzsei között jár
tam. Fent a magasban békésen ölelkeznek a fák lomb
jai, lugasszerüvé varázsolva az utakat. A lombok között 
madarak énekelnek. így daloltak 36 évvel ezelőtt is. 
Nincs is az erkölcsi világnak költészettel telített, szebb 
jogfolytonossági szimbóluma, mint a madárének. Éppen 
úgy énekeltek a versaillesi madarak a régi idők gond
talan udvaroncainak, mint a fáradt lelkű, szenvedő ma
gyarnak; az ö dallamaik nem változnak, csak a lélek 
változik, amivel hallgatják az emberek a madáréneket.

Beérkeztem a Trianonok vaskerítése mögé. Feltű
nik a Nagy Trianon, a „nagy" Trianon, rózsaszínű már
vánnyal borított falaival, virágágyaktól övezve. Akkor, 36 
évvel ezelőtt, amikor erre jártam, ez a rózsaszínű, pazar 
kéjlak érdekelt, s alig vetettem ügyet arra a másikra, a 
sokkal kisebb és egyszerűbb Kis Trianonra, de most 
homályosan látom csak a szebbiket, s szüntelen arra 
tekintgetek, amerre a másikat tudom, azt a kisebbet, azt 
az egyszerűbbet, ahol keresztrefeszitették Nagymagyar- 
országot. Nem írom le a berendezését. Csak a saját ér
zéseim és gondolataim érdekelnek. Ha a vértanú fia el
zarándokol édesapja akasztófájához, retteneteseket érez 
ott, de nem érdeklik a bitófa apró részletei. Úgy érzem, 
hogy az aranyos kandeláberek helyett leégett ház üszkös, 
fekete gerendái lógnak a fejem felett, s mit érdekli azt 
a Mária Antoinette cifra ágya, akinek a lelke egy ágy
nak esett, beteg, megcsonkított nemzet sorsáért ag
gódik. A vesztőhelyet egyik oldaion repkényes, nádas 
tó érinti. A mohácsi gyásztér mellett is patak vize hú
zódik. Nem is látni biztosan, hogy él-e az a trianoni 
víz, vagy meghalt? Olyanforma, mint amilyen volt sok 
éven át a magyar hivatalos revíziós magatartás, mialatt 
a társadalom törekvését jelképezte csak az a repkény, 
amelyik örökzöld reménységü színével befutja a tranoni 
tó partját. Pár lépésre onnan bájos oszlopos csarnok 
látszik, tömérdek virág között. A „Szerelem templomá"- 
nak keresztelték hajdan. Azon túl mindjobban sűrűsödő 
bokrok, és mind hatalmasabb fák között, közel a kis 
Trianonhoz húzódnak meg a Le Hameau zsupfedeles 
házikói, ahol Mária Antoinette és udvarhölgyei pászto- 
rost játszottak lovagjaikkal, amikor beleuntak az udvari 
fényességbe, s a természetes után vágyódtak. A termé
szethez való visszatérést hirdette Rousseau is, csakhogy 
az ő tana nem pásztorosdi játékhoz, hanem a guiiloti- 
nehez vezetett. Mi magyarok a természetes Igazsághoz 
való visszatérést - hirdetjük, a kis Trianonban felállított 
nemzetgyilkos guillotine után, s tudjuk, hogy győznünk
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kell, mert az a guillotine, ámbár nagyon súlyos, de azért 
mégis csak mulló sebeket okozott Árpád népének a 
nyakán, de a nemzet lelki élete megcsonkítatlan és olvan 
erősnek fog bizonyulni, hogy abból újra fel fog támadni 
egészségesen a véresen megsebzett nemzeti test i s . . .

Nem tudom, hogy kinek az agyában született meg 
az a perverz godolat, hogy ezt a kis varázslatos költői 
paradicsomot tegyék meg egy dicső nemzet vesztőhe
lyének. Olyan ez, mintha a vértanuk bitófáját nem a 
börtön udvarán, hanem rózsaligetben állítaná fel a hó
hér. Akkor miért nem mentek már hátrább egy pár lé
péssel a gyászos sorsú Mária Antoinette zsupfedeies 
pásztorházához, az legalább stilszerűbben jelképezte volna 
a durván elszakított zsupfedeies magyar falukat!...

Esteledni kezdett már, s még mindig ott töpreng
tem hazám sorsa felett Trianon mellett. Felhős az ég, 
csillagok nem látszanak. Becsukom a szememet, s egy
szer csak egy jel tűnik fel lelki világom égboltján, a 
magyar kereszt, csillogó fényességű szép nagy kereszt 
a trianoni vesztőhely felett... Igazság, Revízió, Feltáma
dás, ezeket olvasom a kérészi talapzatán. Elhallgatott 
már a madárének, de helyette búg szívemben a tárogató 
hangja, s kiterjesztett szárnyakkal megjelenik Trianon 
felett a — Turulm adár... N. E.

A munkanélküliek támogatása új formában.
„Az önkéntes munkaszolgálat", a legújabb elgon

dolás, amelynek az a célja, hogy az állam túlságosan 
nagy megterhelése nélkül, a társadalom erőinek lehető 
bekapcsolásával és oly módon segítsen a munkanélküliek 
tömegein, hogy ebből a segítségből a köznek is produktív 
haszna legyen.

A probléma először Angliában merült fel, de teljes 
élességében a politikai változások következtében a német 
birodalom területén bontakozott ki. A munkanélküliek 
segélyezése ebben a két országban emésztette fel a leg
nagyobb összegeket és noha ezek a pénzek kétségtele
nül visszakerültek a gazdasági élet vérkeringésébe, az 
államkasszára jelentékeny terheket róttak. Az angol kor
mány a legutóbbi választások idejében már kénytelen 
volt — a segélyezést csökkenteni, Németországban pedig 
a weimari koalíció bukásának egyik első következménye 
az volt, hogy a munkanélkülisegélyt az úgynevezett 
munkakényszer rendszere váltotta fel.

Most Ausztriában folyik éles vita az önkéntes 
munkaszolgálat bevezetése körül s volt egy pillanat, 
amikor úgy látszott, hogy Dollfuss kormányának sorsa 
is ezen a kérdésen dől el, ezzel áll vagy bukik a jobb
oldal többsége. A szociáldemokrata párt élesen a megoldás 
ellen foglalt állást, de ugyanilyen élesen követelte azt az 
úgynevezett Heimatblokk.

Az osztrák terv nagyjából abból az elgondolásból 
indul ki, hogy a munkanélküliek segélyezését produktív 
kiadássá kell tenni. Nem elég az, hogy a segélyezettek 
a pénzt úgysem rakják élére, hanem elköltik: a közös
ségnek is kell, hogy haszna legyen abból, hogy ilyen 
sok pénzt ad ki. Másrészt pedig a rászorulók támoga
tásában vegyen részt — saját érdekében — a társadalom 
is, mert nem lehet a mostanihoz hasonló hosszú krízis
ben kizárólag a közösségek fokozott munkatevékenysé
gére berendezkedni.

„Az önkéntes munkaszolgálat" — építő tevékeny
ségre vonatkozik. Akár házat, akár utat, akár csatornát 
épít a vállalkozó: joga van az erre kirendelt állami szerv
vel kapcsolatba lépni és bejelenteni, hogy ilyen önkéntes
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munkaszolgálati rendszer alapján akarja a munkát végez
tetni. Aki itt munkára jelentkezik, teljes ellátást és lakást, 
azonfelül kis zsebpénzt kap, — az állam pedig minden 
munkanap után, amelyeknek hossza 10— 12 óra körül 
mozoghat, 2 schiiling megtérítést ad a vállalkozónak, 
vagyis a terhekben társul szegődig hozzá.

Az ilyen szolgálat legfeljebb 30 hétig tarthat, azon 
túl az embert ki kell cserélni olyan munkásra, aki még 
ilyen módon nem jutott elhelyezkedéshez. Kivétel : ha 
úgynevezett települések, Siedlungok épülnek. Itt 78 hétig 
dolgozhatik egy-egy munkás. Ezzel a tervezet a belső 
kolonizációt akarja előmozdítani.

A kis Finnországban nincs úgyszólván egyetlen
egy munkanélküli sem, mert minden munkanélküli kap 
az államtól pénzbeli segély helyett: munkát. Nehéz mun
kát s alacsonyabb munkabért, hogy igyekezzék mielőbb 
elhelyezkedni másutt, s olyan rövid ideig legyen csak az 
állam terhére ilyen módon, amennyi ideig feltétlen szük
séges. — Finnországban ez a rendszer már évek óta 
van érvényben s nagyon jól bevált.

3-S
Világ folyása.

Károlyi m iniszterelnök nagy beszéde. A kor
mánypárt népesen látogatott értekezletet tartott, amelyen a 
kormány tagjai közül gróf Károlyi Gyula miniszterelnök, 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, Karafiáth Jenő 
kultuszminiszter, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisz
ter, Purgly Emil földművelésügyi miniszter, Walko Lajos 
külügyminiszter, és Vargha Imre pénzügyi államtitkár 
jelent meg.

Pesthy Pál pártelnök meleg szavakkal emlékezett 
meg Seipel volt osztrák kancellár haláláról. Ezután gróf 
Károlyi Gyula miniszterelnök ismertette a helyzetet a 
párt előtt. Utalt arra, hogy minálunk is épúgy, mint 
másutt, a gazdasági és pénzügyi kérdések vannak elő
térben és a kormány ténykedései is ezen a két téren a 
legerőteljesebbek. A földművelésügyi miniszter tájékoz
tatja majd a pártot a különböző államokkal részint már 
lezárt, részint folyamatban levő tárgyalásokról. Ezek 
foglalták le az utóbbi időben legfőképpen a kormány 
idejét s mindenki előtt természetesnek tűnik fel, hogy 
ezek jelentették a kormány legnagyobb gondját. A ter
méseredmények pontosabb ismerete után fogja precí
zebben megállapítani a kormány, hogy gazdasági téren 
milyen belső intézkedések lennének még szükségesek. 
Addig is a legéberebb figyelemmel kisér minden jelen
séget, adatgyűjtés folyik minden téren és ha megköze
lítőleg biztos képet nyerünk a gazdasági állapotokról, 
legfökép a termés eredménye szempontjából, akkor a 
legrövidebb időn belül konkréten is megállapíthatja a 
kormány azokat a teendőket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy a gazdasági élet minden tekintetben fennakadás 
nélkül megfelelő módon funkciunálhasson.

Kapcsolatunk a külfölddel. Nem tartottam volna 
szükségesnek, hogy megemlékezzem a rendfenntartás és 
ezzel kapcsolatban a statárium kérdésével, hogyha ez a 
kérdés úgy a belföldön, mint külföldön bizonyos oldal
ról teljesen hamis beállításban nem került volna felszínre. 
Bizonyos oldalról úgy igyekeznek feltüntetni a dolgot, 
mintha a statáriummal a kormány politikai okokból 
élne. Mi nemrég keresztülmentünk egy kisebbségi terror 
rezsimjén, melyet a legkegyetlenebb gyilkosságokkal 
tartottak fenn, amiként ez másként nem is lett volna
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lehetséges. Az ilyenfajta dolgot politikai vélemény meg
nyilvánulásának sohasem lesz hajlandó elfogadni. És 
minden rendelkezésemre álló eszközt fel fogok használni 
arra, — mert ez elsőrendű kötelessége — hogy ez a 
kisebbségi terror meg ne ismétlődhessék.

Nemzetközi viszonylatban minket is és az egész 
világot élénken foglalkoztatta és érdekelte a német kor
mányváltozás és a német választások. Magától értetődik, 
hogy semmikép sem tartja magát hivatottnak, hogy a 
német belső vonatkozásokra reflektáljon, de örömmel 
konstatálja, hogy a kormányváltozás a legkisebb válto
zást sem okozta abban a jóviszonyban, amely Német
ország és Magyarország között fennáll.

— Örömmel konstatálom azt is, — mondotta — 
hogy más országokkal való viszonyunk is zavartalan, 
sőt mondhatnám, javuló tendenciát mutat, nem is szólva 
arról az őszinte barátságról, amelynek oly gyakran adja 
tanujelét Olaszország. Az olasz nép irántunk való barát
ságát az avangardisták itteni látogatása igazán fényesen 
és kézzelfoghatóan bizonyította.

Mit hoztak Magyarországnak a konferenciák? 
Nemzetközi vonatkozásban a konferenciák korát éljük. 
Talán legnagyobbszabású konferencia a leszerelési érte
kezlet volt, amelynek első ülésszaka most nemrég ért 
véget. Sem a túlságosan optimista, sem a nagyon 
pesszimista jóslások nem váltak be a konferenciával 
szemben. Megelégedéssel és megnyugvással kell konsta
tálnunk, hogy a konferencián nem történt semmi, a mi 
ránknézve hátrányos lett volna. Az eddigiekben mutat
kozó ránknézve kedvező eredmény a magyar delegáció 
érdemének, legfőképpen gróf Apponyi Albert érdemének 
tudható be; a magyar delegáció vezetője oly kiválóan 
szerepelt, hogy általános tiszteletet és megbecsülést, sőt 
mondhatni, bámulatot keltett.

A konferenciák sora hamarosan folytatódni fog. 
Már augusztus 24-ére Varsóba hívott össze a lengyel 
kormány szükebb agrárkonferenciát. Szeptember elején 
előreláthatólag Genfben összeül a középeurópai gazda
sági konferencia, októberben pedig a keleti reparációs 
konferencia. Mindkettő ránknézve a legnagyobb fontos
sággal bír. E konferenciák anyagának a feldolgozása 
foglalkoztatja most a kormányt. Részletekről azonban a 
dolog mai stádiumában még nem nyilatkozhat.

A kormány gazdasági programja. Meg akarok 
emlékezni még arról, amit ellenzéki oldalról ismételten, 
mondhatni szakadatlanul szemérevetnek a kormánynak, 
— és ezáltal a szakadatlan ismétlés által a közvéle
ménybe is beleszuggerálni igyekeznek, — hogy a kor
mánynak nincs programja és gazdasági koncepciója. 
Egy esztendeje, hogy vállalkoztunk kormányfeladatok
nak elvégzésére. Amire vállalkoztunk, igyekeztünk betar
tani. Hogy mennyire sikerült, annak elbírálása nem a mi 
feladatunk. A kormánynak feladata, programja, célkitű
zése volt a pengő stabilitásának és az államháztartás 
egyensúlyának biztosítása. A gazdasági életnek lehető
ség szerint való nívón tartása és hitelünknek belföldi 
és külföldi vonatkozásban való legalább olyan mértékű 
fenntartása, hogy az a jövőre vonatkozólag hátrányos 
következményekkel ne járhasson. Tulajdonképpen ezek 
voltak mozgatóerői minden intézkedésünknek és azt 
hiszem, hogy az adott körülmények között és az eddigi 
nehézségek dacára meglehetősen sikerült ezeket a célo
kat eléri, illetve biztosítani. Nem mondom azt, hogy 
amit tettünk, azzal biztosítva van minden a jövőre is, 
de fenntartottuk és biztosítottuk a kardinális fontosságú 
és a nemzeti és gazdasági élet szempontjából legfőbb 
fontosságú követelményeket.

Biztosítottuk az államháztartás egyensúlyát, de hogy 
az valóban megmaradjon és fennálljon, arra állandó, 
nap-nap utáni küzdelmet kell folytatnia a kormánynak.
El kell zárkóznuk mégpedig a legerélyesebben minden 
olyan követelés elől, amely a mai költségvetési kerete
ken túlmegy, Az ódium nagyrészét a teljesíthetetlen 
kívánságok esetében a kormány viseli, de ezt nem szabad 
megnehezíteni és fokozni azáltal, hogy magábanvéve 
ugyan egészen érthető és méltányos kívánságokat, amely 
azonban a mai viszonyok között nem teljesíthető, kép
viseljenek a kormánnyal szemben.

Az értekezlet általános helyesléssel és éljenzéssel 
fogadta a miniszterelnök szavait.

Purgly földművelésügyi miniszter a termés értéke
sítéséről, a magyar-osztrák provizóriumról és új keres- 
kereskcdelmi szervek megteremtéséről. Purgly Emil föld- 
művelési miniszter ismertette ezután a terméseredménnyel 
kapcsolatban az értékesítés kilátását és rámutatott arra, 
hogy ezekkel a kérdésekkel hogyan függnek össze a 
kereskedelmi szerződések rendszerének a problémái. 
Megemlékezett az Ausztriával folytatott kereskedelem
politikai tárgyalásokról. Rámutatott arra, hogyan szakadt 
meg a kereskedelmi szerződéses viszony Ausztria és 
Magyarország között. Bármilyen helyzet elé is állította 
a magyar államot Ausztria magatartása, a zöldség- és 
gyümölcsárukészletek nagyobb zökkenő nélkül exportra 
kerültek anélkül, hogy az árak különösebb mértékben 
estek volna. Dicsérő szavakkal emlékezett meg a magyar 
kereskedelem magatartásáról, amellyel az az ország 
érdekét előtérbe helyezte s amelyeíiek segítségével sikerüli 
is a zavarokat kiküszöbölni. Ha Ausztriában bizonyos 
helyeken abban reménykedtek, hogy Magyarországot a 
romlandó szezónáruk felhalmozódása idején súlyos 
helyzetbe hozzák, úgy ez a reménykedés csalódással 
végződött. Ismertette ezután Ausztria álláspontját és 
hangoztatta, hogy nem lehet túlságosan visszásnak tar
tani azt, hogy Ausztria igyekezik az export-import 
viszonyát Magyarországgal kapcsolatban a maga javára 
megváltoztatni. Ezért a magyar kormány engedékenynek 
is mutatkozott, de viszont semmi esetre sem áldozhatta 
fel a magyar gazdasági érdekeket.

Kitért ezulán arra, hogy nemcsak osztrák vonat
kozásban, de csaknem mindenfelé az a követelés merül 
fel, hogy a külkereskedelmi forgalom lebonyolítására 
bizonyos organizációk létesüljenek. A magyar kormány 
tekintettel, hogy az egész világon ilyen tendencia mutat
kozik, szintén kénytelen ilyen organizációk létesítésével 
foglalkozni, de a legnagyobb súlyt veti arra, hogy ezek 
a szervezetek valamennyi érdekeltségek bevonásával léte
süljenek és sohasem monopóliumszerűén és egyesek 
érdekében működjenek, hanem mindig az összesség 
érdekét tartsák szemelőtt.

Külkereskedelmi tárgyalások. Ismertette még a 
Csehszlovákia és Magyarország között fennálló külkeres
kedelmi kérdéseket és rámutatott arra, hogy Csehszlo
vákiával az árukompenzáció kérdésében a tárgyalások 
megkezdődtek. Részletesen megvilágította a román-ma
gyar kereskedelmi szerződés kihatásait a két ország 
közötti áruforgalomra. Megemlékezett ezután arról, hogy 
Olaszországgal megkötöttük a kereskedelmi szerződést 
és biztosítottuk 1.200.000 métermázsa búza elhelyezését. 
Azonkívül állatbevitelünk is megkapta Olaszország felé 
elhelyezési lehetőségét.

Hangoztatta még, hogy Svájc felé 670.000 méter
mázsa búza kivitelét biztosítottuk. Németországgal 500.000 
métermázsa búza kiszállítására kötöttünk barátságos 
megállapodást. 200.000 métermázsa búzát augusztusban
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helyezhetünk el, a további 300.000-re pedig a követ
kező hónapokban van opciónk. Lengyelországba kom
penzációs alapon koksz ellenében gyümölcsöt és szőlőt 
viszünk ki.

Beszéde folyamán megemlékezett a termésered
mények rosszabbodásáról. Országos átlagban azonban 
nem olyan sötét ahelyzet.mint egyes helyeken festeni szere
tik, mert szép termés ígérkezik burgonyában és a ten
geri is még a rosszabb földekben is olyan termést ígér, 
mint máskor soha.

Kétségtelen, hogy a tervbevett 1500 vágón neme
sített vetőmag kiosztása ma már teljes mennyiségben 
nem történhetik meg, de gondja lesz arra, hogy más 
készletekből pótolja a vetőmagszükségletet.

A téli ellátatlanok kérdésével foglalkozott ezután. 
Kétségtelen, — mondotta — hogy azokon a vidékeken, 
hol igen gyenge termés volt, az arató és cséplőinunkás- 
ság sem tudta megkeresni a télire való kenyerét. Ezzel 
kapcsolatban szükséges tehát, hogy a vízi munkálatokat, 
amelyek kenyeret biztosítanak a mezőgazdasági munká
soknak és kubikosoknak, már a jövő hónapban meg
kezdjük. Lehetőség szerint alkalmazást akarnak adni 
mindenkinek, akik a téli hónapokban különben ínséget 
szenvednek. Az olyan munkás azonban, akiknek ellátása 
biztosítva van, ne vegye igénybe a segélyt. A mezőgazda- 
sági munkások más években is pihentek tél idején 
egy-két hónapig s erre való hivatkozással nem tüntethetik 
fel magukat munkanélkülieknek és nem tarthatnak igényt 
a segélyre. A kormány olyan megoldásra gondol, hogy 
ne inségmunka keretében foglalkoztassa a rászorulókat, 
ezért kíván a vizszabályozásoknál érdemleges munkát 
jutattni a mezőgazdasági munkanélkülieknek, biztosítva 
egyúttal az árvizveszedelem elkerülését is.

A miniszter felszólalását általános helyesléssel 
fogadták.

Walko külügyminiszter az államháztartás helyzeté
ről. Walko Lajos külügyminiszter, mint a pénzügyminisz
ter helyettese, ismertette az államháztartás helyzetét. Meg
állapította, hogy a közelmúltban úgy a bevételeink, mint 
kiadásaink az előirányzott keretek között mozogtak s 
a pénzügyi kormányzatot nem érte semmiféle meglepetés. 
A pénzügyi adminisztrációban most két kérdéskomplexum 
áll főleg előtérben. Az egyik az üzemeknek a pénzügyi 
kérdése, a másik kérdéskomplexum a hitelügyi kérdé
sek csoportja. A hitelügyi kérdések megoldásánál minden
kor figyelemmel kell lenni arra, hogy összhangba hozzuk 
annak belföldi és külföldi vonatkozásait. A legközelebbi 
múltban külföldi irányban tettünk előre egy jelentős lé
pést, amennyiben a népszövetségi kölcsönnel kapcsola
tosan oiyan megegyezés jött létre, hogy a népszövetségi 
kölcsön kérdését a jövő esztendő végéig sikerült nyugvó
pontra juttatni.

Kamatfizetésre használják fel a népzövetségi köl
csön tartalékjait. A folyó év első felében is mindenkor 
gondoskodott a kormány a népszövetségi kölcsönnel 
kapcsolatos devizák átalakulásáról még akkor is, amikor 
semmiféle más kölcsönre átutalás nem történt és csak 
most, július 1-én állott elő a devizák transzferálásában 
fennakadás. A kormány mindeddig havonta utalt át egy 
bizonyos összeget a népszövetségi kölcsönre s ebben benn 
volt a tőke és kamattörlesztési részlet is. 1924-ben, ami
kor a kölcsön kibocsátásra került, tartalék tartatott vissza, 
amely tartalék külföldi devizákban volt elhelyezve. Most 
olyan megegyezés jött létre, hogy ezt a tartalékot most 
már nem tőketörlesztésre, hanem kizárólag kamat fize
tésére használja fel a kormány. Ezáltal nemcsaK a most, 
augusztus 1-én lejárt kamatfizetés volt biztosítva, hanem

egyúttal sikerült biztosítani a jövő február 1-ig és augusz
tus 1-jei szelvények beváltását is. Most természetesen a 
pénzügyi kormányzat tovább foglalkozik a hitelügyi kér
dések belföldi és külföldi vonatkozásaival és ezek között 
elsősorban a kamat kérdésével. Ezek mind olyan lépé
sek, melyeknél csak lépésről-lépésre lehet előrehaladni.

A diplomás ifjúság álláshozjuttatása. A szorosan 
vett pénzügyi adminisztrációval kapcsolatban utalt a mi
niszter arra, hogy az utóbbi hetekben történt változás 
abban az irányban is, hogy lehetővé váljék a fiatal dip
lomás embereknek állami szolgálatba való juttatása. Azok 
a tisztviselők, akik már kiszolgálták a 40, illetve 35 
esztendejüket, most fokozatosan nyugdíjba mennek és 
ugyanakkor legalacsonyabb állások töltetnek be, úgyhogy 
ezáltal fiatalok jutnak elhelyezkedéshez. így élénkebb 
vérkeringés indul meg az állami adminisztrációban. Ha 
figyelembe vesszük ezenkívül azt, hogy éppen a legutóbbi 
időben a maloinellenőrök kinevezésével szintén sikerült 
körülbelül 700 fiatalembernek álláshoz juttatása, kik kö
zül több mint 400-an diplomások, akkor megállapíthat
juk, hogy mégis történt előrehaladás ebben az irányban 
is. Megvan továbbá a lehetősége annak is, hogy egyes 
tárcáknál díjtalan gyakornokokat alkalmazzanak, ami 
azután további fejlődést von maga után.

A külügyminiszter fejtegetéseit a párt tagjai élénk 
éljenzéssel fogadták.

150 u tcát csatornáznak az inségm unkaakció 
kapcsán. Budapest székesfőváros megkezdi az inség- 
munkát. Mindenekelőtt öt millió pengő költséggel csa
tornákat fog építeni. Mintegy 150 utcát fognak csator
názni és 70 kilométer hosszúságú új csatorna fog 
létesülni, ami kétségen kívül nagy teljesítmény, mert 
Budapest csatornahálózatának hossza 600 kilométer. Az 
alsórákosi réteken, Lágymányoson, a budai hegyvidéken 
lesz a csatornázás.

A fővárosnak nem áll rendelkezésére az öt millió 
pengő és ezért úgy oldják meg, hogy a költségeket a 
vállalkozóknak kell hitelezniük. A munka befejezése után 
kezdődik a fizetés, a főváros tartozását 36 hónapon 
keresztül egyenlő részletekben törleszti le s a tartozás 
után kamatot fizet. A kamat a törvényes kamatlábon 
felül egyszázalék. A város súlyt helyez arra, hogy ne 
csak a nagyvállalkozók jussanak munkához és ezért 
100.000 pengős munkacsoportokra írta ki a pályázatot. 
Ez nem azt jelenti, hogy egy-egy cég legfeljebb 100.000 
pengős munkát kaphat, hanem ennél kisebb pályázat 
nem lehetséges. Egy-egy pályázó több munkacsoportra 
kaphat megbízást.

Augusztus 26-án bontják fel a beérkezett pályáza
tokat. Amelyik munkát lehet, azonnal kiadják, novem
ber 30-áig azonban minden munkát vállalatba adnak. 
A munkálatok azonnal megkezdődnek és a jövő év 
végéig feltétlenül be keli fejezni a csatornázási munká
latokat.

A nem szakmunkások közül legalább 70 százalé
kot a jegyzékbefoglaltak közül kell alkalmazni. Ez azt 
jelenti, hogy az inségkataszterben szereplő munkanél
külieket fogják foglalkoztatni.

Ez az inségmunkaakció első részlete, ezt követni 
fogja az útépítési munkálatok vállalatbaadása, amely 
körülbelül hasonló módon fog történni.

Augusztus 12-én ül össze a Ház. A független 
kisgazdapárt akciót indított a képviselőház összehívására 
és szerda estig az összehívást kérő ívre 54 aláírást 
gyűjtött össze. Az összehívó ívet csütörtök délelőtt adta 
át a képviselőház elnökének Farkas Tibor, Turchányi 
Egon, Dinnyés Lajos és Buchinger Manó. Ugyanakkor
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Turchányi Egon sürgős interpellációra kért engedélyt a 
gabonarozsdakár ügyében. Almásy László házelnök az 
engedélyt nem adta meg arra való hivatkozással, hogy 
az ülésnek napirendje nincs és ilyen üléseken se sür
gős interpellációra, se napirendelőtti felszólalásra nem 
ad engedélyt A házszabályok értelmében az elnök tíz 
napon belül köteles az ülést összehívni. Almásy László 
augusztus 12-én pénteken délelőtt 10 órára hivta össze 
a képviselőházat. Az összehívást Gaal Gaston fogja meg
indokolni: beszédében a politikai és gazdasági élet 
minden vonatkozására ki fog terjeszkedni.

Az egész világot izgalom ban ta rtják  a német- 
országi események. Július 31-én voltak a képviselő 
választások. Már előtte és azóta is nagy nyugtalanság 
és izgalom van egész Németországban, mely sokszor 
súlyos tettlegességgé fajul. A választások eredményei 
sem olyanok, hogy megnyugvást hozhattak volna. U. i. 
egy párt sem kapott teljes többséget. (Abszolút többsé
get.) Most a kérdés az, hogy milyen arányban kapjanak 
részt az egyes pártok a kormányzásban, s e felett a kér
dés felett igen sokat lehet veszekedni, sőt verekedni is. 
Természetes, hogy a birodalmi kormánynak nemcsak a 
választók, illetve a pártok bizalmára kell támaszkodnia, 
hanem mindenekfelett a birodalom elnökének, Hindenburg 
tábornok bizalmára is, hiszen ő nevezi ki a kormányt. 
Míg a derék német nép éhezik és szenved, azalatt az 
utcákon a felelőtlen elemek verekednek egymással — 
jobbról és balról. Az államférfiak pedig kínlódnak és 
vesződnek, hogy' valami helyes megoldást találjanak... 
A német nép szenvedései ahelyett, hogy csökkennének, 
még mindig fokozódnak . . .

Lapzártakor még nem alakult ki, hogy miképpen 
fog Németország kormányzása történni a közel jövőben.

Elkészült a főváros új nyugdíjszabályrendelete.
A főváros elnöki ügyosztálya elkészítette a városi köz- 
igazgatási alkalmazottak új nyugdíjszabályzat-tervezetét. 
A szolgálati idő a tisztviselő képesítése szerint 35, illetve 
40 esztendő, a szolgálati korhatár pedig hatvan év. 
Nyugdíjjogosultság a 10-ik szolgálati év betöltésénél kez
dődik, ebben az esetben a nyugdíj 40 százaléka a fize
tésnek, minden további szolgálati év után a nyugdíjjáran
dóság két-két százalékkal emelkedik. Az özvegyek és 
árvák számára kegydíjat csak ötévi szolgálat után lehet 
adni. A tervezetet a nyári szünet után tárgyalják le.

Rendelet jelenik m eg a  szén és koksz hasz
nálatáról. A közeli napokban rendelet jelenik meg, 
amely kimondja majd, hogy a kokszot 25 7o magyar 
szénnel kell keverni, ami annyit jelent, hogy aki például 
100 métermázsa kokszot vásárol, annak 25 métermázsa 
magyar szenet is kell vennie. A kis háztartásokat a ren
delet mentesíti a keverési kényszertől, mert tíz méter- 
mázsánál kevesebb koksz vételénél szén vásárlása nem 
kötelező. Egyébként fűtés céljaira ötezer vágón kokszot 
akarnak az országba behozni, aminek fejében viszont 
magyar gyümölcsöt és főzelékféléket venne át a külföld. 
Külföldi szenet háztartási célokra behozni már most sem 
szabad.

A belvárosi üzletek szom bat délutáni zá rása
a múlt szombaton oly fényesen sikerült, hogy még azok 
az üzletek is bezártak, amelyek eddig a mozgalomhoz 
nem csatlakoztak. Úgy a főnök, mint az alkalmazotti 
testületek megállapították, hogy a belvárosi üzletek szom
bat délutáni zárása a kereskedőknek semmi kárt nem 
jelentett, az alkalmazottak pedig jól megérdemelt félnapi 
pihenőhöz jutottak és a vevőközönség is készséggel alkal
mazkodott az új rendszerhez.

O lcsóbbodás. . .  Az Országos Iparegyesület most 
tette közzé Dálnoki-Kováts Jenő igazgató létfenntartási 
indexszámait. Az indexszámok tanúsága szerint június 
folyamán a háztartási költségek ismétolcsóbbodtak 0 37 %- 
kal. Az év eleje óta az olcsóbbodás 3 7 % .

A háborúelőtti állapothoz viszonyítva az akkori 
100 aranykorona vásárlóerejének ma 12706 pengő felel 
meg. Aranykoronában kifejezve a háborúelötfi állapothoz 
képest a megélhetés drágulása 9 61 °/o.

Az egyes közszükségleti cikkcsoportokat nézve, az 
1914. évi árszínvonalhoz viszonyítva az élelmiszerek ára 
8% -kal, alakbérek színvonala 2'9% -kal a háborúelőtti 
színvonal alatt van. Viszont a ruházati cikkek átlagban 
20 8, a fűtés és világítás költségei 39'3, egyéb háztar
tási és kultúrköltségek 33-3 %-kal meghaladják a hábo- 
rúelötti színvonalat.

A szűcsök is felállítják  a feketelistát. Megír
tuk, hogy a férfiszabók, a cipészek, de a női szabók is 
nemrégiben elhatározták, hogy a nemfizető, vagy rossz
hiszemű adósaikról úgynevezett feketelistát készítenek 
és iiymódon akarják megvédeni magukat a károsodástól. 
Érdekes, hogy nemcsak a fővárosi iparosok, de a vidéki 
nagyobb városokban is felállították ezeket a feketelistá
kat és mint az iparoskörökben állítják, elég szép ered
ménnyel. Most újabban a Budapesti Szűcsmesterek 
Ipartestülete is elhatározta, hogy feketelistát állít fel és 
már szét is küldte az erről szóló értesítést tagjai körébe, 
úgyhogy rövid időn belül a fővárosi szücsmestereknek 
betekintésre a feketelista adatai rendelkezésre állanak.

Nyári m ellékfoglalkozás. . .  A gazdasági válság 
a gazdag Anglia legelőkelőbb egyetemeinek diákjait is 
arra kezdi kényszeríteni, hogy a nyári szünet alatt mel
lékfoglalkozás után nézzenek. Mint a Morning Post 
oxfordi levelezője írja, sok diák a nyári idényre pincér
nek vagy portásnak szegődik a tengeri fürdőhelyeken, 
mások gyárakban és műszaki cégeknél vállalnak sze
rényebb munkát, hogy egy kis pénzt összeszedjenek, 
mellyel orvosi, ügyvédi, papi és egyéb tanulmányaikat 
folytathatják a jövő tanévben.

Skót-viccek.
(A skótok, Anglia szigetországának legzsugoribb népe. Sok bolon

dos adoma csúfolja őket ezért a tulajdonságukért.)
A skót idegen városba érkezik s szobát bérel a 

vendégfogadóban. Szobájának ablakai a városi templom
ra néznek. Amint a skót kitekint az ablakon, megpillantja 
a templom toronyóráját. Erre — se szó, se beszéd — 
megállítja zsebóráját.

*
A vándorcirkusz egy kis skót városkában hirdet

ményeket ragasztat, melyekben főképp a társulat legje
lesebb mutatványát ajánlja a közönség figyelmébe:

— Egy fiatal leány három hónapig koplal.
A skótok elhülve olvassák a hirdetményt, de az 

előadás estéjén a cirkusz üres marad. Egyetlen néző se 
jelentkezik.

Annál a fiatal leánynál pedig, aki három hónapig 
egyfolytában tud koplalni, 7149 kérő jelentkezett.

*

Egy angol, egy ír, meg egy skót elhatározta, hogy 
batyúbálat rendez s ki-ki maga viszi oda az ennivalót.

— Én majd hozok két kiló húst — mondotta 
az angol.

— Én majd hozok süteményt — mondotta az ír.
— Én pedig majd hozok öt családtagot — mon

dotta a skót.
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Láthatatlan ember.
Irta: Gárdonyi Géza.

Történeti regény. (Szemelvények.)
Megölelte és megcsókolta feleségét, leányát, apósát, 

a gyermekeit százszor is.
— Az ég tiszta — mondta ö is — jó jel. Én ugyan 

nem jót álmodtam, deltát. . .  bolondság minden álom.
Én is odamentem: kezet csókoltam az asszonynak, 

s az öreg Barakonynak.
A szemem könnybelábadt, mikor Emőkéhez fordul

tam. Szótlanul nyújtotta a kezét. Lehajoltam és meg
csókoltam. S éreztem, hogy megszorítja a kezemet.

Csáth mégis nehezen búcsúzott.
— Az a fene álom. A hordóm abroncsa pattant 

el. Bolondság! Minden álom bolondság.
A küszöbön mégegyszer visszafordult:
— A nagyszemű aranyláncomat — mondta az 

asszonynak —, vagy valamelyes pénzt. H á tha ... ki 
tudja. . .  Tíz arany elég.

Az asszony sírt.
— Jaj, minek fordultál vissza . . .
Én ott álltam a szoba közepén Emőke előtt. Ma

gunkra maradtunk.
— Ha visszatérek — rebegtem halkan — s olyan 

méltóságba jutok, mint Szabad-Görög, remélhetem-e... 
hogy szívesen beszélsz velem?

Hallgatva nézett az arcomba. A szeme szomorú volt.
— Ha visszatérsz is — felelte aztán —, ígérni nem 

ígérhetek semmit, Zéta. Jó fiú vagy, de ebben az órában 
oly messze állsz tőlem. . .  és mindig és örökkön messze 
állsz tőlem . . .  De ha nem térsz vissza. . .  ha nem térsz 
vissza. . .

— Meghalok érted s nincs tovább.
Mikor lementünk, a pirosra festett sátoros szekér 

már kifordult az udvarból.
A cselédek ott álltak sorban a ház ajtajától a 

kapuig.
— Isten hozza vissza! — kiáltozták Csáthnak.
Kezet csókoltak, vagy akinek a kezéből nem jutott,

a köntösét vagy a kardját csókolta meg.
— Isten hozza vissza!
A kapuban Dsidsia zokogott. 0  is kezet csókolt 

az úrnak. Aztán nekem meg hirtelen a nyakamba ugrott 
és megcsókolt a kis szemtelen! összevissza vizezte a 
képemet a könnyeivel.

— Isten óvjon meg! Az ég angyalai védjenek!
No iszen máskor majd meg is legyintettem volna; 

de akkor csak elnyeltem a bosszúságomat.
Siettem az .úr után.
A nap már két kópjányira állt az égen.
A városon kívül magas füstoszlop kanyargóit a 

fellegek közé. A táltosok szent éneket üvöltve áldozták 
a fehér lovat.

Az öreg vak Káma a kezében véres kardot tartva 
állott a máglya előtt, majd Atilla felé terjesztette áldón 
a kezét, míg világtalan szeme az égre nyílott.

Ezernyi ezer kard csattant elő, s a fegyveres száz
ezrek a kardot az égnek villantva kiáltották:

— Isten! Isten! Isten!
És megindultak napnyugat felé.
A hadsereg fele átköltözött a Dunán. Elszéledtek, 

mint az árvíz. És így kétfelé váltan haladtunk északnak, 
azután meg nyugatnak. A Duna déli partján Atilla vitte 
a had felét, az északi parton Csáth fővezér.

Az én uram Atilla kíséretében utazott. A fővezérrel 
nem találkoztunk előbb, csak mikor már kitavaszodott,
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— a Duna forrásánál, vad, erdős vidéken. De még 
mindig Atilla birodalmában jártunk. A Volgától a Raj
náig terjed Atilla birodalma: maga sem ismeri földjét: 
népeit, királyait. De mégis az övé az a rengeteg terület, 
egy szavára mozdul minden népe és királya, s hozza 
kardját és vérét: követi amerre ő megyen.

Egy délelőttöli Atilla két ravója között lovagolok. 
Ména-Ságh az egyik, Csege a másik. Az a két ravó 
szolga létemre is szívesen beszélgetett velem mindig, s 
én még az út unalmait szívesen enyhítettem a velük 
való társalgással.

Csege szólalt meg:
— Csak az az Aeciusz* ne volna a világon. Attól 

m égis... tartok. Ha szembe mer velünk szállani...
— Atilla ellen az sem állhat meg — feleltem zúgó

fejjel.
— Deiszen az fene legény. Atillának gyermekkori 

barátja. Atilla gyermekkorában volt túsz őnáluk. Aeciusz 
meg suhanc korában volt túsz a hunoknál. Együtt mu
latta át az ifjúságát is A<illával. Ismeri az a hun for
télyokat valamennyit. His.en egyszer maga is vezérelte 
őket egy hadjáratban. Győzött.

— És ha megverjük Aeciuszt, mi következik?
— Róma.
— És Róma után?
— Konstantinápoly.
— Aztán mind a világ!
— Nem. Országot alapítunk. A kardunk csak ar- 

ravaló lesz, hogy az adófizető népek lássák.
— Atilla marad-e békén? Ki hiszi el az oroszlán

nak, hogy eztán csak füvei él?
— Atilla nem vérengző. Csalódol, ha azt véled.

Atilla seregét végig vezeti egész Közép-Európán.
Atillát az úton mindig magain előtt láttam száz-két

száz lépésnyire.
Két legényfia járt vele: Aladár és Ellák.' Velük tar

tott a nekárparti frankok elűzött királyfia is.
Az első nagy állomás, ahol egy hétig pihentünk, 

Auguszta városa volt.
Atilla nagysátorát ott állították föl először. Csak 

elbámultam azon az aranytól ragyogó pompás alkotmá
nyon. Csupa aranyoszlop és csupa aranylemez. Nem is 
annyira sátor, mint inkább kárpitokkal falazott emeletes, 
tornyos fapalota.

Az emeleten lakott a két királyi asszony is és a 
két asszonynak a női cselédsége. Földszint a tágas ebédlő, 
amely egyúttal tanácskozó terem is.

Szép időben csak három fala volt annak az alsó 
teremnek. A sarkában keskeny fa-lépcső kanyarodott fel 
az emeletre. Atilla akkor már aranytól és gyémánttól 
ragyogó ruhában járt-kelt közöttünk.

Meg nem foghattam, mi történt?
A ravók mondták aztán, hogy hadjáratokon mindig 

pompa környezi Atillát, különösen mikor népek hódola
tát várja.

Már akkor velünk jöttek a markomannok, a kvádok 
és svábok ezrei is. Azok a fővezérnek a túlsó parton 
haladó seregéhez csatlakoztak.

Ott a Rajna előtt hozták el a zászlóikat a türingi 
törzsek, a rajnántúli burgundok és a nekárparti frankok, 
akiktől az elűzött királyfi Atilla szárnyai alá bujt. El
hozták neki a koronát, s jelentették, hogy a bátyja 
meghalt. Gondolom: agyonverték.

•Aeciusz híres római hadvezér, Atilla legnagyobb ellenfele.
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Míg ezek a csatlakozások történtek, az ős hercini 
erdő fejszecsapásoktól csattogott.

A Rajna folyón át kellett szállania a seregnek, de 
hol annyi híd, tutaj és komp a világon, hogy ezt a 
tengernyi hadat átvigye?

— Vágjátok le az erdőt! — parancsolta Atilla.
Nem telt bele félóra, mennydörgéshez hasonló 

morgás keletkezett, s ez a mennydörgés tartott napestig, 
tartott éjten által.

Amennyi szekerce, balta, fejsze volt a hadban, 
mind csak hidat és dereglyét faragott.

A következő napon már átkelt az elöljáró hadrész 
és a vezetők százai. A kémek persze már régelőbb.

Ha a nap szemével lehetne nézni ezt a népözön- 
lést, olyan látvány volna ez, aminő nem ismétlődik 
többé a föld életében.

Milliónyi hangya nyíizsög-bözsüg a hegyeken és 
völgyeken, s összesürűdik a Rajna előtt. Napokig, he
tekig szünetlenül látni, mint szállnak a csillogó emberi 
hangyák apró csoportokban keskeny sárga fűzfalevelekre, 
és vonulnak át a vizen.

Ott ismét ciszélednek északnak, délnek, s mint 
mikor a hajtóvadászaton nagy karéjba nyálad a hajtok 
serege, úgy terjeszkednek a népek is ki száz-kétszáz 
mérfőldnyi szélességben.

S előttük vonul, jóval nagy-előttük egy másik 
népsokaság.

Micsoda sokaság az, amelyet Atilla hada nyom 
egyre nyugat felé?

A római helyőrségek, amelyek elhagyják a városo
kat, s menekülnek elölünk. Keresik Aeciusz hadát, hogy 
egyesüljenek vele. Aztán a száli frankok, parti frankok, 
mindazok a népek, amelyek ittak már a római művelt
ség poharából.

Csak a sátoros népfajok csatlakoznak Atillához. A 
kőházakban lakók elvonulnak, s mennek-mennek míg- 
csak a római hadsereget meg nem találják.

De hol az a római hadsereg?
— Csak arra, amerre a nap lebocsátkozik az égről.
Tovább utazunk. Atillánál jönnek-mennek a kémek,

posták és követek.
— A római hadak délnek húzódnak — mondják 

a kémek márciusban.
Aztán megint:
Aeciusz már az Alpesek alatt jön. Rómából hozza 

a derékhadat, százezer fegyverest.
— Az alánok királya, Szangibán, a rómaiakhoz 

csatlakozott.
— Teodorik azt izente Acciusznak, hogyha a 

rómaiak magukra idézték a vihart, ám lássák, hogyan 
hárítják el. Aeciuszt kétség gyötri. .

Végeláthatatlan mezőre érkezünk, amelyen min
denfelé csoulok fehérlenek: lócsontok, emberi koponyák. 
A mezőn át egy szélesmedrü, de nem mély patak kí
gyózik el. Víz csak alig arasznyi folydogál benne. A 
kékes távolban egy városka falai fehérlenek.

Az a város Katalaunum. Tudtuk, hogy itt fogunk 
másnapra kelve megütközni, az Aeciusz vezérlete alatt 
álló hatalmas római hadsereggel. . .

A katalaunumi csata.
Igazunk lett. Valóban itt, Katalaunum * város tövé

ben ütköztünk meg a rómaiakkal... A harc déltájban 
kezdődött s éjfélig tartott.

Ez volt a világ legszörnyübb, legnagyobb csatája. 
Mindkét oldalról nép-förgetegek zúdultak egymásra s

• A mai Franciaország területén. Szcrk.

még a halottak lelkei is harcoltak mindegyik oldalon. 
Nem jó ezt leírni. Nem jó ezt elolvasni. A föld meg 
remegett a borzasztó csatától. Az ég, fényes nappal 
elsötétült, a harcban felvert porfelhőktől. S a harci zaj. a 
harci lárma olyan fülsiketítő volt, hogy már attól, ma
gától is meg lehetett itt halni... De a haláltól nem félt 
itt senkisem. A halálon túl is van élet s itt csak egy 
a fontos: hősiesen, vitézül harcolni! Atilla arany sisakja 
átvilágít a sötétségen, kezében Isten kardjával harcol... 
Az ö nagy lelke tartja össze ezt a tergernyi hadat. Az 
ő vitézsége, mindnyájunk ereje. De az a sok millió hősi
esség, ez a sok millió vitézség mind szörnyűséggé vá
lóit ebben a borzasztó csatában. A csata olyan rettene
tesen, olyan mérhetetlenül nagy volt, hogy még az em
lékétől, a leírásától is sötét borzalom fogja el az embert...

Nem is akarok, nem is tudok sokat foglalkozni 
vele. Küzdöttem vitézül, tülekedtem előre a harcban s 
ha egy-egy pillanatra volt időm gondolkodni, nem gon
doltam másra, csak mindig arra: látja-e valaki hőstette
imet? Ha látná valaki s a csata után uram előtt, Csáth 
előtt bizonyítaná: az felszabadítana engem rabszolga 
sorsomból s mint szabad emberé, enyém lehetne a 
világ...

De ki ért rá ebben az eszeveszett harcban a szom
szédját nézni ? Senkisem. Senkisem látja hőstetteimet — 
gondoltam — nem fognak felszabadítani! Azután har
coltam tovább.

Estére kelve megsebesültem. De erősen tartottam 
magamat lovamon s harcoltam újra tovább. Újabb sebet 
kaptam s elvesztettem az eszméletemet.

Mikor újra magamhoz tértem, teljes csönd volt. 
Úgylátszott, hogy éjszakára megszakították a harcot s 
mindkét sereg táborába vonult vissza... Irtózatos fáj
dalmak között feküdtem a csatatéren. A szomjúság 
égetett mint a pokol, de mozdulni nem tudtam.

Egyszerre mozgást hallottam. Észrevettem, hogy 
közel fekszem az ellenség táborához. Rettenetesen meg
ijedtem. A mozgás erősödött. Hát csak látom, hogy az 
ellenséges tábor megindul s észbe kapok:a híres, neves 
Aeciusz vezér mégiscsak megriadt Atillától s az éj sö
tét leple alatt...  megszökik a csata folytatása elöl.

Fellélegzem: holnap már nem lesz harc! De a se
bem pokolian fáj s újra elvesztem eszméletemet...

A katalaunumi csata után a sebesült Zéta magá
hoz tér.

Oh áldott napfény áldott hajnala! Csakhogy ismét 
mossa hűsítő harmatod eltikkadt arcomat.

Álomból ébredek-e? vagy ájulásból? nem tudom. 
De a szemem szinte issza az ég gyönyörű pirosságát! 
Élek! A fejem oly nehéz, hogy alig bírom fölemelni. 
Talán a sisaktól? Csakugyan a fejemen van még. De 
a kezem is, mintha ólomból volna. Össze kell szednem 
minden erőmet, hogy a sisakot levonhassam a fejemről.

A fejem is fáj. S a torkom, gyomrom, mintha zsarát
nokot vacsoráztam volna.

Nézem a sisakot. Be van horpadva, szakadva. 
Nyúlok a fejemre. A hajam össze van tapadva a vértől. 
A sisak beszakadásán látom, hogy pallossal csaptak 
reám, mégpedig hátulról. Nem merem megtapogatni a 
fejemet.

Megpróbálok fölhuzakodni. A ballábam jó, de a 
jobb láb... Erős fájdalom késztet vigyázatra. Látom, 
hogy a térdem dagadt.

A ballábam és kezem segítségével mégis fölhúzódsz- 
kodok valahogy és látom a mezőt nagy messzeségben.
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Amint a reggeli párának az utolsó fátyola is elszáll, 
ellátok a hun táborig.

A szekerek várfalformán körítik, s előttük lovas 
őrök állnak mindenfelé.

Nézem a római tábort, azaz hogy nézném, de nem 
látom semerre.

— Ááá.. .
A fejem mázsás. A nyelvem száraz mint a tapló.
Ha valaki egy pohár vizet adna, odaadnám érte 

az életem felét.
Tán negyedóra múlik el. A hun tábor felől kürtö

lést és zúgást hallok. De a kürtölés csak útra hívó, 
nem hadi jel. A zúgás is szokatlan. Lovasok bomlanak 
elő és röptetnek szerteoszollan. Felém is. Nagy szökem- 
lésekkel közelítenek.

Integetek nekik:
— Erre! Erre!
De csak összevissza száguldoznak. Olykor meg

állnak s a messzeséget vizsgálják napkelet felé.
Az egyik mellettem vágtat el. Rám se néz. Össze

vissza iramtatnak mintha megvesztek volna!
S időnként hallom a kiáltásukat:
— Megszöktek!
A tábor zsibong mint a méhkas. A síposok vidám 

visongása hallik mindenfelé. Értem már: a rómaiak elvo
nultak az éjjel, feladták a csatát.

Hála a hunok istenének! Végre valami kellemes 
érzésem is van ebben a gyötrelmes állapotomban. Most 
már bizonyára előjönnek és fölszedik a sebeseket.

Várok türelmesen, bár a szomjúságom pokoli. Ha 
a gyümölcs érezni tudna, csak az érezhetne ahogy én, 
mikor az aszalókemencében szárítja a hőség.

Dehát mért nem mozdulnak már?
Bizonyosan Atilla nem engedi őket. Cselet gyanít. 

Csak egynéhány száz lovas iramlik szét a világ minden 
tája felé, föl-fölröppenve a holt lovakon át, hogy föl
fedezze a netalán lappangó ellenséget.

Félóra múlván mégis látom, hogy előözönlenek a 
szekerek közül a papok, a jámborok, a mindenféle
nemzeti nők, meg a halász-ugorok. Úri lovasok is 
ereszkednek elő,

A csatamezőn kezek és süvegek emelkednek föl, 
s kiáltozás kezdődik:

— Ide! Ide! Erre! Erre! Hé! Vizet!
— Ááá, — hangzik erősebben a nyöszörgés.
Egy bambuszból font paizs hever a közelemben.

Beleszúrom a dárdát és fölemelem.
— Ide! Ide!
De mikor jutnak el hozzám!
A lovasok csak a főurak, ahogy látom. Szemlé

letre járják csak a véres mezőt. Csak a gazdám is 
jönne, vagy a népéből valaki.

Egyszer végre felém is közelednek. Kiáltok:
— Segítsetek!
Szirtos hun főur megállítja a lovát, s bámul rám, 

vagyhogy a halottak nagy csoportjára körülöttem.
— Mingyárt jönnek érted is — biztat jólelküen.
— A töm lődet...
Hátratapint:
— Nincs velem.
— Mért nem jön ki mind a tábor, — szólok 

panaszosan —, hiszen sokan vagyunk sebesültek?
— Atilla tiltja — feleli a lovas —. Még meglehet, 

hogy a római a hátunkba kerül.
S tovább halad.
Aztán sokáig nem közelített felénk senki.

Pedig a táborból nagy csoportokban jöttek már 
elő szekerekkel is: szedték a halottakon való kincseket 
s fegyvereket. Más csoportok a betegeket szedték össze. 
Bent a táborban mindenfelé szólt a síp és a buda.

A kezem már százszor elfáradt az integetésben, s 
az örökkévalóság órája is lejárt, mikorra hozzám is 
elérkezett végre a segítő kéz.

Adtak innom és saroglyára tettek. A patakhoz 
vittek, ahová a többi sebesülteket is hordták.

A patak még akkor is vörösbor színű volt.
A papok, szarmata asszonyok és az ugorok mos

tak, kötöztek bennünket.
Nekem csak a fejemen meg a lábamon volt kötözni- 

való seb. Azt mondanám: szörnyűség volt a lábamra 
ránéznem, de vétkeznék a panaszommal, mert hiszen 
olyan sebesülteket láttam, hogy behunytam a szememet.

Azok a jó pogány papok! Áldja meg az Isten külö
nösen Szodorót közöttük, az kötötte be a lábamat 
vászonnal.

De ezernyi ezer sebesült vár az ápolásra: arra 
már nem kaptam embert, hogy Csáthnak a sátorába is 
elszállítsanak.

Hiába kiáltottam hol az ugoroknak, hol az asz- 
szonyoknak, Bialra, Bucsára is, — otthagytak bennün
ket a parton. Tettek a fejünk alá vánkosul nyerget, 
lófejet, süveget, s azt mondták, tűrjünk, míg ránk is 
kerül a sor.

Másnap Atilla végiglovagolt a csatatéren. Elnézett 
hozzánk is, helyenként vigasztalóan szólott:

— A sebetek dicsőségetek. A\ég az úton meggyó
gyultok és egészségesen érkeztek haza.

Még a haldoklók is boldogan tekintettek reá.
De a gazdám nem volt a kíséretében. Meghalt-e? 

vagy sebesülten hevert? nem tudtam.
Már akkor fojTÓság volt rajtam: gyehenna! Fél

kézre tápászkodtam és vért hánytam.
Egy Esztán nevű zoltán ült mellettem lábatörötten. 

Rámkiáltott:
— Tyű az apád sarkantyúját, csórna van rajtad!
Akkor már magam is tudtam. A torkom, hónaljam

meg volt dagadva. A csatából megmenekültem, a pestisbe* 
beleestem.

Aáásnap délután összeszedték a sebesülteket, s el
hordták a táborba.

Láttam, hogy engem elkerülnek. A csórna növekvő 
erővel gyulladt belém. A halál a lábamnál fogva húzott 
már, de én még mindig kapaszkodtam az élet gyökerébe.

— Feleim! — könyörögtem síró szemmel a mellettem 
elmenőknek — ne hagyjatok itt!

A mezőn kigyulladtak a nyergekből és fapajzsok
ból rakott máglyák, melyeken a hősi halottakat égették 
el. Magas oszlopokban szállt fölfelé a füst. Nyújtott 
hangokban kezdődött a táltosok gyászéneke. Dobok 
pergése, búgó kürtök szava kísérte az éneket. A hunok 
hite szerint a lángokból fölszálltak a lelkek, s magukkal 
vitték szolgáikul azokat, akiket a csatában megöltek.

Hány máglya füstölt olt? és hány halott embert 
égettek el? nem tudom. Bizonyára csak kevesen része
sültek ebben a megbecsülésben. Valamennyi holt hunt 
elégetni, — erdő kellett volna.

Aztán az ének is elmúlt. Nem maradt más hang, 
csak a távoli tábor morajlása, s a kerengő hollók ká- 
rogása.

És én ott feküdtem a holtak között étien, szom- 
jan, Istentől is elhagyottan.

* Pestis legszörnyűbb, ragályos betegség volt azokban az 
időkben. Szerk.
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Időnként eikábultam, időnként ébredezett az eszmé
letem.

Mikor leszállt az est, s előtündököltek ez égen a 
nyári csillagok, a halál érzete végtelen gyásszal borult 
reám.

Csak éjjel ne halnék meg! csak mégegyszer lát
nám a virradatot, a piros hajnalt, a fölkelő napot! 
És hát csak mégegyszer, csak mégegyszer ihatnék, ebben 
a földi életben!

Akármi ronda vizet, csak víz legyen, mert a bel
sőmben a pokol parazsa ég.

A patak itt folyik előttem alig tíz lépésnyire, s én 
itt gebedezek a szomjúságtól?

S akkor valami mégis történt- velem.
Már régen éreztem, hogy valami különös nyomás 

bántja a derekamat. Éjjel a csatatéren is kellemetlenke
dett, de akkor annyira elfoglalt a lábam sebe, hogy nem 
gondoltam vele. Hát ahogy ott fekszem a halálom órá
ját érezve, gépiesen odanyúlok. Vélem, hogy valami 
nagy ütéstől támadt daganat van ott a derekam táján, 
vagy hogy valami kő. Ha már meghalok, hát legalább 
az utolsó perceimben az se nyomjon, ha kő. Hát lám, 
mire tapintok: a tömlőre! a boros tömlőre, amit a gaz
dám adott a csata előtt!

Egyszerre eszembe jutott, hogy akkor abban a 
nagy zavarban a nyereg helyett hátra az övembe kötöz
tem. Mert arra gondoltam, hogy a ló kidőlhet alattam, 
s akkor elvész a borom is.

Semmi se látszott bizonyosabbnak, mint az, hogy 
nem érem meg a reggelt, az öröm érzése mégis olyan 
lobbot vetett bennem, mint mikor az elalvó tűz az utolsó 
lángjában mégegyszer fcllobog.

A fogammal téptem ki a dugót s ittam. Ittam mohón, 
végtelen ivással. És ittam és ittam. Az a savanyú, mé
regerős bor, vagy inkább ecet, éreztem, hogyan járja át 
minden eremet, inamat. Ittam, egéifz testemmel ittam. 
Minden porcikám, testemnek minden molekulája itta, 
szívta a bort. Csontomba, velőmbe belement, beleomlott, 
eloszlott bennem, mint spongyában a víz. Mind meg
ittam az utolsó cseppig.

S nyomban elaludtam.
Meddig tartott az alvásom? — nem tudom. Lehet, 

hogy egy nap, lehet, hogy két nap is. Az arcomat zápor- 
eső verte. Dörgött és villámlott. Villámlott és dörgölt.

Még mindig hanyatt feküdtem, s a kezemmel véd
tem az arcomat.

Ekközben látom, hogy a világosság nappali. Érzem, 
hogy eső átveri a ruhámat. AAintha nem is esne, hanem 
öntenék az égből a vizet.

Félóra múlván szűnt a zápor s a nap kisütött. A 
lábamat viz mosta csendesen. Ijedten észlelem, hogy a 
patak megáradt, s annak a vize terjedez.

Már iátom is az áradatot. De sárga iszapos ár 
helyett bíborszínü szennyes víz hömpölyög a mederben. 
A csatatérről folyó víz!

Fölvonakodok nagy ínnal-kínnal hátrább, s látom 
a rohanó árvizet, látom mint bukdácsolnak a hullámok
ban a halottak, mint lejtenek a süvegek és fapajzsok, 
nyergek, fasisakok, nyilak, dárdák, szénacsomók.

A víz egyre nő. Már a derekam alá is becsemcseg. 
Már emelgeti is a lábamat.

No a szerencsétlenség sokféle módot küld, hogy 
meghaljak.

A következő percben a víz hozzám ért és én is 
ott lebegek a hüs hullámokban. Felkap a víz és visz, 
visz.. .  Utazok hosszan, végtelenül, ringatódzva. A hul
lámok a nyakamat mossák, az arcomba is fel-felcsapnak.

Mikor arra a helyre érünk, ahol a tábort gondol
tam, látom, hogy a térség üres. Sehol egy sátor, sehol 
egy szekér. Csak a szanaszét feketélő tűzhelyek vallják, 
hogy ott volt Atilla tábora.

A parton egy farkas ivott a vízből. Sokat ehetett, 
mert mohón ivott.

Vitt a viz tovább.
Végtére estefelé embereket láttam a parton. Férfiak, 

asszonyok, gyermekek álltak a víz szélén.
Kiáltok:
— Isten nevére!. . .
Kihúztak. Bámulva álltak körül.
— Könyörüljetek —, mondottam, vigyetek házba, 

adjatok ennem!
Csak néztek, bámultak.
Akkor eszmélkedek rá, hogy görögül beszélek, 

holott ők katalaunok: se nem frank, se nem burgundi, 
se nem gót. Eddig csak holt tanúit látták a csatának, 
most, hogy egy élő került eléjük a csatából, ugyancsak 
meresztgették rám a szemüket.

Végre egy papot pillantok meg közöttük.
Annak nyöszörgők latinul:
— Reverendissime domine! én Lúpusz püspöknek 

a rabja vagyok.
Aztán nem tudom, mi történt velem.

Z étát, K atalaunum  kegyes püspöke 
veszi magához.

Bolond az, aki kétségbeesik. íme énreám hány 
alakban tört a halál. Hol az üstökömet ragadta meg, 
hol a lábamat, hol a mellemet, belém is bújt, — s még
is ittvagyok.

De azt máig se tudom, hogyan kerültem ki élve 
a pestisből. Néha azt gondolom: a fiatal vér ereje men
tett meg. Néha azt gondolom, hogy az a megecesedett 
erős vörösbor járta át orvosságként a testemet. Néha 
meg azt gondolom, hogy a sebláz leforrázta bennem a 
pestisnek a mérgét, és így maradtam élve. Tűnődjenek 
rajta az orvosok.

Lúpusz püspök bizonyára elámult, mikor hozzá 
vittek s mondták, hogy szolgájának vallottam magamat. 
De szent ember volt: nem dobatott ki a házából.

Tiszta fehér ágyban ébredtem föl. A fejemen, lába
mon puha kötés. A szoba levegője tömjénnel illatos. A 
falakon szentek képei. Az ággyal szemben öblös kan
dalló, előtte bőrökkel takart alacsony karosszék.

— Páter sanctissime —, hálálkodtam neki, mikor 
már megszólalhattam —, van-e az emberi nyelvekben 
olyan szó, amellyel meg lehetne köszönnöm a jóvoltodat?

— Hozzám vetődtél, tehát bizonyára Isten küldött, 
— felelte az öreg —, a többivel ne gondolj.

De látszott az arcán, hogy bámul a latinságomon.
— Azt gondoltam, hun vagy! — mosolygott jósá

gosán. — No, de, nebeszélgessünk. Túl vagy a bajon, 
áldassék érte az Úr neve.

— Ámen —, feleltem könnybelábadt szemmel.
Az a sültcsirke, amelyet hosszú koplalás után elő

ször ennem adtak úgy olvadt belém, mint a vaj. Soha 
életemben olyan gyönyörűséggel nem ettem. A pecsenye 
illata nem is az orromba ment, hanem a lelkembe, s a 
hús, az már a számban erőmmé változott!

Aztán bort ittam rá egy pohárral, s éreztem, hogy 
elértem az életemnek azt az óráját, amelynél boldogabb 
órám soha nem leszen.

Az öreg püspöknek valami húsz papja volt, kano
nokok és tanuló papok. Együtt laktak az öreggel. A 
templomi ájtatosság végeztével levetették a ruhájukat:
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egyik kanonok főzött, a másik söpört vagy a kertben 
dolgozott. A harmadik a tehenet gondozta, vagy fát vá
gott. Egynéhány tanított, egynéhány a híveket gondozta. 
Kinek-kinek megvolt ott a dolga.

Hogy im fölépültem, az öreg nem győzött betelni 
a tudományom csodálatával. Mert ő bizony a papjaival 
együtt nem sok könyvet nyütt el. A papjai meg csak 
éppenhogy olvasni tudtak.

Mikor az erőm visszatért, úgy ültem közöttük, 
mint Krisztus tizenkétéves korában a papok és írástu
dók között. Kérdeztem őket, s ők is kérdeztek engem. 
Sohse tanultam egyházi tudományokat, mégis többet 
tudtam, mint ők. Az öreg maga volt csak tudós teoló
gus. Az ő jelenvoltában nem is igen bocsátkoztam teo- 
lógizálásba. De neki nagy gyönyörűsége telt énbennem.

— Fiam — mondotta — téged csakugyan Isten 
küldött hozzám. Csak a katalauni nyelvet tanuld meg 
és a misézés módját, fölszentellek és te leszel az utódom.

A papok olyankor görbe szemmel néztek rám. De 
én gyakorta ismételtem, hogy nem kívánok más lenni 
a klérusban, csak alázatos kutya. Eleinte nem igen hit
tek, de aztán hogy fölkelhettem és az apró házimunkák
ban is buzgólkodtam, megnyugodtak. Óh tudok én alá
zatos lenni: a rabszolgaság nagy tanítómester az alá
zatosságban! Lassanként meg is szerettek. Azt se bánták 
már, hogy az öreg fiaként bánik velem: árnyéka vagyok. 
Én járok vele a halottakhoz is. Én ülök mellette a 
menyegzőkön s más ünnepeken is.

— Isten adta nekem ezt a fiút — mondogatta az 
öreg a népnek is — meglássátok, ebből szent-ember 
lesz.

Hát a szent-emberségből annyi meg is volt ben
nem, hogy nem bántottam soha senkit, s ha valaki ked
vetlenül nézett reám, annyi figyelmet tanúsítottam iránta, 
hogy meg kellett szeretnie. De ez csak játék volt nekem. 
Megvetettem azokat az embereket, akiknek minden be
széde csak a maga ügyei, meg a háziügyek, pletykák, 
babonák. Csupán az öreg püspököt szerettem igaz fiúi 
szeretettel.

Az igazán szent ember volt.
Némelyik ember öltözik bársonyba, selyembe, s 

rangja, méltósága minden más fölött hordozza, s mégis 
mikor vele beszélünk, mingyárt érezzük, hogy ökegyel- 
me csak emberi testben élő állat. Más ember meg öl
tözik kopott plundrába, jár festett köntösben és félre
taposott saruban, de ha megszólal, mingyárt érezzük, 
hogy állati testben élő angyal.

Némelyik ember akárhány iskolát jár is, akárhány 
könyvet olvas is, az értelme ho'mályos. Tud szavakat, 
könyvcímeket, dátumokat, de ha a véleményét kérdez
zük, elámulunk az ostobaságán. Másik ember, ha anal
fabéta is, világos értelmű, jóérzésű. Áldás azoknak, akik 
vele, mellette élnek.

Az én püspököm is ilyen kopott öreg angyal volt 
szegény. Marhaszőrből készült fekete csuhában járt. 
Nyáron hajadonfőtt és mezítláb, télen süvegben és 
csizmában.

A szobájában nem volt egyéb ékesség, csak Jézus, 
Mária és Szent Pál képe. (Azok is rossz képek, de 
szent embernek jó az ilyen is: a szeretete megjavítja a 
hibákat még a festett emberen is.) Az ágya gyékényes 
nyoszolya volt. A székek gyökérből valók. Ágybéli fehér
neműje is csak úgy volt, hogy az asszonyok hordtak 
neki, mikor hallották, hogy már megint nincsen mit 
mosniok. Inget nem viselt. Nem is ismerte. Az ing a 
hunok találmánya.

Az épületben sok szoba volt, de ő csak egyben 
lakott. A szomszéd szobát két koros kanonok lakta öt 
árva kisfiúval együtt. Valami öt szoba üresen állt, — a 
városon átvándorló koldusok hálogattak benne.

Az öreg a koldusoknak adta mindenét. A templomi 
jövedelmeit is. Rongyos ruhájokat újjal cserélte meg és 
gondozta őket jótanáccsal, vigasztalással is.

Mikor a tél első hava leesett, az öreg összegyűj
tötte a városi gyermekeket és valamennyien tanítottunk. 
Én a legidősebbeket, s különösen azokat, akik papságra 
készültek. A latin nyelvet tanítottam nekik, s a biblia 
volt a tankönyvem.

In principo creavit Deus coelum et terram. (Kez
detben teremtette Isten az eget és a földet.) Ez volt az 
első lecke. Ajánlom a latin nyelv tanítóinak, hogy ebből 
a bibliai fejezetből induljanak meg a tanításban. Könnyű 
mondatok és szép tartalmúak.

Esténként, mikor már az árvák lefeküdtek, össze
gyűltünk az öreg szobájában, a nagy kandalló elé s be
szélgettünk.

Néha vendége is érkezett az öregnek: hol a város
ból, hol a vidékről. Olyankor sütöttünk-föztünk erősen. 
Volt úgy, hogy a novjciusok is el voltak foglalva, s az 
öreg tisztogatta a répát, vagy vágta a fát, vagy forgatta 
a nyársat. Vacsora után én a szentek legendáit olvas
tam nekik, két viaszgyertya illatos világosságában, s 
utána zsoltárokat énekeltünk. Gád pap magányosan is 
egy-két szent éneket, valami csodásán szép bariton-bő- 
gedezéssel. Aztán ha vendégünk is volt, az öreg püspök 
történeteket mondott el az angolországi élményeiből, 
vagy pedig a többi anekdótázott.

És én abban a boldog jómódban szomorú voltam.
Mert tél volt, mikorra fölkelhettem az ágyból, s 

az erőm lassan tért vissza. A térdem begyógyult, de 
még nem hajolt. Elbocsátottak volna, ha nagyon kívá
nom, dehát hogyan üljek lóra rossz térddel? S ha jó 
volna is a térdem, hogyan lehetne átmerészkednem azon 
a sok farkas-csordán, amely a vidékünket járta.

Mintha farkas-kongresszus volna, s a világ min
den farkasa odagyült volna reá. A levegő ragadozói is 
soha nem látott sokadozással kóvályogtak a magasban. 
Sasok, hollók, varjak. Egyebet sem hallottunk, csak 
károgást.

Beszélték, hogy kezdetben a püspök el akart temet
ni szegény minden halottat, aki a csatatéren maradt. A 
város jámborai ki is mentek valami ötszázan ásóval, 
kapával, másnap azonban visszatértek.

— Százezernél is több ott a halott —, mondták a 
fejüket rázva.

De hogyan induljak én ilyen világban útnak!
Bús volt énnekem még a sarum szíja is. Dolgoz

ni is csak azért dolgoztam szívesen, hogy ne gondol
kodjak. De este mikor lefeküdtem, bizony akármilyen 
fáradt voltam is, nem bírtam elaludni. Mi történik most 
otthon? Hogy éppen én nem mehetiem haza! Néha 
olyan erővel rohant meg a hazatérés vágya, hogy kész 
lettem volna hajadonfővel gyalog neki lódulni a világnak.

A püspök sokszor faggatott, hogy miért búsulok? 
Mi bajom nála? Ha nem tetszik a szegényes asztal, 
szívesen főzet többet. Ha ruha kell, szóljak.

Egyszer aztán elmondtam neki történetemet.
Elment a hó. Jött a csórna. Öt-tíz halott naponként, 

később húsz-harminc is.
A püspök húsvét napján pappá szentelt, hogy legyen 

aki segítsen neki a gyóntatás és temetés munkájában.
Belenyugodtam, hogy pap leszek. Minek is térnék 

vissza — gondoltam — hiába vitézkedtem a csatában.
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Tanúm is ki lehetne rá, hogy hogyan viselkedtem? Csáth 
legföljebb ha fölszabadít, — ha ugyan ott nem eszik a 
varjak őt is a csatamezején, — de se vagyont nem kapok, 
se méltóságot olyat, hogy Emőkét megkérhetném. Ott 
hányt-vetett ember lennék, itt a kezemet csókolják, úrnak 
neveznek, csöndes, nyugalmas az életem. Még azt is 
remélhetem, hogy még fiatalon rámillesztik a püspöki 
süveget, mert hiszen ezen a vidéken nálamnál képzettebb 
embert nem találnak.

Hanem a pestis!...
Mikor már húsznál is többen haltak naponként, 

nem adtuk rájuk többé az utolsó kenetet. Csak hárman 
voltunk: nem győztük. A paptársaink csaknem mind 
meghaltak. Aki meg nem halt meg, kiment a hegyekbe, 
az odavonult lakosság közé. Mert valami ezren ott ma
radtak a hegyek között, ahova Atilla elől menekültek, s 
nem mertek hazatérni. A püspök már szakácsot és cselé
deket fogadott, hogy a házzal ne legyen dolgunk, de 
még úgyse győztük.

Májusban már ötven-hatvan-hetven halottunk volt 
naponként. Volt olyan ház, hogy az egész család kipusz
tult belőle. Volt olyan utca, hogy nem maradt benne • 
két lakó.

De júniusban mégis csökkent valamelyest a 
halál ereje.

Már akkor csak ketlen éltünk az öreg pappal, a 
jó zsoltárost is elvitte a csórna. A halottakat a templom 
elé hordták. Ott adtuk rájuk a generális bünfeloldozást, 
s onnan temettünk minden második órában.

Egy júliusi napon gazdag polgár halt meg. A püs
pök örömmel újságolta, hogy a polgár reámhagyta min
den vagyonát.

— Reám?
— Tereád. Áldassék az Úr neve: mennyi jót cse- 

lekedhctel azzal a vagyonnal.
Másnap este megnéztük a hagyatékot: szép emele

tes ház, három paripa, sok szép kép, remek fegyverek, 
bútorok és hétszáztíz arany.

A pénzt odaadtam a püspöknek, hogy tegye el a 
szegények ládájába. A házat és a benne való holmit 
meg rábíztam a város bírójára: gondozza, míg a csomát 
más tájra nem viszi az ördög, — azután majd elkótya
vetyéljük, s az a pénz is a szegényeké lesz.

Hanem mikor a három paripát megnéztük, arra 
már nem mondtam semmit se. A mellemben megmoz
dult valami, mint mikor a sírkő megmozdul alulról.

Mikor este a püspök elaludt, kimentem a házból. 
Mentem egyenesen a város bírójához és megzörgettem 
az ablakát:

— Kelj föl uram és hozd a házamnak a kulcsát.
Bementem a szobába és kiválasztottam a fegyverek

közül egy pompás kardot, egy lándzsát és egy íjjat. A 
nyakamba tarsolyt akasztottam. Ruhát is cseréltem: szép, 
bársonyból való meggyszínű ruhát vettem magamra. Egy 
térdig szíjjazható ünnepi saru is volt ott, felvontam. A 
sarun aranysarkantyú, rajta-hagytam. Sarkantyú nélkül 
nem lehet lovagolni.

A bíró nem csodálkozott az öltözetemen: a vidék 
tele volt még farkassal.

Kiválasztottam a legjobb paripát, és co föl sárga! 
napkelet felé!

Zéta, Katalaunumból visszaérkezik a hunok 
földjére.

Sárguló ősz volt, mikor sok hányódás után elér
keztem egy napalkonyattal a Duna partjára, a hunok 
országába.

A kürtömbe fújtam.
Kis idő múltával látom, hogy jön a dereglye. Zömök 

hun áll benne, elől, fehér-szakállú.
De még a parthoz sem érnek, felvonja az öreg 

az íjját:
— Ki vagy és mit akarsz?
— Hun vagyok, mint te — felelém.—, haza utazok.
— Miért jöttél haza?
— Az az én ügyem. Kötelességed, hogy átvigy.
— De az apád ragyogóját: nem addig van a! 

Nem tudod-e, hogy beléd ereszthetem a nyilamat?!
* — Mér eresztenéd?

— Mert hitvány szökevény vagy!
— Szökevény? Én? Látom, nem értjük egymást. 

Én a katalaunok földjéről jövök, a tavalyi csatából.
Erre az álla leesett.
— Hát nem a római járatból?
— Nem. Ott a had talán?
— Ott.
Erre meg nekem esett le az állam.
A hun hozzám evezett. Vizsgálódva nézte a ruhá

mat, arcomat is.
— Átviszlek — mondotta —, de magad lásd 

a végét.
— Mért?
— Mert be csak bejöhetsz, de ha aztán vissza is 

szándékozol. . .
Nem feleseltem vele. Tovább-mentem volna, de a 

lovam fáradt volt. Meg kellett hálnom a révészeknél.
A vacsoránál összebarátkoztunk, mert sok mindent 

beszéltem nekik a csatáról. De persze kérdezősködtem is :
— Mikor indult el Atilla Itáliába?
— Alighogy hazaért. Csak éppen pihent egypár 

hetet, meg a lovakat abrakoltatta. Ámint a tél mérge 
elmúlt, azonnal megindult.

— Csáthról mit tudtok? Él-e?
— Él.
— Hát a családja?
Arról már nem tudtak semmit. A révészek és ha

tárőrök többnyire ugorok. Van köztük rokkant hun is 
tél-túl. Halászat, vadászat a foglalkozásuk. Minden száz 
lépésre áll egy nádkunyhó. A hunok országába kémek 
nem jutnak be.

Máskor jókor reggel útnak eredtem, s estefelé már 
elém tündököltek Atilla fapalotáinak tornyai.

Micsoda zavaros érzések hánykolódtak bennem, le 
nem írhatom. A szívem hol égbeszállón repdesett, hol 
szárnyaszegetten hullt alá egy aggodalmas gondolatban.

Ha gyalog kellett volna mennem, meg kellett volna 
gyakorta állanom, a szívem annyira zakatolt.

A Tiszában megitattam a lovamat. Magam is le
szálltam, megmosdottam, megfürdöttem nagysietten. A 
port is leveregettem a ruhámról.

S belovagoltam.
Micsoda csöndes, néptelen ez a város! Csak asz- 

szonyok és gyermekek lézengenek benne.
A királyi palota előtt mégis látok néhány fegyveres 

lovast. A királyi asszonyok őrsége az: béna harcosok, 
öreg közhunok, betegen honn maradt testőrök, meg 
Atilla cselédségének a kétharmada.

Szorongó szívvel lovagolok be a kapun. A cselé
dek, rabok bámulva néznek reám, de olyan hidegen, 
mintha idegen volnék.

— Jó estét, Uzura!
Uzura elejti a dárdáját.
— Egeknek ura! — hebegi — te vagy, Zéta?
— Persze, hogy én vagyok!
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Az ember beüvölt a házba:
—- Zéta jött meg!
S úgy repes, mintha fia volnék.
A cselédek, rabok is kirobognak. Mikorra leszállók 

a lóról, már egy leány a nyakamat öleli és csókol csak
úgy cuppog:

— Zéta! Zéta!
Nézem, hogy ki az? Hát Dsidsia. Alig ismerek rá, 

úgy megnőtt.
De a többi is szívesen ölel meg. Kezemet szoron

gatják, ruhámat simogatják. Egyszerre hatan is kérdezik, 
hogy honnan? és hogy igazán nem haltam-e meg?

Tolnak és ragadnak aztán föl az asszonyhoz és 
az öregúrhoz, Barakonyhoz.

A két gyermek is örömmel fut hozzám, s én enge- 
delmet kérek, hogy megcsókolhassam a kezüket.

Csak egyet nem látok, akit legjobban szeretnék 
látni. A szívemet annyira veri a rossz sejtelem, hogy 
csak habogva felelgetek az asszonyomnak meg az 
öregúrnak. ,

Végre nagyelfogultan kérdezem:
— Egészségesek mindnyájan?
— Mindnyájan, Zéta.
— A ki kisasszony is?
— Az is, Zéta.
— És nem be-beleg a ki-kisasszony?
— Aáár hogy volna beteg? Vadászatra ment ki 

Rika nagyasszonnyal. Holnap bizonyosan elhivat a 
nagyasszony, mert megsiratott téged. Az uram azzal 
jött haza, hogy csórna ragadt rád, meghaltál.

Félteher leesett rólam. Ha Emőke asszony volna 
már, Csáthné bizonyára nem azzal felelt volna, hogy a 
kisasszony vadászni van, hanem azzal, hogy: nem kis
asszony az már, hékás smf.

— Hát a nemzetes úrnak nem esett baja a harc
ban? — kérdeztem szórakozottan — én azt gondoltam: 
ö halt meg.

— Dehogy halt. Nem szokott az meghalni, — 
felelte nevetve az asszony.

— És sokáig odamarad-e? Nem gondolod-e, asz- 
szonyom, hogy jól lenne, ha talán utána mennék?

— Mégy a pokolba, hiszen ősz van. Mikorra oda
érnél, jönnek haza.

— És az én vitézségemről szólt-e az uram valamit?
— Nem Zéta. Azt mondja, hogy mingyárt a harc 

elején elvesztél a szeme elől.
Ez elszomorított. Tehát rab maradok. Lehettem volna 

püspök, leszek lóvakaró, sarutisztító, kétlábú kutya. Egy
napi pihenőt kértem.

A konyhában azon az estén nagy ünnep volt. A 
rabok és a cselédek mind egybegyűltek, hogy a szava
mat hallgassák.

Rába asszony pecsenyét sütött és bort rakott az 
asztalra. A maga karosszékébe ültetett és kedves fiam
nak nevezett. Dsidsiát mellém ültették. No az nem tet
szett. A bosszúságomat még fokozta, hogy a leány ünnepi 
ruhába öltözötten ült be és őszirózsákból való csokrot 
tett elém bögrében.

Hát én aztán elmondtam nekik mindenféle hányó
dásomat, a csatát, a megmenekülésemet. Megmutattam 
nekik a térdem sebét, a fejem sebét is. Bámultak nagy 
áhítattal.

— No — azt mondja Gyöngyi cseléd — nem 
hiába imádkozott annyit érted Dsidsia.

Vállat vontam:
— Miért imádkozott? Mije vagyok Dsidsiának? 

és mim ö énnekem? Ámbátor iszen köszönöm, m égis...

nem értelek, Dsidsia. Hiszen jó, jó, hogy érdeklődői a 
sorsom iránt, de az mégis illetlen cselekedet volt tőled, 
hogy mikor megjöttem, úgy ugrottál a nyakamba, mint
ha tudj’ az Isten ... Az ilyesmit kerüld a jövőben, mert 
félreértéseknek lehetne oka. És te most már nagyleány 
vagy, vigyázzál a jó híredre is.

Dsidsia hátradőlt a széken. Az arca ciszintelenült.
Én azonban mintha meg se láttam volna. Az asz

talra csaptam:
— A tyúkom, a kis fekete ördög, megvan-e még?
A cselédek elmosolyodtak és Uzurára néztek.
Uzura elvörösödött. A fejét vakarta.
— No, mi a?
— Hát — mondja végtére Rába asszony —, Uzura 

föláldozta a te emlékedre. Mikor hallotta, hogy meg
haltál, agyoncsapta, s elégettük, hogy a másvilágon is 
a te tyúkod legyen.

Másnap délelőtt csakugyan hivatott a királyné.
Én már akkorra el is készültem. A jó rabtársak 

szinte versenyeztek, hogy melyikük dolgozzon többet a 
katalaunumi ruhám tisztításán. A szíjakat sárga festékkel 
kenték be. A bársony porát kikefélték. Az aranygombo
kat ragyogóra dörzsölték. Szakadás ahol volt, megvarr
ták. Röviden: mikorra fölébredtem a régi szobámban, 
már akkor tisztítóban hozták a ruhámat.

Az asszonyom is kitett magáért: szép széles gyolcs 
gallért adott. Mikor azt is fölkapcsoltam, általános véle
mény volt a házban, hogy csakis valami bujdosó király
finak nézhet, aki nem ösnier.

A szép ruhát mindig szerettem. Ez az egy női 
vonás kiirthatatlan maradt bennem. Ha magamnak kel
lett is mosnom, de volt mindig fehér ruhám, s illatszert 
is mindig szereztem, ha egyebet nem, szagos füveket. 
De soha olyan rangosán nem raktam a lábamat, mint 
akkor, amikor hosszú távoliét után ismét megjelenhettem 
Emőke előtt.

Valamicskét mégis aggódtam: a képem megválto
zott: szakállam nőtt, fekete és bolyhos. A rabok és 
cselédek azt mondták ugyan, hogy szakállasán formásabb 
vagyok, de mit mond Émőke? A bajuszomat hunosan 
hegyesre pödörtem. A hajamat azonban nem csombó- 
koltam hunosan: rab vagyok. De ez nem aggasztott: 
szépen lesimítva omlott a vállamig.

Hát lépek a palotába. Széles karimájú süveg a 
kezemben, kard az oldalamon, aranysarkantyú a saru
mon, cseresznyeszínű nadrág, meggyszínű bársonydol
mány, gyolcsgallér, a vállamon ezüstláncon lógó két- 
araszos elefántcsont-kürt. Valóban nem cseréltem volna 
ruhát sok kócos királyfival.

Mikor a szolga elrántotta az ajtó kárpitját, úgy is 
léptem be, mint valami királyfi. A pillantásom végigfutott 
a nőkön. Voltak valami húszán. Emőke is köztük piros
virágú fehér ruhában, a haja hátul egy ágba fonottan, 
mint azelőtt. Csak éphogy rápillanthattam. De azzal az 
egy pillantással is láttam, hogy semmitse változott. Egy 
kenderszín szőke nőre próbáltak' fehér-kék új ruhát. 
Mikor én beléptem, szinte megrándultak a meglepődéstől.

De én már akkor mélyen meghajoltam, s féltér
demre ereszkedve vártam a királyné megszólítását.

— Teremtő Isten! — szólt a királyné a kezét 
összecsapva — te vagy-e Zéta? Hogy megijesztesz 
bennünket!

— Bocsánatot kérek, felséges asszonyom, nincs 
más ruhám csak ez, amelyben jöttem. Alázatomat és 
szolgálatra való készségemet méltózzál megismerni ebben 
az ijesztő ruhámban is.
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— Jer közelebb! No nézzétek lányok, micsoda 
nyalka legény lett ez a fiú! Zéta, beszélj nekem sokat! 
Mindent! Az a hír jött, hogy meghaltál. Megkönnyeztelek.

— Köszönöm, felség — bókollam meghatóban —. 
Ha tudtam volna azokban a nehéz óráimban, megvi
gasztalódva éreztem volna magamat.

— Beszélj sokat. Mindent, hogy hol jártál? hol 
éltél? Miért nem jöttél meg a múlt év őszén?

A kerevetre ült, s félkönyékre támaszkodva nézett. 
De bámult a többi is.

— Felséges asszonyom — mondottam —, nem 
tudhatom, mi érdekel és mennyi a sok történetből, amely
nek tanúja voltam ...

— Minden érdekel, minden. Hozzatok neki egy 
széket, vagy ülj le a szőnyegre. Hiszen ebben a ruhá- 
ben olyan feszes vagy, mintha újévi köszöntőt akarnál 
mondani. Dobd a sarokba azt a süveget és ne ünne- 
pieskedjél.

Én hát leültem'közéjük egy alacsony párnaszékre. 
A süvegemet letettem. Hogy minden szem mosolyogva 
nézett rám, elmúlt az elfogultságom. Láttam, hogy gyer
mekek között vagyok, — mert a nők, mikor vidámak, 
mindig gyermekek, tízéves gyermekek.

— Felséges asszonyom — mondottam —, ha rám 
bízod teljesen az elbeszélést, attól tartok, hogy hosz- 
szadalmas leszek és unalmas. Mert a te körödben, fel
séges asszonyom, úgy érzem magamat, mintha a felhők 
felett volnék. Parancsold, hol kezdjem?

— Itt a város végén, mikor lóra ültetek. Aztán 
elmondod az utazást, a csatát és minden hányódásodat.

Égy Pajkos-szemü hun nő hozzátette:
— És azt a részt mondod el legbővebben, ame

lyikről hallgatni akarsz.
Nevettek.
— Hát ott kezdem, ahol parancsolod, felséges 

asszonyom. Hajnal volt, mikor fölültünk a város szélén, 
s a főpap megáldott bennünket. Bizony búsak voltunk. 
Egyikünk se tudta, hogy visszatér-e valaha ebbe a városba, 
vagypedig hogy a lelkek országába indul innen. A király 
is bús volt. Könnyet láttam az ő szemében is.

— Csalódtál — mosolygott Rika asszony —, a 
király mindig búsnak látszik, és ha sírna is, könny 
nélkül sírna.

— Lehet — feleltem meghajolva —, lehet, hogy 
én könnyeztem, s azért láttam mindenkit könnyezőnek.

A tekintetem átfutott Emőke arcán. Nézett reám 
pillantás nélkül való gondolkodó nézéssel. Az ő arca 
is olyan, mint Atilláé: nem tudni mi van belől?

— Nem történt velünk semmi különös az úton. 
Mentünk a Duna völgyében, míg csak ki nem tavaszo- 
dott. A seregek előttünk jártak és eldulták a római 
városokat. Dúltak először Pannóniában, aztán mindenütt 
a Duna mentén, Az első említésre méltó valami, ami 
sok gondolatot keltett bennünk, egy posványon való 
átkelésünkkor történt. Ahogy ott lovagoltunk a ló térdig- 
érö sárban, a nád között, egyszercsak kisuhan a nádas
ból egy rongyos, sovány vénasszony. A szeme ki van 
karikásodva. Sovány karjain smaragd-szín vizes foszlá
nyok lógnak Amikorra megkaphatnák, ott terem a király 
előtt. Megragadja a lova kamárát és germánul üvölt:

— Vissza Atilla! Vissza!
Elrántják a király elöl és ellökdösik.
A hallgatóságom elsápad. Látom, hogy Emőke is.
— Azután más ilyen baljóslatú jelek is következ

tek —, folytatom. — Egy helyen meg remete-ember áll 
a sziklák között. S mikor a király odaér, fölemeli a két 
karját és kiált:

— Tudom, ki vagy. A világ pörölye vagy te! Föld 
megrendül, ahova lépsz és a csillagok lehullanak, ahol 
a kürtödet megfúvod. De tudd meg, hogy ahogyan Isten 
kibocsátott erre a világra, épúgy vissza is szólít!

— Mily ostobák a jósok mindenütt, — komoly
kodott a királyné. Ég és föld, minden, szerencsétlensé
get jósolt Atillának és hát mi lett a vége?

— Én még ma se tudom, felséges asszonyom. Én 
ott maradtam a csatátéren.

— Az lett a vége, hogy az ősz utolján hazajött 
egészségesen, gazdagon. Egy falka királyfit és király
leányt is hozott tuszul, hogy a napnyugaton lakó nemze
tek hívei maradjanak. Nézd ezt a csodás szép leányt 
(Ildikóra mutatott). Ezt is napnyugatról hozta. Király
leány és kedves.

S magához ölelte Ildikót és megcsókolta.
Én aztán elmondtam nekik a csatát. Mikor azt a 

jelenetet festettem, amint Atilla meztelen karral a küzdők 
élére áll, a lélegzetüket is visszafojtva hallgattak, s min
den nő szeme ragyogott. De én csak Emőkét*bámultam, 
akinek az arcát addig változatlannak ismertem. Kipirultan, 
égő szemmel nézett reám. Látszott rajta, hogy az elbe
szélésem magával ragadja a lelkét.

Gondoltam, ez a pillanat alkalmas arra, hogy a 
magam hőstetteiről is beszéljek, de a kárpit megnyílt és 
a szolga jelentette, hogy követ érkezett, a királytól.

Mintha villámütés érte volna őket, felszöktek. A 
királyné is fölkelt.

— Gyászban? — kérdezte aggodalommal.
— Nem, asszonyom, jó hírekkel jött.
— Ereszd be. Hívjátok a tiszttartót.
S megkönnyebbülten lélegzett:
— No lám, hogy megijedtünk.
A követ, Igar hun vitéz, portól lepetten lépett a 

szobába, s térden nyújtotta Atilla levelét.
— Mi hirt hoztál? — kérdezte a királyné — 

Rómában vagytok-e már?
— Nem, nagyasszonyom — felelte Igar — Róma 

maga jött elénk.
— Nem értelek.
— A római pápa, a keresztény világ legnagyobb 

ura ünnepi ruhában jött elénk. A király lábához borult: 
könyőrgött, hogy kímélje meg a várost.

— És?
— Jövünk visszafelé.
— Miért kímélte meg? Mért nem ült a birodalom 

trónusára!
A szeme szikrázott. A termete megnyúlt. Ah, hogy 

megváltozott az az asszony! Igazán királyné volt. Akkor 
értettem meg, hogy Atilla nála acélozza a lelkét.

De ez csak egy pillanat volt: villámlobbanásnál 
felfedett ismeretlen vidék. Azután a nő a földre nézett 
és szinte unatkozón kérdezte:

— Nem állt ellen senki?
— Nem, asszonyom. Ki merne nekünk ellenállani?
— Aeciusz?
— Aeciusz azt híresztelte otthon, hogy a’ katalau- 

numi mezőn ő győzött.
— Ezt már hallottam. De hol van?
— Nem tudjuk. A nagy győző sehol sem látható. 

Ellenben a legyőzött, a világ legnagyobb városát igázza 
le és alázza adófizetővé.

— Hát semmi csata nem volt?
— Nem asszonyom. Amint Akvileját letörtük, az 

egész Itália mind a lábunkhoz esett. Ezernyi-ezer 
szekér kincset hozunk haza. Megmérhetetlen sok selyem,
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bársony, edények, képek, arany, ezüst jön, és fiatal rabok
nak szép nagy serege.

— A csórna?...
— Mint tavaly nagyasszonyom. Vélem, hogy a 

király azért is nem ment be Rómába.
— De neki nincs baja?
— Nincs, hálistennek.
— Mondd csak — kérdezte Écska királyné — 

miiyen ember az a pápa?
— Vén, sovány ember — mosolyodott el a követ —, 

ráncos orrú és ijedt képű.
A tiszttartó megérkezett. A királyné bevonult vele 

és Écskával egy belső szobába, hogy elolvastassa a levelet.
Mink a nagyteremben csöndesen voltunk addig. A 

nők susogtak. Nekem nem volt kivel beszélgetnem.
Emőke szólott Igarnak:
— Apám egészséges?
— Egészséges, kisasszonyom.
— Nekünk is hoztál izenetet?
— Csak szóban.
— Elmondhatod nekem?
— Csak annyi, hogy egészséges és hogy az úr- 

fiaknak éretlen gyümölcsöt ne adjanak.

Zéta újra Csáthék házában.
f Megint Rába asszonynak a szobájában. Dehogy is 

engedett volna másutt laknom. Inkább ő költözött egy 
kisebb kamrába.

Fáradt voltam már. Megkértem az öreg mindenest, 
hogy ne osszon rám dolgot még azon a napon. Hát 
ebédután befeküdtem a szobámba.

Jó hűvös szobácska volt az. A falát egy hervadt 
koszorú ékesítette. Emőkéé volt az a koszorú valami 
nászünnepen. Mikor kidobták, fölvettem és fölakasztot
tam a falra, szemben a nyoszolyámmal.

Az volt az egyetlen dísze a szobának. Másutt min
denütt a szakácsasszony kivasalt szoknyái lógtak, s 
keményitőillattal telítették a szobát.

Még jóformán el sem aludtam, hallom, hogy a fa
kilincs halkan megkattan. Az ajtó megnyílik és Dsidsia 
kandit be félénken.

— Alszol?
— Nem. Mit akarsz Dsidsia?
Halavány volt kissé és komoly.
Belépett és megállt előttem, mint az iskolásleány 

a tanítója előtt.
Milyen nagy ez a leány! hogy megnőtt! — gon

doltam. Mikor elmentem, még gyermek volt, most már 
férjhez érett hajadon. Nyúlánk és kebles. Az arca is 
megtelt. A cselédek pajkosan kisasszonynak nevezik. 
Talán, hogy Emőkének a viselt ruháiban jár. Bántotta 
is a szememet mindig!

— Beszélni szeretnék veled — mondotta aggo
dalmasan.

S állt az ajtó mellett, ujját az arcara teve, —  mint
ha attól tartana, hogy kikergetem.

Egy foszlott szalm'aszék volt a szobában. Arra
intettem:

— Leülhetsz.
Leült.
— Csak azt kérdezném — rebeget —, csak azt 

hogy mit vétettem neked? Miért gyűlölsz engem?
— Én? , .
— Nem megszégyenítettél-e tegnap húsz ember 

előtt? Oh, azt hittem: kisül a két szemem! (És a szeme 
elnedvesült.) Miért?

— Magad szégyenítettcd meg magadat, jó leány. 
Furcsádon-furcsa, hogy kérdőre vonsz engem, mint 
valami bíró.

— Nem kérdőrevonás ez Zéta, csak alázatos 
kérdés. Tudni szeretném, mivel bántottalak meg? hogy 
magamat igazoljam és hogy máskor azt a hibát el ne 
kövessem.

A leánynak ez az okos beszéde meglepett.
— Örülök — mondottam —, hogy ilyen értelmes 

vagy. így legalább könnyen tisztázhatjuk az ügyünket. 
Szép volt és jól esett nekem, hogy olyan szívesen fo
gadtál, mikor hazatértem, de ami sok az sok. Mit szól
nál arra, ha Atilla megjön és örömömben a nyakába 
rohannék és megcsókolnám. ,

— Te nem vagy Atilla. És én m indig ... testvé
rem nek... érezteiek.

— Köszönöm. De látod, az emberek nem tudják 
mit érzel, s balramagyarázhatnák. Ez se neked nem jó, 
se nekem.

A kezét az arcára tapasztotta. Láttam, hogy sír.
— Nem volt szándékom, hogy fájdalmat okozzak 

neked Dsidsia. Mit is beszélsz testvéri érzelmekről. Te 
is rab vagy, én is rab vagyok. A sorsunk szomorú. 
Beszélj inkább arról: hogyan éltetek a másfélesztendőn, 
amíg odavoltam. Mit * szólt a gazdánk, mikor megjött.

Dsidsia a kötényébe törölte a könnyeit.
— Azt mondta, hogy akkor látott utoljára, mikor 

a harc megkezdődött.
— És a vitézségemről nem beszélt?
— Nem. Csak azt mondta, hogy a sebesültek 

között láttak utoljára, de te nem sebes voltál, hanem 
csomás.

— És Csáth halottnak vélt?
— Annak.
— Sajnált-e V
— Sajnált.
— Hogyan sajnált? Mit mondott rólam?
— Azt mondta, hogy: Kár érte, többet ért a szája 

mint másnak.a keze és igen ügyes fiú volt: az új paj
zsomra vele írattam volna rá az aranycifrát.

— Hát az asszony? az is sajnált?
— Az is igen.
— Hogyan? mit mondott?
— Azt mondta, hogy: Bolondság az ilyen rabot 

elvinni a házból. Senkise tud iiyen szépen meghajolni, 
köszönni, beszélni. Az ilyen rab ékessége a háznak, 
mint a selyemkárpit. Ugyancsak szidta az urát, hogy 
elvesztett.

— És a kisasszony mit szólt? — kérdeztem ásítva. 
(Milyen jól sikerült az az ásítás!) Mit szólt?

— Semmit.
— Hát ö nem sajnált?
— De.
— Sajnált?
— Sajnált.
— Dehát hogyan? Mit mondott?
— Mit is? Bizony elfeledtem már. Mit is? Igaz, 

egyszer azt mondta, hogy aszongya: Talán jobb neki így.
Percekig tartó csend következett. Elfelejtettem, hogy 

Dsidsia ott van. A szavai forgószélként kavarogtak a 
lelkemben.

—- Nem kérdezel-e többet? — szólalt meg végre. 
Engem nem kérdezel-e?

És szinte hallottam a szíve dobogását.
— Nem — feleltem a szememet lehunyva — 

eredj dolgodra.
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Estefelé Emőke hazatért. Egy hervadtlevélszínű 
lovacskán járt akkor. Kezes kis kedves állat volt az. 
Ott legelészett mindig a ház körül, s akárki szólította, 
hozzáfutott. Olyan volt, mint a kutya.

Tudtam, hogy elmondja majd az anyjának: miket 
beszéltem a királynénál és hogy fölhivatnak vacsora után.

A várakozásomban nem is csalódtam. Még jófor
mán végén se voltak a vacsorának, kiszólt Dsidsia az 
emeleti ablakon:

— Zéta! Nem láttátok Zétát? Mondjátok neki, 
hogy jöjjön föl.

Az aztalnál ültek. A két gyermek mellett ott ült 
egy kisasszonyforma leány is, akit én még nem ismer
tem. Az öregapó képe már olyan volt, mint a piros 
posztó, a bortól.

— Zéta — dorgált az asszony — te csak a 
királynénál beszélsz?

— Oh asszonyom — mentegetődztem —, hogyan 
beszélhessek, ha nem parancsolod? Rabnak a neve: 
Hallgass.

— Te nem vagy olyan rab. A te neved: Beszélj.
— Köszönöm. Mindig örömmel, ha szólítasz.
De hiszen ha csak a csatát magát beszélném el, 

az is eltartana egy hétig. És ha csak az én uramnak 
a cselekedeteit beszélném, arra is kevés lenne egy est.

— Hát láttad az uramat a harcban?
— De láttam ám asszonyom. A vihar volt ő em

beri alakban.
— De hiszen ő nem látott téged azt mondja, 

mingyárt elvesztél a szeme elől.
— A gazdának nem kötelessége látnia-a rabját. 

A rabnak kötelessége látnia a gazdáját. Mindig mellette 
vagy mögötte harcoltam én.

S míg Csáthnak a tetteit beszéltem, szomorúan 
gondoltam arra, hogy lám a királynénál leültettek engem, 
itt meg állva kell beszélnem.

A féllábamat még akkor is sajoltam, különösen, 
ha sokat álltam vagy jártán:. Még most is ha időjárás 
változik, bizony emlegeti a térdem Katalaunum síkját.

S azon este mind csak Csáthról beszéltem. Gon
doltam, Csáthéknál Csáth az érdekes. Az asszony való
ban áttüzesedve hallgatott. A két kis gyermeknek is 
nyitva maradt a szája. Csak az öreg Barakony pislogott 
a kancsó mellett, s emelgette bokros ősz szemöldökét.

— No — fakadt ki egyszer — én negyvenöt 
csatában forogtam, de a negyvenöt csatáról nem beszél
tem ennyit összesen, mint ez a kölyök itt erről az egy
ről. Már mindenki hős. Ha egy fáradt ellenséget kardra 
kapott, százat beszél róla.

A gyermekek szeme már ragadt az álmosságtól. 
Az öreg is Laposakat pillantott. Csak az asszony nem 
akart betelni a beszédemmel, meg Emőke.

— Várj kissé a szóval — mondotta az asszony 
— a gyermekeket lefektetjük.

Bevitték a gyermekeket. A harmadik szobából 
kihangzott, hogy az egyik gyermek, a Dédes, minden
képpen vissza akar térni, de ágyba biztatják:

— Majd Dsidsia mesél, a vörös medvéről meg 
a tündérkirályfiról.

Az öreg elszendcrült.
Magunk voltunk Emőkével. Félkönyéken nézett 

reám. A három ezüst-mécses sercegett olykoron.
Megszólaltam:

beh szép lehetett az az ember! szép, mint valami föl
dön járó Isten!

És maga elé merült a nézése.
Csáthné visszatért. Beszéltem Atilláról. Olyan 

apróra elmondtam azt a jelenetet, mintha festőnek be
szélném.

Emőke felkönyökölt az asztalra és szinte itta 
szavaimat. Az arcát a mécsfény rózsaszínűre festette.

Atilla hazaérkezik római hadjáratából.
A harmadik hétre megérkezett Atilla is.
A város ünnepi színt öltött. A hegyekből száz 

meg száz szekér fenyőgallyat hoztak, s fölékesítették a 
sátorokat és utakat.

A királyasszonyok a város széléig kimentek eléje 
a kíséreteikkel.

A had eleje már délben megérkezett. Büszkén 
lengették nyilak-szaggatta lobogóikat.

Estefelé kürtök rivallása hírelte, hogy közeledik 
Atilla is. A síposok zenéjét már messziről lehetett hallani. 
A város népe mind künn. A férfiak a süvegüket len
gették. A nők a fátyolukat. S örömkiáltozás vegyült a 
zenébe.

— Áldás! Áldás!
A király kézintéssel üdvözölte az asszonyokat. 

Csupán a gyermekeit csókolta meg.
Ott aztán persze elbomlott a rend. Minden hun 

harcos a feleségére ölelkezett. A gyermekek diadalma
san vitték előre az apjuk íjját, lándzsáját, pajzsát. Sátorról- 
sátorra lehetett látni, mint csókolják még a lovat is és 
mint vizsgálják néhol az udvarra állított rabot, — már 
akinek valami okból még az úton odaengedték, hogy 
szolgálja. A két gyermek mellé én is ki voltam rendelve.

Mink is kimentünk persze Csáth elé. A szolgák 
közül csak én, hogy a család mögött járjak. S arra az 
alkalomra föl kellett öltenem a katalán ruhámat, csak 
éppen hogy a süveget kellett otthon hagynom. (Folyt 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.

Felelős szerkesztő és kiadó:
N. GÖLLNER MÁRIA.

— Kisasszonyom.. .  Nincs-e valami mondanivalód ? 
—- Ha anyám bejön, beszélj Atilláról. Szép lehetett, 

mikor megjelent a sereg előtt aranyos sisakban. . .  Oh,

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
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Budapest, V., Markó-utca 16., 111. emelet 28.
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