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

17. szám. III. évfolyam. 1932 szeptember I.

Apponyi nyilt levele választóihoz.
Gróf Apponyi Albert, mint az utóbbi években több

ször. szokta, beszámoló helyett nyilt levélben fordult 
jászberényi választóihoz, kiknek már 50 éve a képvise
lője. Ebben az érdekes írásban az ősz államférfi elmondja 
véleményét a kül- és belpolitika legújabb fordulatairól, 
újból hitet tesz a korszerű, demokratikus reformok mel
lett és bejelenti, hogy a parlament őszi ülésszakában 
tevékeny részt fog venni a belpolitikában.

A nyilt levél így hangzik:
A hazánk népére nehezedő súlyos viszonyok két

szeresen szükségessé teszik, hogy az, akit a nép egy- 
részének bizalma ruház föl törvényhozó minőséggel, ne- 
csak megkettöztetett lelkiismeretességet tanúsítson abból 
folyó kötelezettségeinek teljesítésében, hanem fenn is 
tartsa az állandó összeköttetést választóival és őket időn
ként értesítse sáfárkodásáról, egyes elhatározásainak in
dokairól, valamint arról, hogy milyennek látja a helyzet 
kialakulását, miként óhajt arra befolyást gyakorolni. Az 
én esetemben, akit választóközönségemmel egy félszá
zadon át szabadon megnyilvánult bizalom fűz össze, 
akitől tehát ők kétszeres jogosultsággal várhatják az 
egész magyar nemzet érdekeivel összeeső érdekeik buzgó 
képviseletét, ezek a tekintetek kétszeres súllyal esnek 
latba; ebben a pillanatban pedig egy különleges körül
ményt kell előttük földerítenem, tudniillik azt, hogy az 
utolsó hónapok mélyreható vitáitól távol maradtam és 
ezt ez időt egy súlyos külpolitikai küldetés teljesítésében 
töltöttem el.

Tényleg a kötelességek összeütközése előtt állottam. 
Egyfelől joggal elvárhatták tőlem, hogy résztvegyek azok
nak a súlyos intézkedéseknek a megvitatásában, melye
ket a rendkívüli közgazdasági és pénzügyi helyzet tesz 
szükségesekké. Másfelől kormányom erősen ragaszko
dott ahhoz, hogy a február elején megnyílt leszerelési világ
értekezleten képviseljem hazánkat, ahol a magyar nem

zetnek közvetlenül nem annyira érezhető, de végered
ményben nem kevésbé fontos érdekei forognak kockán, 
nagy emberiségi érdekek keretében, ahol talán hosszú 
időre eldől hazánk nemzetközi helyzete, méltósága, biz
tossága. Hogy pedig éppen én reám gondoltak elsősorban 
c súlyos küldetés elvállalása tekintetében, melyre bizo
nyára van még több képesített egyén e hazában, azt a 
Nemzetek Szövetségénél nyolcévi munkával szerzett ta
pasztalataimmal és összeköttetésimmel indokolták, amely 
érvelés előtt meg kellett hajolnom. A helyzet lelkiisme
retes mérlegelése után döntöttem úgy, hogy több szol
gálatot tehetek a hazának azon a téren, amelyen ma
gamat illetékesebbnek ismerem, mint az itthon megvitatás 
alá kerülő pénzügyi és közgazdasági részletkérdésekben 
és hogyha egyáltalán valahol jelentőséggel bír csekély 
"személyem működése, úgy az a mai helyzetben kétség
telenül inkább Genfben állítható mint itthon.

Miéri bízik Apponyi a kormányban ?

Megkönnyítette elhatározásomat az a körülmény, 
hogy a jelenlegi kormány iránt bizalommal viseltetem. 
Ez nem azt jelenti, hogy minden kritikán felül állónak 
tartom minden egyes intézkedést — e tekintetben fenn
tartom magamnak azt a szabadságot, melyet párfonkí- 
vüli állásom és korommal járó ambíció-mentességem 
biztosít — hanem jelenti azt, hogy megtalálom ebben a 
kormányban a közélet erkölcsi alapjainak azt a föltétien 
tiszteletbentartását, mely a nemzet újjászületésnek első 
föltétele; megtalálom továbbá a választójog reformja 
tekintetében az akaratot a demokratikus fejlődés reális 
követelményeinek az én felfogásommal egyetértő irányban 
való megvalósítására, a szigorú takarékosság keresztül
vitelére és megtalálom pénzügyi politikájában minden kí
sértéssel szemben a ragaszkodást azokhoz az alapigaz
ságokhoz, amelyek mellőzése a reménytelenség örvényébe 
sodorná az országot és amelyek: az infláció kerülése és 
pénzünk értékének fenntartása. Hogy ennyi elismeréssel
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összefér a közgazdasági, különösen a hitelpolitika több 
részlete tekintetében a kritika, azt tagadni nem akarom: 
de, különösen a hitelpolitika terén, csak azt a kritikát 
ismerhetem el jogosultnak, mely ama két alaptétel kö
vetelményeibe nem ütközik.

Alapjában egészségesnek tartván a kormány poli
tikáját, annyira egészségesnek, amennyire azt az egész
ségtelen állapotok engedik, arra a következtetésre kellett 
jutnom, hogy az, amit részleteiben kifogásolhatnék, az, 
amit kibővítésként sürgethetnék, egyáltalán belpolitikai be
avatkozásomnak netán várható minden eredménye, ezidő- 
szerint nem helyezhető szembe azokkal az indokokkal, 
amelyek a genfi rpisszió elvállalására késztettek. Amit 
most mulasztanom kellett, annak pótlására, ha azt önök
kel egyetértőén szükségesnek tartom, alkalmam lesz a 
képviselőház őszi ülésszakában, mert a genfi feladat va
lószínűleg csak jövő évi január vagy február havában 
éled fel újra.

Áttérek most a leszerelési konferenciának keretében 
kifejtett működésemnek főbb vonásaiban való bemuta
tására, mely a folyó év előző felének javarészét töltötte be.

A külpolitika nagy problémái.

Súlyos, emberiségi szempontból életbevágó, első
rendű hazai érdekeket alapjaikban érintő kérdésről volt 
szó: a fegyverkezések általános leszállításáról; a béke
szerződésekben foglalt, a mi lefegyverzésünk egyoldalúsá
gának megszűnésére irányuló Ígéretnek be- vagy benem 
váltásáról; a népekre nehezedő egyik rettentő teher eny
hítéséről, az általános harcrakészültség kiküszöböléséről, 
egyúttal pedig egyes államok — köztük hazánk — véd- 
telcnségének megszüntetéséről, tehát nemzetünk bizton
ságának és méltóságának egy mellőzhetetlen követelmé
nyéről. Mindezekre ünnepélyes kötelezettséget vállalt a 
Nemzetek Szövetsége, mely alapokmányának 8. §-ában 
céljai közé sorolja: „a nemzeti fegyverkezések általános 
leszállítását azon minimumig, amely — tekintetbe veve 
geográfiai helyzetét és egyéb viszonyait — minden egyes 
nemzet biztosságának követelményeivel összeegyeztethető. 
Itt tehát meg van állapítva a mérték, melyet minden nem
zetre, tehát reánk is, alkalmazni kell, a háborúban le
győzött épúgy, mint a győztes államokra egyaránt".

A francia angol szövetség újjászületése.

Ennek a két szempontnak érvényesítéséért folyik 
tehát a küzdelem: a leszerelésnek már ezen első lépésnél 
elérhető legnagyobb mértékéért és az egyenjogúság kiví
vásáért, a világ összes államainak gyülekezetén, ahol 
úgy az egyik, mint a másik célnak erős ellenfelei van
nak és ahová folyton behatolnak egyes nagyhatalmak 
belpolitikai mozgalmainak hullámai, bizonytalanná téve, 
hogy áll-e még ma az, ami tegnap eléretett, megnehe
zítve még azoknak az államoknak folytonos együttmű
ködését is, akiknek céljai kongruensek. Tetézte a hely
zet bizonytalanságát az a körülmény is, hogy az egyébként 
örvendetes kimenetelű lausannei értekezlet, mely talán 
alapot teremtett a gazdasági világkrízis enyhítésére, sőt 
az abból való végleges kibontakozásra, a hatalmak át- 
csoportulását is eredményezte, nevezetesen a francia-an
gol szövetség bensőségének helyreállítását és Ameriká
nak — úgyszólván az utolsó pillanatban — e Szövetség 
felé történt kanyarodását. Ezzel olyan hatalmi alakulat 
létesült, mellyel okvetlen számolni kell. Politikai szem
pontból ennek a helyzetnek minden élét elvette az abban 
vezető két európai nagyhatalomnak a többi államokhoz 
— hazánkhoz is — intézett az a felhívása, hogy a célba

vett európai megértési blokkhoz csatlakozzanak; ezt az a 
nagyhatalom, melynek támogatását állandóan tapasztal
tuk. Olaszország, rögtön meg is tette és meglettük mi is 
épúgy, mint Németország és több más állam. Az ekkép 
kiegészített új alakulásnak céljai még nem egészen vi
lágosak; de kezdete lehet egy olyan csoportosulásnak, 
melyben az összes világkérdések — elsősorban a gaz
daságiak — objektív méltánylást fognak találni, amit mi 
csak örömmel üdvözölhetnénk. A legközelebb összeülő 
gazdasági világkongresszus megindulása épúgy, mint a 
most elnapolt leszerelési konferencia következő ülésszaka 
fognak erre világot vetni. Ezen a két helyen fog eldőlni, 
haladunk-e kifelé a békeszerződések által teremtett káosz
ból a józan ész és az igazság uralmának helyreállítása 
felé. Biztos kilátásba ki merné ezt helyezni? De hogy 
több reményem van hozzá, mint amennyi még kevéssel 
ezelőtt volt, ennyit igenis jó lélekkel mondhatok.

Erkölcsi tényezők a közéletben.
Irta: Nagy Emil.

Csodálattal szemlélem azt az óriási erkölcsi átala
kulást, amelyen az angol társadalom az utóbbi időben 
keresztülment. Éppen két esztendeje annak, hogy utoljára 
itt voltam. Akkor általános nyugtalanság uralkodott a 
lelkeken. Az uralmon volt munkáspárti kormány egymás
után szavaztatta meg a törvényhozással azokat az igen 
súlyos szociális és kulturális terheket, amelyek még ennek 
a nagy birodalomnak a gazdasági erejét is túlságosan 
próbára tették. Röviddel azelőtt mentünk bele mi is ott
hon a munkásbiztosítási intézmény gazdasági erőnket 
felülmúló kiépítésébe s egyéb közismert, igen nagyarányú 
állami kiadásokba. A józan, független elmék egyre intet
ték a munkáskormányt, hogy gazdaságilag nem lesz jó 
vége ennek a költekezési rohamnak, de a figyelmezteté
sek hiába hangzottak el itt is, no meg otthon nálunk 
is. Végre azután bekövetkezett a mindenható erejűnek 
hitt angol font megingása. Ettől azután egyszerre föléb
redt az ország. Mint tudjuk, bekövetkezett az a hatalmas 
nemzeti összefogás amelynek a konzervatív oldalról Bald- 
win, munkáspárti oldalról MacDonald és a liberális párt 
részéről Sir Jolin Simon, a mostani külügyminiszter vol
tak a hősei. A nemzet szinte meseszerű választási meg
mozdulással pecsételte meg a politikai erők ilymódon 
való egyesítését. Erélyes elhatározással elrúgták az arany
alapot, s a font értékét egynegyedével leszállították, 
de azután úgy megfogták, hogy most megint erősebb, 
mint valaha — a hagyományos aranyfedezet nélkül is. 
S a pénz értékének hivatalos lecsökkentése ellenére egy 
pennyvel sem emelkedtek az árak, mert az egész 43 mil
liós ország mint egy ember tette magáévá azt a jelszót, 
hogy hazaellenes cselekedet a legkisebb áremelés is. 
Csodálatraméltó erkölcsi erők rejlenek ebben a népben. 
A cinikusok és materialisták kétségbevonják más orszá
gokban is egy nemzet erkölcsi béltartalmának a jelentő
ségét s egy mindenekíelett hazafias erkölcsi közvélemény 
átütő erejét s hogy mennyire nincs igazuk, s hogy meny
nyire az erkölcsi tényezőkön van a súlypont egy nemzet 
életében, azt mutatják a közelmúlt és a jelenlegi angol 
események. A közönségbe teljesen visszatért a hit az 
ország helyes kormányzása irányában, s valami egészen 
elképesztő nemzeti önbizalmat észlelek mindazoknál, akik
kel alkalmam volt már egynapos ittlétem alatt is szót 
váltani.

S mindezt betetőzi az az egészen hihetetlen vala
mi, ami most a hadikölcsönkötvények körül folyik a
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szemem előtt. Az angol kincstár eddig 5%  kamatot fize
tett a hadikölcsönkötvény tulajdonosoknak. Miután az 
állami háztartás pénzügyi egyensúlyát mindenáron vég
leg meg akarják alapozni, a kormány kiadta azt a jel
szót, hogy az ország nem fizetheti a magas 5 %  kama
tot a hadikölcsönkötvények után, hanem csak 3'h°/o-o{ 
adhat. Ez jelent pengőben kifejezve körülbelül 700 mil
lió évi megtakarítást a kincstárnak. De nem nyúltak ön
hatalmú kényszerítő rendszabályhoz, hanem a kormány 
ebben a kérdésben is appellált a nagyközönség liazafi- 
ságára, hozzátéve ehhez azt, hogy aki július 3f-ig önként 
felajánlja hadikölcsönkötvényét abból a célból, hogy 
az öVo-ról 3V20/o-ra konvertáltassék, kap készpénzben 
azonnal egyszeri 1%  jutalékot. Mi történt? Az egész 
közönség lelkesen sietett a bankokba és a postahivata
lokba a bejelentő-ívek kiállítása végett. Eddig magánál 
az Angol Banknál elintéztek 1 millió 600.000 önkéntes 
felajánlást, a Központi Postatakarékpénztárnál pedig egy
milliót. Pedig ha valaki az önkéntes felajánlást nem 
teljesíti, egyszerűen az történik, hogy változtatás nélkül 
kapja továbbra is az 5%  kamatot a 3 lk ',/o helyett. Még
sem fog visszamaradni egy kötvény sem, mindenki tel
jesíti az önkéntes felajánlást. Miért? Azért, mert az or
szág apraja-nagyja, férfiak, nők, gazdagok és szegények, 
szóval az egész ország közönsége, egyhangúlag átvették 
azt a jelszót, hogy a Hazának szüksége van erre a lé
pésre. Tudakoltam ma egy nagyobb társaságban, hogy 
mi történnék például, ha valaki mégse ajánlaná fel hadi
kölcsönkötvényét önkéntesen, hanem a legközelebbi fél
évi esedékességkor nyugodt cinizmussal bemutatná be
váltásra a régi 57„~os szelvényeit? Válaszul azt kaptam, 
hogy először is összefutna a csodára a bank egész 
személyzete, ezt átvenné a bankban időző közönség, 
attól az utca, valaki hamarosan fültövön boxolná a „ha- 
zaárúlót", utána kézbe kapná a többi s még a rend őre, 
a népszerű Bobby is szemet hunyna, amikor ütik az 
ilyen 5°/o-os szelvénykamatú lényt. Az eset bejönne az 
újságokba, a fiú megvetné az apját, a menyasszony a 
vőlegényét, az ismerősök kikerülnék az ilyennek a házát, 
szó ami szó, a legcudarabb becsületvesztés lenne osz
tályrésze. Nem bolond senki, hogy ennek kitegye ma
gát 1V ,%  kamatnyereségért. így fest itt a közvélemény 
rettenetesen nagy hazafias erkölcsi ereje, amellyel nem 
mer dacolni az se, akiben ez talán nincs meg kellő 
mértékben. Régi tradíció az, hogy augusztus 1-én, a 
vasárnapot követő hétfőn, bankszünet van — Bank Holi- 
day. Erre a kétnapos szünetre örült már hónapok óta 
minden banktisztviselő. Most nemcsak, hogy nem lesz 
hétfőn bankszünet, hanem már ismeretes, hogy éjjeli 11 
óráig lesz a hivatalos óra. Erre a hírre a bankok mel
letti vendéglők elhatározták, a pincérek beleegyezésével, 
hogy éjjeli 12 óráig nyitva tartják a helyiséget, hogy a 
bankokból kitóduló személyzet azonnal kapjon késő éj
jeli vacsorát. Ajánlották, hogy ha hétfőn éjjel akarok 
látni valami csodálatosat, üljek be az Angol Bank mel
letti vendéglők egyikébe, amikor kitódul a bankból a 3000 
főnyi személyzet. Azt mondják, hogy olyan ünneplést 
és lelkesedést régen láttam. Ennyire szeretik a hazát 
itt az emberek. . .

Amellett közreműködik ennél az érzületnél az a 
föltétien bizalom és meggyőződés is, hogy ez a nemzeti 
összefogásos kormányrendszer semmi szín alatt se tűrné 
el azt, hogy az adófizetők pénzéből akár csak egy penny 
is görbe útra menjen. Ez a visszatért erős bizalmi érzület 
praktikus alapja ennek az ideális hazafias lelkűidnek...

Ennek az angol példának tanítólag kell hatnia más 
olyan országban is, ahol a közelmúlt évek kormányzati

rendszere nem helyezett elég súlyt a nemzeti lélek er
kölcsi tényezőire s a mindenekfelett álló közéleti tiszta
ságra, sőt ehelyett a cinizmusnak és erkölcsi közönynek 
engedett teret.

Az angliai észleletek nyomán lássa be mindenki, 
hogy egy nemzet életében sem szabad elhanyagolni a 
közéleti erkölcsi szempontokat, ellenben mindekinek kutya- 
kötelessége, fent is, lent is, azt tőle telhetöleg támogatni. 
Örökérvényű marad a klasszikus magyar költőnek az a 
mondása, hogy „minden állam talpköve a tiszta erkölcs", 
csakhogy az utóbbi időkben gyökeret vert nálunk az a 
hajlandóság, hogy az ilyenfajta gondolkodáson, mint naiv 
dolgon, finom fölénnyel mosolyogjanak a gyakorlati poli
tikai eszmevilág jegyében. Évek óta hirdetem, hogy 
Magyarország megmentése is, a gazdasági és pénzügyi 
erőkön kívül, elsősorban erkölcsi kérdés. Most itt ezt 
tisztábban látom, mint valaha . . .

Ananászszeletek.

Egy budapesti lap azt közölte, hogy háromriiázsa 
ananász termett Egerben. Aki termelte, az egri érsekség. 
És termel nemcsak ananászt, hanem fügét, citromot, 
narancsot is. Csupa olyan gyümölcsöket, melyek eddig 
csak a melegövi, déli országokban teremtek, de hazánk
ban sohasem. Szóval az derült ki, hogy nemcsak a 
talajon múlik, hanem egy az emberen is aki azt műveli 
s okossággal, szorgalommal lehet még kelkáposztából 
ananászt csinálni.

Nemtudjuk, hogy hívják ezt a kitűnő fökertészt, 
nem ismerjük sem az arcát, sem a nevét de egyet tudunk, 
hogy ez az ember: szakember. Tudója és művésze 
mesterségének. És erre van szüksége ennek a mi kis 
országunknak: szakemberekre. Ez a kis ország, amely 
területileg ma fájdalom, nem állhatja a versenyt, éppen 
azért, mert mennyiségekkel nem tud dolgozni, minősé
gekkel kell, hogy állja a versenyt, az egész vonalon.

Nem akarunk itt a kis Belgium példájára utalni, 
amely szintén kvalitásmunkával ugrott a polgárilag 
művelt országok élére. Egyik ország testét nem szab
hatják a másik mintájára, Magyarország számára nem 
lehet mértéket venni Belgiumról, de erre nincs is szük
ség. Hiszen Magyarország — nemcsak az aranysárga 
ízesen leveses ananászszeletekben mutatta meg, hogy a 
szaktudás — mire képes. Itt van például egy búdapesti 
cukrászda a világhírű Kugler, amely csokoládéjával, apró 
süteményeivel és bonbonjaival világhírű lett már a bé
kében is, amikor pedig olyan jól ment nekünk, hogy 
úgyszólván nem is volt szükségünk arra, hogy tehetsége
sek legyünk. De az a cég rávetette magát a finomabb 
munkára, nagy odaadással és csakhamar elérte, hogy 
világmárka lett belőle, -melynek csodájára Budapestre 
jöttek olyanok is, akiknek különben talán eszükágában 
se lett volna, hogy megismerjék ezt a várost. Mért 
csinálta ez a cég ezt? Hiszen megélni, sőt gazdagodrfi 
tudott volna kevesebb munkával és silányabb portéká
val is. Mária Terézia-rendet pedig akármilyen -művészi 
ízléssel is dolgozott, mégsem kapott érte. És m égis. . .

Vannak ilyen emberek, akik nem tudnak értéken 
alul dolgozni! Vannak ilyen 101 százalékos emberek, 
akik önmagukat hajszolva, a müvükbe és a munkájukba 
mennek át. Mért? Nem az anyagi többletért, amit ez 
(esetleg) jelent, de azért, mert csak igy érzik magukat jól, 
kiteljesedve és mindig tulajdon lelkiismeretük előtt állva 
mint egy éles tükör előtt. Ezek az emberek díszei és 
igazolásai az emberi fajtának. Ez a nagy, nemes törek-



132 B I Z AL OM

vés tette vihághírűvé a magyar színdarabírást és a 
magyar színjátszást. Ez a magyar iparművészetet és ez 
művészivé a magyar ipart, ügy tudjuk, hogy nálunk 
gyártják a legfinomabb pisztolyokat. Újabban a leg- 
ízesebb konzerveket. Vagy itt van — ne nevessenek, 
mert ez'is fontos tud lenni egy ország gazdasági életére — 
a magyar libamájpástétom. Veri ma a strassburgit 
annak minden hagyományát és szarvasgombáját. Vagy 
a magyar pujka, amelytől karácsonyra úgy megrémült 
az angol baromfitenyésztés, hogy le akarta vágatni a 
magyar pujkák lábát, hogy így figyelmeztes se a kará
csonyi London közönségét arra, hogy ne adjon fontot 
az idegen madárért. De térjünk vissza a mi ananász- 
szeietkéinkre.

Ennek a kertgazdászati művészetnek fokozottabb 
jelentősége van ma a búzaváltság idején. Az az egri 
érseki kertész bebizonyította, hogy ki lehet fogni a világ
válságon ki lehet fogni a búzadekonjunktúrán is. A föld 
mást is tud adni, mint búzát. Csak kérni kell tőle. És 
adni is neki valamit érte... Itt lehet és kell is produ
kálni ezen a mi áldott magyar földünkön,amelyet éppen 
csak, hogy tudatára kell ébreszteni saját tehetségének s 
egy elvet kell szemelőtt tartani, ha boldogulni akarunk. 
Olyant kell mindig csinálni, amit más nem tud. A 
versenyzőknek nem elsősorába kell jutni, de fölibe 
kerekedni az egész versenynek Olyant kell mindig csi
nálni, amit más nem tud, azért, hogy az az idegen 
tudja, hogyha ezt és ezt meg akarod kapni, azért bizony 
el kell jönnöd Magyarországra. Evvel a módszerrel, még 
ma is lehet segíteni Magyarországon s annak szenvedő 
népén—

Világ folyása.

SzCkségrendeletek Németországban. A júliusi 
német választások óta Németország valóságos feldúlt 
állapotban van. Ezek az állapotok szükségessé tették 
szükségrendeletek kibocsátását, melyek azonnal életbe is 
léptek. A szükségrendeletekről szóló hírek a következők:

Augusztus 1-én megjelent Hindenburg elnök új 
szükségrendelete a politikai terror leküzdéséről. A ren
delet, amely azonnal életbelépett, rendkívül szigorú intéz
kedéseket tartalmaz s indoklásában azt is kimondja, 
hogy ezeket az intézkedéseket minden körülmények között 
alkalmazzák is.

Az új szükségrendelet négy részből áll. Az első 
rész kimondja, hogy a pártpolitikái fegyverszünetet, amely 
augusztus tizedikével lejárna, egyelőre augusztus 31-ig 
meghosszabbítják.

A második rendelet a tartományi kormányokkal 
kötött megállapodás alapján különböző intézkedéseket 
tartalmaz a várfogság kitöitésének megszigorításáról. A 
rendelet értelmében várfogsággal büntetett egyének ezen
túl nem mozoghatnak szabadon a fegyintézet területén 
belül s nem tehetnek többé őrizetlenül sétákat sem a 
városban. A várfogságra ítélt személyeket ezentúl min
dennap hatórai kényszermunkával kell foglalkoztatni.

Az új szükségrendelet legfontosabb része a har
madik rész, amely drákói szigorral bünteti a politikai

terrort. A rendelet bevezető része megállapítja, hogy 
Hindenburg elnök már a júniusi szükségrendelet kibo
csátásakor is kilátásba helyezte, hogyha ez a rendelet 
nem lesz elegendő a politikai kilengések megakadályo
zására és a politikai terror újból fellángol, akkor még 
az eddigieknél is szigorúbb kivételes rendelkezéseket 
léptet életbe. Az elmúlt hetek hallatlan terrorcselekmé
nyeket hoztak. Hindenburg elnök és a kormány ily körül
mények között elhatározták, hogy a politikai terror el
fojtása érdekében a legélesebb eszközök alkalmazásától 
sem riadnak vissza. Az új rendelet az elképzelhető leg
súlyosabb büntetéssel sújtja a politikai erőszakot. A 
legsúlyosabb esetekben halállal kell büntetni a tettest. 
Halálbüntetéssel kell sújtani többek között azokat is, 
akik, ha mingyárt meggondolatlanul is, a politikai harc 
szenvedélyében, haragból vagy gyűlöletből, halállal vég
ződő támadást intéznek politikai ellenfeleik, rendőrök 
vagy a birodalmi hadsereg tagjai ellen.

Halállal bűnhődik az is, aki gyújtogatással vagy 
egyéb közveszélyes bűncselekménnyel embertársa halá
lát okozza.

A negyedik rendelet kimondja, hogy mindazokban 
a kerületekben, amelyekben szükségesnek mutatkozik, 
különbíróságokat állítanak fel. A különbíróságok ítélete 
a kihirdetéssel azonnal jogerőssé válik.

H indenburg és H itler. A jelenlegi német biro
dalmi kormány — melynek elnöke Papén — nem támasz
kodik teljes többségre. A júliusi német választásokban 
igen nagy számmal jött be Hitler Adolf pártja: a nem
zeti szocialisták. Azonban ők sem nyertek teljes (azaz 
abszolút) többséget. Ebben a helyzetben az alkotmányos 
gondolkodás azt a megoldást sugallta, hogy a meglevő 
kormány egészítse ki magát a nemzeti szocialista párt 
tagjaival. Ezt fel is ajánlották Hitlernek és pártjának. 
Ö azonban az ajánlatot nem fogadta el és egy ellen- 
ajánlattétel céljából audienciára ment Hindenburghoz, a 
nagy német köztársaság elnökéhez, a német nép fejéhez 
s nem kevesebbet, mint teljes államhatalmat kért tőle s 
azt, hogy adja Hindenburg át állását neki. . .

Ezt Hindenburg nem tehette meg, mert hiszen 
néhány hónappal ezelőtt voltak a birodalmi elnöki válasz
tások, ahol Hindenburg is, Hitler is jelöltek voltak. A 
német nép Hindenburgot választotta. Azt a Hindenburgot, 
akit valamikor, a békében Vilmos császár szeszélye fél
reállított, ki azonban a háborúban, mikor az orosz fronton 
a német seregek bajbakerültek megmentette őket s győ- 
zelemről-győzelemre vitte őket. Azt a Hindenburgot, ki 
hét esztendeje áll a német nép élén a legnehezebb idők
ben s minden erejével a .komoly, tartós békén dolgo
zik. . .  Ő tőle kérte Hitler a vezetőszerepet. Az a Hitler, 
ki utcai harcokkal zaklatja az úgyis súlyosan megté
pázott német népet.

Hindenburg nemet mondott s a bizonytalanság még 
mindig meg van Németországban.

Lapzártakor nemtudni még mi lesz ott a megoldás?
Hitler és Hindenburg találkozásáról a következő 

német hivatalos jelentés számol be:
Hitler kihallgatása a birodalmi elnöknél mintegy 

húsz percig tartott. A birodalmi elnök a nemzeti szo
cialisták vezetőjét felszólította, hogy lépjen be a kor
mányba, illetve egyes képviselőit küldje a kormányba. 
Ezzel szemben Hitler a teljes államhatalmat kérte. A 
birodalmi elnök ezt a követelést elutasította azzal a 
megokolással, hogy a kívánság teljesítésért sem a maga 
lelkiismerete sem a haza előtt nem vállalhatja a felelős
séget. Ezzel a mai megbeszélések nemleges eredmény
nyel végződtek.
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M egjutalm azták  és k itün te tték  a sokgyerm ekes 
m agyar an y ák a t. A Magyar Anyák Szent István-napi 
Bizottsága csütörtökön délután az új városháza közgyű
lési termében ünnepség keretében megjutalmazta a.sok- 
gyermekes magyar anyákat. Az ünnepség, amely ünne
pélyes megnyitó beszéddel kezdődött. Utána üdvözölték 
a meghívott anyákat, majd Czettler Jenő, a képviselőház 
alelnöke mondott ünnepi beszédet, amelyben hangsú
lyozta, hogy a magyar anyák kötelességtudása teszi 
majd újra naggyá a magyar nemzetet. Ezután kiosztot
ták a jutalmakat. A száz megjutalmazott sokgyermekes 
anyának Anna főhercegasszony nyújtotta át a díszes 
kivitelű ezüstérmet, ugyanekkor pedig Szederkényi Anna 
átadta nekik a pénzesborítékot, amelyben 25, 50, 100 P 
készpénz volt. A megjutalmazott anyák között nem ritka 
a 10—12 gyermekes anya sem, de mindegyiknek leg
alább 7 - 8  élő gyermeke van. Fried Lipótnénak 21, 
Kondor Józsefnének 16, Nurcsán Gábornénak 16, Ver- 
bánszky Istvánnénak 17, Strublik Józsefnének 16 gyer
meke volt. Végezetül nyolc rendőranya külön jutalomban 
részesült. Schuller Dezső záróbeszédével, majd a Him
nusz éneklésével fejeződött be az ünnepség.

A M agyar T áv ira ti Iroda jelentéséből kiderül, hogy 
Magyarországon az 1931/32. költségvetési év 81 9 mil
lió pengő hiánnyal zárult. Az állami üzemek hiánya 
40 millió pengő — 1370 5 millió a hosszúlejáratú és 
4334 millió a rövidlejáratú tartozások összege.

Hat hétre megkötötték az új magyar-osztrák 
ideglenes kereskedelmi szerződést (provizóriumot).

Magyarország létalapját az a terménymennyiség 
képezi, melyet külföldre ki tudunk vinni s ott eladni. 
Országunk helyzetének utóbbi időben való rosszabbodása 
kivitelünk csökkenésével is összefüggött. Ezért nagyon 
fontosak azok a kereskedelmi szerződések, melyek orszá
gunknak biztosítják, hogy más országokba kiszállíthatjuk 
terményeinket.

Az osztrák és a magyar delegátusok között az új 
kereskedelmi szerződésről itt folytatott tárgyalások során 
megegyezés jött létre új provizóriumról, amely ezúttal 
mától számítva hat hétig lesz érvényes. Az árucserére 
vonatkozó új egyezmény az árucikkek mennyiségét és 
számát tekintve az első provizóriumban létrejött meg
állapodásoknak többszörösét jelenti.

Az Ausztriából Magyarországba irányuló kivitel 
tekintetében megállapított behozatali kontingensek a követ
kező árukra vonatkoznak: fa, cellulózé, papír, papíráruk, 
textiliák, bőráruk, kaucsukáruk, elektromos ipari cikkek, 
vegyszerek, üveg, gépek és járművek s több más cikk.

A Magyarországból Ausztriába irányuló kivitel 
tekintetében kontingenseket állapítottak meg a következő 
cikkekre: liszt, gyümölcs, szőlő, zöldség, szárnyas, tojás, 
vágóállat, sertés, borjú, vágóló, hal, szalámi, bor, must, 
több különleges magyar ipari termék és más cikkek.

A végleges szerződésre vonatkozó tárgyalások 
tovább folytatódnak amennyiben még e héten Budapesten 
megbeszélések lesznek.

Ezenkívül kontingens biztosíttatott még gyümölcs
ös zöldségkonzervre, továbbá más cikkekre is kisebb 
mennyiségekre.

Gyilkos hőhullám  E urópában . Az elmúlt héten 
gyilkos hőhullám söpört végig Európán. A nagy 
hőség elől az európai nagyvárosok lakói kimenekültek 
a szabadba, tengerek, folyók és tavak mellé. Az óriási 
forgalomnak igen sok halottja volt, de több esetben 
gyilkolt a hőguta is, sokan vízbefulladtak és a hegyek
ben sok turistaszerencsétlenség történt.

Párizsból az ünnepnapokon százezrével menekül
tek a párizsiak a tengerpartra, vonatokon, autókon és 
autóbuszokon. A szállodákban minden zug megtelt, 
kávéházakban, fürdőszobákban, garázsokban, padláso
kon aludtak az emberek. Másodnap már éheztek, mert 
mindent elfogyasztottak, amit a környékbeli vendéglők
ben csak kapni lehetett. Az országutakon oly nagy volt 
a forgalom, hogy egyre-másra történtek a balesetek, 
amelyek során 56 ember meghalt és 116 megsebesült.

Berlinben a hőhullám elöl 1.600.000 utas gvors- 
vasúton, 1.300.000 villamoson, földalattin 470.000 és 
autóbuszon 352 000 menekült a szabadba. Hétfőn Berlin 
egyik belső negyedében két ember az utcán hőgutát 
kapott.

A m agyar képviselőház egy napi ülés után 
augusztus 13-án újra nyári szünidőre ment, miután a 
többség megállapította, hogy nincsenek oly sürgősen 
elintézhető ügyek, melyek a képviselőház együtt mara
dását szükségessé tennék.

Hasznos tudnivalók.
.

Különös tengeri lények. A tengerben élő sajátságos 
élőlények között egyike a legkülönösebbeknek az éneklő 
hal. Ám nem valami véletlen teremtette hangról van itt 
szó, amilyen például a szárazra vetett halnak a levegő 
utáni kapkodása, hanem igazi éneklésről, — még pedig 
bölcsődalról, mely a hal kicsinyeinek szól. Ez az éneklő 
hal a Csendes óceán partvidékein él és az a különös 
szokása van, hogy mindaddig nem mozdul el ikrái 
mellől, amíg azokból a csemeték ki nem keltek. A hal 
ikrái bárhol megtapadhatnak és az a sajátságos ragasztó 
pép, mely odarögzíti őket, maga is bizonyság a hal ki
váló képességei mellett. Mert ime, akármilyen találékony 
is az ember, egy valamit mind máig sem tudott előállí
tani: olyan ragasztó-pépet, mely a víz alatt is tapad. 
Ez a hal tehát, amint őrzi az ikráit, énekel. Ha a fia
talok kikelnek, egy ideig még ott maradnak a fészek 
körül, az anyjuk állandóan zümmög nekik. Maga az 
ének valami kedves összetétele a búgásnak és a breke
gésnek, jól hallható a mélyből a tenger színén is. A 
hang a hal úszó-hólyagjában keletkezik, olymódon, hogy 
ennek szervnek a falazata felváltva megfeszül és eler- 
nyed, ez a vibrálás létesíti a hangot.

A kis iszapugrót nyilván csapnivaló rosszkedvében 
teremtette az Anyatermészet. Avagy megváltoztatta köz
ben a szándékát és úgy döntött, hogy mégsem halat, 
hanem inkább békát fog formálni. Minthogy azonban 
munkája már meglehetősen előrehaladt volt, meghagyta 
a teremtményének a haltestet, ezzel szemben a békák 
természetével és hajlamával ruházta fel. Groteszk és ko
mikus látvány ez a kis iszapugró a maga kettős életé
vel. Jóllehet pikkelyei és uszonyai vannak, mégis a béka
természetre emlékeztető képességeit részesíti előnyben, 
mert például akkor érzi a legjobban magát, ha a szá
razföldre kerül és ott ugrándozik. Amikor a Csendes 
óceán partjaitól visszahúzódik az ár, ö visszamarad a 
szárazföldön és úgylátszik, mintha egyenesen csak ezt 
akarta volna. Szerteugrándozik a parton, a szirteken, fa
tönkökön, felkúszik, felmászik mindenre, egyszóval ele
mében van. Az apály ideje egyúttal a táplálkozásé is. 
Átkutatja a zsombékot, férgeket keres, utána ugrik a 
bogaraknak, ha ezek tovarebbenek és röptiben kapja el 
őket.
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Ismerünk azonban más olyan halakat is, melyek 
a szárazföldre látogatnak. Az indiai vándor-hal például 
szárazság idején egyik víztócsából átkúszik a másikba.
A tovamozgás úgy történik, hogy a hal kifeszíti, kiter
jeszti mindkét kopoltyúját amennyire csak tudja és azu
tán ezekkel a kifeszített kopoltyú-szárnyakkal a testét egyik 
oldalról a másikra dobálja, mozgatja. Hihetetlen távol
ságokat tesz meg ilyenmódon ez a hal. A trópusi zápor- 
esők nyomán ugyanis sok kis víztocsa keletkezik, ezek 
azonban ha eláll az eső, hamarosan kiszáradnak, arra 
kényszerítve a vándor-halat, hogy valami módon víz után 
nézzen. A hal kopoltyújában légholyagocskák vannak, 
ezeknek tudható be, hogy a hal túléli a szárazföldi ván
dorlásokat.

Még furcsább teremtmény azonban a délafrikai tüdős
hal, mely a szárazság közeledtével beleágyazza magát a fo
lyóparti iszapba. Ezt az iszapot a kegyetlenül forró afrikai 
nap hamarosan olyan keményre szárítja, mint az égetett 
agyag. És a tüdős-halak ott maradnak ebben a száraz 
iszapban, valami téli álomhoz hasonló állapotbah, mind
addig, amíg a legközelebbi esőzések az iszapot újból 
felpuhítják és így kiszabadulván, ismét a víziélet öröme
inek élhetnek. Ézeket a keményre égett agyag rögöket 
a világ valamennyi aquváriumába, múzeumába elszállít
ják és annak ellenére, hogy a tengeri úton egyáltalá
ban nem bánnak velük kíméletesen, nem töredeznek szét 
mindaddig, amíg a víz rendeltetési helyükön újra fel 
nem oldja őket. Ha az agyagrögök kellőképpen meg
puhultak, széthullanak és kiúszik belőlük a tüdős-hal, 
mintha misem történt volna.

Nem az ember az egyedüli élőlény, mely a villamos
ságot ismeri és a maga hasznára fordítja. Az Óceán 
mélyének számos különösen fejlett, csökevényes élőlénye 
ismeri és használja is a villamos-fényt a maga sötét
birodalmában. Sok olyan hal él itt, mely sajátságos ú. n. 
„hideg-fényforrást" hordoz' magával; ez a villanyfény 
egyrészt csalétekül szolgál, másrészt megvilágítja az 
utat. Az elektromos-ángolna még egy más módját is 
tudja a villamosáram használatának. Ez az ángolna vala
hogy tudatában van annak, hogy a villamosságnak egy- 
útal ütőereje is van, mellyel aztán áldozatát tehetetlenné 
bénítja és így nyugodlan elfogyasztja. Ámbár a boncoló
asztalon megtalálható a hal testében ez az élö-villany- 
telep (battéria), azt azonban senki sem tudja megmon
dani, hogy hogyan váltódik ki a villamos ütés és ho
gyan telítődnek meg a battériák újra.

A horgász-hal ugyanúgy horgászik, mint a hiva
tásbeli ember-kollegája. A fejére erősített hosszú vesz- 
szőnek a hegyére valami csalétekét szúr fel, és ezt a 
csalétekét az apróhalak szeme előtt táncoltatja. A halak 
utána úsznak és csakhamar a horgászhal hatalmas áll
kapcsai közé jutnak.

T orokm andula és a golyva. Halle berlini lorok- 
speciálista négy év előtt egy 19 éves leányt kezelt, aki 
heves fejfájásokban szenvedett. Dr. Halle felfogása sze
rint a páciensnek voltaképpen fejizomfájdalmai voltak, 
amelynek eredetét a beteg mandulákban vélték megta
lálni. A páciensnek ezenkívül nagy golyvája is volt, 
amelyet hosszabb időn keresztül minden remény nélkül 
kezeltek. A mandulák eltávolítása után a fejfájások meg
szűntek, de egyúttal a golyva is feltűnő gyorsan — egy 
hét alatt — teljesen eltűnt. Ezután az eset után rend
szeresen figyelték a mandulakiirtás és a golyva között 
levő viszonyt. Szabályszerűen minden esetben megálla
pították, hogy már a műtét után több éves vagy akár több
évtizedes nagy golyvák megmérhető mértékben vissza
fejlődtek. Néhány év alatt Halle 62 beteget operált meg,

akik közül 21-nek Basedow betegsége volt. Ezeknek a 
golyvája is kivétel nélkül lényegesen visszafejlődött.

A berlini orvos golyvás betegei között olyanok is 
voltak, a kiknél a hatalmas golyva a légcsövet össze
nyomta annyira, hogy légzési nehézségek is jelentkeztek. 
Egy ilyen esetben már a golyva elhárításáról tárgyaltak, 
— nehéz és nem veszélytelen műtét — amikor próba
képen mandula irtáshoz folyamodtak. S mi történt? Egy 
nappal a műtét után az orvosok legnagyobb meglepe
tésére a nyak körfogata 42 centiméterről 38‘5 centimé
terre fejlődött vissza.

Halle felveti a kérdést, hogy milyen összefügés 
képzelhétő el a mandula ée a paizsmirigy között. Leg
megfelelőbb válasznak azt találja, hogy a beteg mandu
lából felszívódó mérges anyagok hozzák létre a paizs
mirigy megbetegedését.

Halle megfigyelése nem áll egyedül, mert Kümmel, 
a kiváló sebésztanár is beszámolt már egy kongresszu
son arról, hogy a mandula kiirtás után a golyva vissza
fejlődése bekövetkezhetik.

Néhány héttel ezelőtt két bécsi orvos a Wiener 
Klinische Wochenschriftben leírta, hogy rövidhullám be
sugárzással a mandulákat tökéletesen el lehet pusztítani, 
anélkül, hogy érzéstelenítésre szükség volna. Ez azt je
lenti, hogy a mandula kiirtás műtété általában véve is 
feleslegessé válna, de feleslegessé válna a Basedow be
tegeknél is akiket amúgy sem szívesen tesznek ki egy 
műtét izgalmainak.

Természetes, hogy'leghelyesebb gyógymód az volna, 
ha a beteg mandulák kiirtása helyett meggyógyítanák 
azokat, mert hiszen a mandulákra ^szükség van. Á man
dulák védő és szűrő készülékként működnek s hiányuk 
káros a szervezetre nézve. Belső gyógyításuk lehetséges 
és minden körülmények között kitartóan megkisérlendö, 
mielőtt az eltávolítás elhatároztatnék.

Az em beri tes t áll 16 százalék csontból, 42 szá
zalék izomból (ebben a hús is benne van), 18 százalék 
zsiradékból, 8 százalék vérből és 16 százalék mirigyből. 
Ez természetesen egy középső átlagszámítás, melytől a 
valóságban sokféle kisebb-nagyobb eltérést találunk.

Láthatatlan ember.
Irta: Gárdonyi Gcza.

Történeti regény. (Szemelvények.)

Bezzeg elbámult Csáth, hogy engem meglátott 
Alig is hitt a szemének.

— Hogy mersz elejbém kerülni! — kiáltotta aztán 
tréfás haraggal — hiszen te halott vagy!

— Oh, jó uram — bókoltam udvariasan — éppen 
ez bizonyítja a hozzád való hűségemet, hogy holtan is 
visszatérek a szolgálatodra.

Volt annyi emberség benne, hogy kezet nyújtott.
A várost azon az estén zajos jövés-menés, csengés- 

bongás, muzsikaszó töltötte be. Az utcánkon mindenütt 
fáklya égett s a nép a sátorok előtt nagy tűznél sütött- 
főzött, vigadott. A hegedősök egyenként vagy páronként 
dalolták a dicsőség dalait. A síposok sípoltak. A kvád 
zenészek dudáltak. Sarkantyú pengett és csujjogott, 
danólt, zengett a város.

Éjfél felé Atilla is előjött a palotából és a fáklyás 
testőrök között, víg zeneszó mellett, végiglovagolt a 
városon. Meg-megállt egy-egy sátornál, ahol nagy volt 
a világosság és ahol sokan vigadtak. Ivott a neki nyúj
tott kupából. Kezel szorított az öregekkel, s a nép viharos 
áldásolása között lovagolt tovább.



BIZALOM 135

Másnap megérkezett a derékhad is a zsákmányos 
szekerekkel együtt. Reggeltől estig való végtelen hosszú 

-sor: szekerek és szekerek. S még másnapra is maradt.
Csáth este hivatott.
- -  Itt az óra — gondoltam dobogó szívvel — 

Csáth fölment a rabság alól.
Hát szólott is róla.
— Fiam — mondotta — tudom, hogy harcoltál 

a katalaunumi síkon, s egypár nap múlván meg is vizs
gáljuk az érdemeidet, de mostan Atillának kellesz: sok 
a dolog. Neki ajándékoztalak. Hát csak fogd a holmi
dat és jelentkezzél Rusztinál vagy Ména-Sághnál.

Mintha villám sújtott volna belém, úgy álltam ott. 
Mit ér nekem, hogy fölment a szolgaságtól, ha áttesz
nek a király ravói közé.

— Uram — nyögtem csüggedten — engedd meg- 
vallanom, hogy nehéz megválnom innen...

— Én is sajnállak — felelte —, bizonyisten 
szívesebben fizettem volna, de hiába: a ravók közül 
elvitt a csórna hármat is és a zsákmány szétosztásá
nál sok a dolog.

Oly nagy volt a kétségbeesésein, hogy csak 
álltam ott, mintha gyökeret vert volna a lábam. Könnybe- 
lábadó szemem Emőkére fordult.

A leány a gyertya lángjába nézett, egykedvű, 
merengő nézéssel.

Csáth nem szab ad ítja  fel Z étát, hanem Atillának 
a ján d ék o zza .. .

A zsákmányos szekerek ott álltak százával, ezrével 
hosszú sorban a főutcán, a téren s a király udvarán 
Az írószoba előtt nagy halmokba volt hányva az a 
zsákmány, amit lovon, öszvéren és tevén göngyölegek
ben hoztak el. Többnyire szőnyegek voltak s különféle 
kelmék.

Azokat kellett megolvasnunk, felrónunk.
Hetekig tartó munka s unalmas, — már ugyanis 

annak, akinek semmi része benne.
Szomorú is voltam én végtelenül.
A király udvarán, szanaszét a széles tornácokon 

tíz csoportban dolgoztunk. A rabok bontogatták a zsák
mányt, a becsüsök egy pillantással megbecsülték. Nekünk 
csak föl kellett írnunk s meg kellett számoznunk a 
tárgyat s utána jegyeznünk az értékét. Már ugyanis ami 
kiválóan értékesnek látszott, mint például az egyiptomi 
eredetű edények, selyemkelmék, arany és ezüstlünizésü 
brokátok, templomi kazulák, gyöngyök s egyéb ékszerek. 
A közönséges holmit a ravók csak pálcákra rótták: 
szőnyeg ennyi, köpönyeg annyi, saru, fegyverek, gyol
csok, övék, börtáskák, tunikák, csuklyák, koráll-munkák, 
sálok, pántlikák ennyi, annyi. A lovakat valahol kívül 
becsülik meg és róják pálcákra.

Római pénzek forogtak leginkább Atilla országá
ban is, hát mindent szolidusban írtunk. A szolidus a 
legkisebb arany. A hunok nyelvén: zsoldos.

Mikor már minden föl van írva, szétosztódik a 
zsákmány. Kire hány szolidus esik, mink számítjuk meg. 
A vezéreknek és csapatvezetőknek tíz-tíz rész az osztalék. 
A Zoltánoknak öt rész. Az özvegyeknek is öt rész. A 
közrendi harcosoknak annyi rész, ahány fejet vágtak, — 
most azonban, hogy csata nem volt, csak egy rész az 
osztály. Akik az ostromokban jeleskedtek, azok majd a 
rabokban és lovakban válogathatnak.

A rabokat is csakúgy fölirtuk és megszámoztuk 
mint az értéktárgyakat. Az úri rabokat persze még a 
helyszínén maguk mellé szedték a hun előkelők. Egy 
festő is volt köztük, nápolyi avzon. Az szegény vidáman

viselte a sorsát. Volt is alkalma rá, hogy a művészetét 
megmutassa. Egy hunt lefestett. De hogy a lova fejét is 
odafestette, attól fogva nem festhetett egyebet csak lovat !• 
Minden hun csak a lova képét kívánta tőle.

Soha életemben nem nevettem annyit, mint abban 
a szomorú munkámban és szomorú állapotomban. A be
csüsök mindent rosszul becsültek nieg. így például egy 
ládából értékes kamea gyűjtemény fordult ki. Csigahéj 
faragványok voltak és oly művészi munkák, hogy né
melyiken esztendeig is vakult a művésze.

Vizsgálják a becsüsök.
— Mi fene ez?
Aztán Turzó föbccsüs diktálja:
— Bindönféle füleden gombok, valabi rúzsaszínü 

köbül valók, köntösre alkalbasak. Ötvenenként egy zsódos.
Volt valami négyszáz.
Utána mingyárt színházi álarcokat fordítanak ki egy 

ládából.
Turzó becsüs fölemel egyet és diktálja:
— Háborúba való ördögpofa. Ellenség rébítésére 

való. Értéke tíz zsódos
Énbelőlem kitör a nevetés. A ravótársaim szimén 

megértik mit nevetek, merthiszen felében római és görög 
eredetű emberek, — ők is lecsapják a szerszámukat és 
kacagnak.

A vén Turzó dühösen pislog ránk. Egyszcrcsak 
kirántja a kardját és rikolt:

— Azt a fehérpofájú tengöri férög teröbtésit az 
apátoknak, engöb nevettök-é kutyák?

Ha a többi becsüs le nem fogja, bizony közénk vág 
az öreg.

És ebben a dulakodásban lép Atilla a tornácra.
Megáll és kérdőn tekint át a társaságon.
— Urab — mondja Turzó mérgesvörösen — ezek 

a hitvány rabok. . .  De föl kötlene kötni egyet példaképpen.
Atilla kérdőn néz ránk.
A ravók reszketve hallgatnak.
Végre én szólalok meg latinul:
— Felséges uram, értékes kámeák vannak itt, 

amelyek megérnek egy kis országot és Turzó főbecsüs 
úr némi-nemű füleden gomboknak értékeli őket. íratja 
ötvenével egy szolidusra.

S belemarkolok a kameákba, s tartom a király elé.
— Győződjél meg magad felséges uram. íme csak 

találomra markoltam belé, s itt van egy Vénusz kép, 
amint Vénusz kiemelkedik a tenger habjaiból. Micsoda 
remek finomságú faragvány ez! Még a hullámok habja 
is ki van faragva. Hiszen ez királyi koronába való ékesség!

Atilla a kezébe veszi a kameákat és szemléli fi
gyelmesen. -

— Ezeket a kameákat — szólal meg aztán nyugod
tan — vigyétek az én kincstáramba. Te, hogy is hívnak?

— Zéta uram.
— Te Zéta, segíts a becsüs uraknak az ilyen ér

tékek megítélésében. Ami kiváló magamhoz váltom. Te 
meg öreg Turzó, ha valaki akkor nevet, mikor haragszol, 
tanítsd becsületre akárha karddal is.

— A holló ögye bég — dörmögte az öreg — 
iszen közéjük is vágtab volna, haneb lefogták a karobat.

Az öreget aztán én békítettem meg:
— Lásd Turzó uram — mondottam — nincs olyan 

ember a világon, aki mindent érthetne. Te soha effélé
ket nem láttál, hát akármilyen okos ember vagy is nem 
értékelheted.

— Persze hogy úgy van — felelt az öreg —, de 
azért neb türöb, hogy rajtab vihogjatok!
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Egy esős napon nem dolgoztunk. Délután átmen
tem Csáthékhoz. Olyankor a rabok és cselédek ott is 
tétlenkedtek. A sárban nem láttam Emőke lovának a 
nyomát.

Otthon is volt. Meglátott, hogy odamegyek. Föl
hivatott.

Atilla helyettem egy asszony rabot ajándékozott 
Csáthnak. Az asszony egy milánói gazdag polgárnak a 
felesége. Menekülése közben fogták el. Várhattak érte 
jó váltságdíjat.

Azért szólítottak föl, hogy írjak levelet a milánói 
asszony csáládjának.

Szívesen.
A házban nem volt írószer: át kellett futtatnom 

egy rabot a királyi iróházba. Ott ültem az ajtó mellett 
addig Csáthéknál, s tűnődtem: szólhalok-e Emőkével?

A gazda nem volt otthon, Csáthné is látogatóban 
járt valahol a nagyobbik fiával. Csak hárman voltunk a 
szobában, s olykor Dsidsia.

Megszólítottam a rabnőt: kérdeztem, hogy mit írjak?
—  Száz font aranyat kérnek értem — sírta — , 

de honnan fizethetne ennyit az uram.
Kissé hervadt füslüs arcú hölgy volt. Örökké köny- 

nyezett, s épezért nem lehetett tudni, hogy szép volt-e 
valamikor? Dsidsia tudott vele beszélni, s tolmácsolta a 
házban az asszony szavát. Nem volt neki rossz sorsa, 
mert csak ruhát varrattak vele, de azért persze mégis 
csak csöpögött a szeme.

— Asszonyom — vigasztaltam — hálálkodj Isten
nek, hogy ilyen házba kerültél. Másutt talán tehenek 
mellé zártak volna, vagy kisgyermeket kellene dajkálnod. 
Mert tudd meg, hogy minél több váltságot várnak a 
rabért, annál nehezebb munkával sanyarják.

— Még pártolod őket! — lobbant reám — nekem 
nincs olyan ebtermészetem, hogy akárkit is gazdámnak 
érezzék. Nekem csak egy uram van: a férjem, annak is 
én parancsolok.

És gyalázta, átkozva a hunokat. Különösen a gyön
gyeit siratta.

Megírtam a levelet és szép betűket írtam, mert 
Emőke is ott ült és nézte az írásomat.

Eközben csend volt, csak a toliam percegett.
S a csendben megszólal Emőke halkan, álmatagon:
— Hogy vagy odaát?
— Kérdezheted-e kisasszonyom? — feleltem hálás 

tekintettel. — Csak éppen hogy élek. De csak addig 
élek én kisasszonyom, ameddig leány vagy.

— Bizonnyal sokáig élsz.
Ránéztem. Az arca mélázó volt. Isten tudja mire 

gondolt ?
Kis idő múltán megint kérdezett:
-■ Látod Atillát gyakran?
— Látom. Tegnap is beszélt velem,
— Beszélt? Alit beszéltetek?
S az arca megélénkült. A szeme várakozással tapadt 

az arcomra. Az a bűbájos szeme, az a csupa titok és 
csupa zene szeme.

Elmondtam neki a tornácon történteket.
Aztán azt mondtam a végén:
— Mióta nem láttam Atillát megvénült. A szakál

lábán fehér szálak vannak. Meglásd kisasszonyon: há
rom év múlván vén ember lesz.

— Soha! — mosolyodott el —. Ha olyan fehér 
lesz is, mint a galamb. Atilla mindig fiatal marad. Olyan 
ő, mint a fűben járó görög istenek. Olyan, mint nézd ott 
a fali szőnyegünkön Aresz, aki leszállt a felhőkből és 
páncélt öltve küzdött a hadakban. Nem látod-e a szemé

ben azt az erőt, amelyhez hasonló más ember szemében 
nincsen!? Ha haragszik, még a falevelek is remegnek. 
Ha mosolyog, még a felhők is megnyilanak.

Szerettem volna azt mondani, hogy ezen az esős 
napon mosolyoghatna valamelyest, de nem szóltam. Meg
szoktam, hogy Atillát istenítik. Ma király, holnap por. 
Ha nem akad egy ilyen magamfajta rab, aki véletlenül 
följegyzi a nevét, elfújja a századok szele minden dicső
ségével együtt.

Attól fogva majdnem minden héten átmentem 
Csáthékhoz. A milánói asszony egyik levelet a másik 
után eresztette a házájába. íratott minden rokonának. 
A pápának is Íratott egyszer. Volt úgy, hogy kifelejtett 
valamit a levélből, s másnap este ismét át kellett men
nem, vagy ha nem mehettem, akkor a következő estén.

A leveleket a jövő-menő követek hordták. Majd
nem minden héten jött-nrent a követség. Hol az elfogott 
előkelők váltságát hozták, hol a császártól, hol a pápá
tól hoztak levelet, adót, ajándékokat.

Atilla mindenlátó szeme csakhamar megismerte 
bennem a használható embert. Ahányszor követ jött, 
engem is hivatott. Tolmácsoltam, még véleményt is mon
dottam. Néhány hét múlván azt látom, hogy nemcsak a 
rabok közt vagyok az első, hanem a szabad ravók között 
is megkülönböztetnek.

Az boldog időszak volt az életemben. A rabok már 
köszöntek nekem is, mint az uraknak. A szabados ravók 
mintha ők volnának a rabok, s én a szabad úgy visel
kedtek. Mindenki azt jósolta, hogy Atilla felszabadít és 
vagyont ad. Gazdag és hatalmas leszek, mint Oresztesz, 
aki szintén rongyos rabszolga volt, hozzámképest tök- 
kolop, s hogy páválkodik a hun mágnások között!

Csáthékhoz mindig estenem hivattak, mikor már a 
hivatali munkámtól elszabadultam. Olyankor beszélget
tünk is. Miről? Mindig csak Atilláról. Kik jártak nála? 
Mit mondtak? Mit felelt? Ha tetszőset beszéltem Atilláról, 
Emőke szeme csupa öröm volt. Búcsúzáskor a kezét 
nyújtotta: (Folyt, köv.)

Szerkesztői üzenetek. 33$
Felhívjuk új olvasóink figyelmét „Láthatatlan Ember" 

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

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

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

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