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Előszó.
A Bizalomnak két számát a hűn és magyar 

mondáknak szenteljük. Ezek elmondják, hogy a 
hunok és magyarok, mint két testvérnép együtt 
éltek Ázsia és Európa határán, messze keleten, közös 
hazában. Először a hűn nép jött el onnét a mai 
hazánk területére s alapított itt országot. Legha
talmasabb fejedelme Attila (más néven Etele) volt, 
aki egész Európát legyőzte, a görög császárt is ret
tegésben tartotta s minden nép félte őt, mint Isten 
ostorát. Halála után a hűn birodalom szertefosz
lott. Azonban 300 esztendővel később a testvér ma
gyar nemzet is útrakelt keleten s hosszú vándor
lás után elfoglalta Árpád vezetése alatt mostani 
hazánk földjét s megalapította a ma már több mini 
ezeréves Magyarországot. •

HÚN ÉS MAGYAR MONDÁK.
Rege a csodaszarvasról.

• írta: Arany János.

1.

Száll a madár ágrul-ágra,
Száll az ének szájrul-szájra,
Fű kizöldül ó-sírhanton,
Bajnok ébred hősi lanton.

Vadat űzni feljövének 
Hősfiai szép Enéhnek:
Hunor s Magyar, két dalia,
Két egytestvér, Ménrőt fia.*

* A krónikák szerint Ménrót király valahol a mai 
Perzsia földjén lakott. Enéh volt a felesége.

Ötven-ötven jó leventét 
Kiszemeltek, hogy követnék;
Mint valamely véres hadra,
Fegyverkeztek könnyű vadra.
Vad előttük vérbe fekszik,
Őz vagy szarvas nem menckszik 
Elejtették már a hímet —
Üldözik a szarvasgímet.
Gím után ők egyre törnek 
Puszta martján sós tengernek,
Hol a farkas, hol a medve,
Sohasem járt, eltévedne.
De a párduc, vad oroszlán,
Végigüvölt a nagy pusztán,
Sárga tigris ott kölykezik.
Fiát eszi, ha éhezik.

2.
Száll a madár, száll az ének,
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul-ágra,
Zengő ének szájrul-szájra.
Már a nap is lemenőben,
Tüzet rakott a felhőben; 
ük  a szarvast egyre űzik, —
Alkonyatkor ím eltűnik.
Értek vala éjtszakára 
Kúr vizének a partjára;*
Folyóvíznek partja mellett 
Paripájok jól legelhet.

* Kúr: folyó a Kaukázusban, vize a Kaspi-tengcrbe
szakad.
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Monda Hunor: itt leszálljunk, 
Megitassunk, meg is háljunk; 
Monda Magyar: viradattal 
Visszatérjünk a csapattal.
Haj, vitézek! haj, leventék! 
Micsoda föld ez a vidék,
Hogy itt a nap száll keletre? 
Nem, mint máshol naplementre?
Szólt egy bajnok: én úgy nézem, 
Hogy lement a déli részen.
Szólt egy másik nem gondolnám: 
Ott vörösük éjszak ormán.
Folyamparton ők leszálltak, 
Megitattak, meg is háltak,
Hogy majd reggel, virradattal 
Hazatérnek a csapattal. .

Szellő támad hús hajnalra, 
Biborodik az ég alja;
Hát a szarvas nagy merészen 

« Ott szökdécsel, túl a vízen.
3.

Száll a madár, száll az ének,
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul-ágra,
Zengő ének szájrul-szájra.
Nosza rajta, gyors legények! 
Érjük utói azt a gímet!
És — akarva, akaratlan —
Űzik ismét szakadatlan.
Kúr folyót ők általúszták,
Még vadabbak ott a puszták, 
Ember ottan egy fűszálat,
Egy csöpp vizet nem találhat.
A föld háta fölomolván,
Sziksót izzad csupasz ormán, 
Forrás vize nem iható,
Kénköves bűzt lehel a tó.
Forrás keble olajt buzog;
Itt is, ott is égnek azok,
Mint sok őrtűz setét éjjel,
Lobban a láng szerteszéjjel.

Minden este bánva bánják,
Hogy e vadat mér’ kívánják, 
Miért is űzik. egyre, nyomba, 
Tévelyitő bús vadonba.

Mégis, mégis, ha reggel lett,
A gím szarvast űzni kellett,
Mint tövisét szél játéka,
Mint madarat az árnyéka.

4.

Száll a madár, száll az ének,
Két fiáról szép Enéhnek:
Zengő madár ágrul-ágra,
Zengő ének szájrul-szájra.

Vadont s a Dont ők felverik 
A meoti kis tengerig; 
Süppedékes mély tavaknak 
Szigetére ők behatnak.

Ott a szarvas mint a pára,
— Köd előtte, köd utana —
Míg az ember széjjelnézne: 
Szemük elől elenyésze.

Hóba! hóha! Hol van a vad?.. 
Egy kiáltja: ihon szalad!
Más kiáltja: itt van, itten!
A harmadik: sehol sincsen!

Minden zugot megüldöznek, 
Minden bokrot átaldöfnek;
Gyík ha rezzen, fájd ha rebben: 
De a gímvad nincs ezekben.

Szóla Magyar: hej! ki tudja, 
Merre van a hazánk útja?
Kerek az ég mindenfelé — 
Anyám, anyám, meghalsz belé!

Szóla Hunor: itt maradjunk! 
Tanyát verjünk; itthon vagyunk. 
Selyem a fű, édes a viz, 
Faoduból csöpög a méz.

Kék folyam ad fényes halat, 
Vörhenyő vad ízes falat,
Feszes az íj, sebes a nyíl, 
Harckalandon zsákmány a díj.

5.
.Száll a madár, száll az ének, 
Két fiáról szép Enéhnek,
Zengő madár ágrul-ágra,
Zengő ének szájrul-szájra.

Hogy eluntak otthon ülni,
Halat csalni, őzet űzni:
Új kalandra, szép csatára 
Ereszkedtek a pusztára.

Puszta földön, sík fényárén 
Zene hallik sötét éjen,
Zene, síp, dob, mély vadonban, 
Mintha égből, mint álomban.



B I Z A L O M 99

Tündérlyányok ottan laknak,
Táncot ropnak, úgy mulatnak,
Szőve ködbűi sátoruk van:
Úgy mulatnak sátorukban.

Férfi egy sincs közelébe’;
De a földi lyányok szépe:
Lyányai Belárnak, Dúlnak 
Tündérséget ott tanulnak.*

Dúl királyé, legszebb, kettő;
Agg Beláré tizenkettő;
Összesen mind: száz meg kettő 
A tündérré válni kezdő.
így tanulnak tündérséget,
Szívszakasztó mesterséget;
Minden éjjel számot adnak,
S minden éjjel úgy vigadnak.

6 .

Száll a madár, száll az ének,
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul-ágra,
Zengő ének szájrul-szájra.

Hang után ők, szembe széllel,
Fény után ők, födve éjjel,
Mennek óvást, mennek árnyon; ■
Ki Iepét fog, lopva járjon.

Haj, vitézek! haj, elébe!
Ki-ki egyet az ölébe!
Vigyük haza asszonyunkat;
Fújja felszél a nyomunkat.
Sarkantyúba lovat vesznek,
Kantárszárat megeresztitek.
A leányság bent, a körbe’ —
Mind a körbe’, sok az ölbe!
Nagy sikoltás erre támad,
Futna széjjel a leányhad;
Elől tűzbe, hátul vízbe,
Mindenkép jut férfi kézbe.
Tündérlyányok ott eltűntek,
Szárnyuk lévén, elrepültek;
De a többi hova legyen?
Földbe bújjon? elsülyedjen?

7.
Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul-ágra,
Zengő ének szájrul-szájra.

* Dúl a krónikák szerint az alánok fejedelme, Belár 
a bolgárok őse,

Dúl leányi, a legszebbek,
Hunor, Magyar nője lettek;
S a leventék, épen százan,
Megosztoztak mind a százon.
Büszke lyányok ott idővel 
Megbékéltek asszonyfővel,
Tó szigetje édes honná,
Sátoruk lön szép otthonná.
Hunor ága hún fajt nemzett,
Magyaré a magyaí nemzet;
Szaporaság lön temérdek:
A szigetben nem is fértek. ^
Szittya földet elözönlők,
Dúl királynak dús örökjét;
És azóta hősök párja,
Híretek száll szájrul-szájra.

A hunok bejövetele.
A liúnok Scythiában úgy elszaporodtak, mint 

a tenger fövenye. Egybegyűltek tehát s kapitányo
kat, azaz vezéreket választottak, hogy nyugat felé 
indulván, új tartományokat foglaljanak el. A kapi
tányok közt voltak Béla, Keve és Kadosa, Csele 
fiai a Szemény nemzetségből, aztán Etele, Réva 
(Rof) és Buda, Bendegúz fiai az Érd nemzetség
ből. Birót is választottak, Kádárt, a Torda nem
zetségből, hogy bíráskodjék az egész sereg fölött, 
intézze el a perlekedők ügyeit, büntesse a gonosz
tevőket, tolvajokat és rablókat.

A száznyolc nemzetségből azután kiválogat
ták a harcra termett férfiakat. Minden nemzetség
ből tízezer fegyverest szedtek. A többit Scythiában 
hagyták, hogy országukat őrizzék az ellenségtől 
s magasra emelt zászlókkal megindultak nyugat 
felé. Sokféle nép földjén átvonulva minden vesz
teség nélkül eljutottak a Tisza folyóig. Szétnéztek 
a vidéken és annyira megtetszett nekik a vfz bősé
ge s a föld termékenysége, hogy ott családostul, 
nyájastul együtt le is telepedtek.

Pannóniát* ebben az időben a vitéz Macri- 
nus kormányozta a római császárok nevében. Amint 
meghallotta, hogy a húnok a Tiszánál megteleped
tek és nap-nap után pusztítják tartományát, köve
tet küldött a rómaiakhoz és segítséget kért a húnok 
ellen. A rómaiak a veronai Detrét bízták meg, 
hogy vigyen segítő sereget Macrinusnak. Detre 
szívesen teljesítette a rómaiak kérését és nagy sere
get gyüjtvén, elindult Pannónia felé. Meg is érke
zett és tanácsot tartott Macrinusszal: vájjon a Du
nán átkelve saját szállásukon vagy más alkalmas 
helyen támadjanak-e a hunokra.

Míg ők ezen tanakodtak, a húnok az éj csend
jében tömlőkön átúszták a Dunát és a nyílt mezőn 
táborozó római sereget kegyetlenül kaszabolták. De 
a húnok is hamar megkapták a feleletet! Detre a

* Pannónia a rómaiaknak a Dunától nyugatra eső 
tartománya.
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római sereget Tárnokvölgy síkján állította fel s 
mikor a hunok utánuk mentek, a hagyomány sze
rint derekasan megverte őket. A maradék hun sereg 
megfutamodott és sátraikba húzódtak vissza. Keve 
kapitány is ott veszett ezernyi-ezer bajtársával, de 
a római sereget is nagy vesztéség érte. Azért más
nap Detre és Macrinus összeszedték a sereget s 
fölfelé vonultak a Duna mellett egész Tulna váro
sáig.* 1 Ahogy a rómaiak elvonultak, a hunok vissza
tértek a viadal helyére és bajtársaik tetemét s Keve 
kapitányt nagy pompával eltemették az országút 
mellé scytlia szokás szerint. A sír fölé kőbálványt 
állítottak s azon vidék földjét Keveházának nevez
ték e l . .
I E csatákban megismerték a hunok a nyugati 
népek fegyvereit és bátorságát. Hogy újra próbára 
tegyék őket, kipótolták seregüket s kevés pihenés 
után megindultak Tulna felé. Detre és Macrinus 
Cezumórnát2 ütköztek meg velük. Hajnaltól dél
után három óráig folyt a véres viadal, de végre is 
a húnok kerekedtek felül. Maga Macrinus is ele
sett, Detrének nyíl fúródott homlokába. Vitézeik 
kis maradványa megfutamodott vagy megadta ma
gát. De a húnok vesztesége is nagy volt. Negy
venezer vitézükkel együtt három hires kapitányuk: 
Béla, Réva és Kadosa is ott veszett. Holttestüket 
aztán visszahozták Keveházára s a többi bajtárs 
mellé temették.

Kézai után.3 4

Attila lakomája.
Amint visszatértünk sátrunkba,1 jött Attila 

egyik embere azon üzenettel, hogy Attila meghi 
ebédre mindkettőnket; az ebéd pedig a napnak 
í)-ik órája körül lesz. Atidőn pedig a kijelölt időt 
megvártuk és megjelentünk ebédre mi is, meg a 
nyugatrómai birodalom követei is: megálltunk a 
küszöbön, szemközt Attilával. A pohárnokok ottani 
szokás szerint kelyhet nyújtottak át, hogy köszönt
sük Attilát, mielőtt leülnénk.

Miután ez megtörtént és megízleltük a kelyhet, 
a székekhez mentünk, melyeken ülnünk kellett ebéd
közben. A szoba falai mellett voltak az összes szé
kek két oldalról. Középütt kereveten Attila ült, 
mögötte pedig egy másik kerevet volt, mely mögött 
lépcsők vittek ágyához. Ágya díszes fátylakkal és 
tarka függönyökkel volt letakarva, amilyeneket a 
hellének és rómaiak szoktak mennyegzöre készíteni.

• *
1 Tulna a mai Túlin város Becsen fölül, a Duna 

partján.
2Cezumór a mai Zeiselmauer Also-Ausztriában, Túlin 

fölött, közel a Dunához.
J Kézai Simon. Kiin László királyunk udvari papja, 

1284 táján írta meg latinul a hűn és a magyar nemzet tör
ténetét az ősidőktől kezdve a maga koráig.

4 Aki itt beszél, az egy Priskos nevezetű görög em
ber, államférfiú és történetíró. Leírása azért érdekes, mert, 
mint egy Attilához vezetett görög küldöttségnek a tagja, a 
lakománál maga is jelen volt s így, mint szem- és fültanu 
írja le az eseményeket,

Az első hely az étkezésnél _ Attila jobb-, a 
második pedig baloldalán volt. Átellenben Attila 
két fia foglalt helyet, a legidősebbik ugyanis atyja 
kerevetén ült, de bizonyos távolságra tőle, a szélén, 
atyja iránt való tiszteletből lesütve szemét. Midőn 
mindnyájan rendben voltunk, jött a pohárnok és 
borral telt serleget nyújtott Attilának.

Ez átvette és a sor szerint elsőt felköszön- 
tötte, aki a köszöntés alatt fölállott s nem ülhetett 
le addig, míg megízlelvén vagy kiürítvén az italt, 
a pohárnoknak a serleget vissza nem adta. Ugyaníly 
módon köszöntötték az ülő Attilát a többi jelen
levők, elfogadván és köszöntés után megízlelvén 
a serlegeket.- Mindenkinek egy-egy pohárnok állt 
a szolgálatára és ezeknek sorjában kellett előáll- 
niok, miután az Attiláé félreállott. És miután a 
másodikat és sorban a többieket is megtisztelte 
Attila és így ránk került a sor, bennünket is 
köszöntött.

Mikor már mindnyájunkat megtisztelt köszön
tésével, félrevonultak a pohárnokok. Most mások 
asztalokat raktak előbb Attila elé, aztán elébünk 
három, négy vagy esetleg több emberre is szá
mítva egyet-egyel. Mindenki vehetett az ő aszta
lára rakott eledelekből, de a székek rendjét nem 
volt szabad fölforgatni. Először Attila szolgája jött 
be hússal telt tállal; utána azok, kik minket szol
gáltak ki, kenyeret és étkeket tettek asztalainkra. 
Á többi barbárnak* és nekünk ezüst tálcákra rak
tak finom ételeket, Attilának azonban csak húst 
hoztak fatálon, semmi egyebet.

Mértékletes volt egyéb tekintetben is; a 
vendégeknek ugyanis arany- meg ezüstserlegekct 
adtak, míg az ő ivóedénye fából volt. Egyszerű 
volt a ruhája is, csupán csak tisztaságban volt 
különb a többieknél. Sem az oldalán levő kard, 
sem szijjai, sem lovának zablája nem volt olyan, 
mint a többi szittyáé, arannyal, drágakővel vagy 
bármi más drágasággal ékes. Miután az első tálakon 
levő ételeket elköltöttük, valamennyien felállottunk, 
de senki le nem ülhetett addig, míg az előbbi 
rendben felszolgált boros serlegeket Attila egész
ségére ki nem ürítette. Miután ily módon köszön
töttük, újra elfoglaltuk helyünket s a második tál 
ételt rakták asztalainkra. Mikor ebből is evett 
.mindenki, hasonlóképpen fölállottunk, ittunk és 
visszaültünk helyünkre.

Este fáklyákat gyújtottak s két barbár jött 
be Attilával szemközt. Ezek magukköltötte dalo
kat énekeltek Attila győzelmeiről és hadi dicsősé
géről. A vendégek rájuk néztek: némelyek gyönyör
ködtek a költeményekben, mások lelkét fölvilla
nyozta az elmúlt háborúk emléke, mások pedig, 
kiknek testét koruk már elgyengítette s így harci 
hevük már lecsillapult, könnyekre fakadtak. A 
dalok után szittya udvari bolond lépett be, aki 
furcsa és nevetséges balgaságaival mindnyájunkat 
megnevettetett. Utána Zerkon jött be. Külsejével, 
ruhájával, hangjával és zagyva beszédével — mert 
latin, húr, és gót szavakat kevert össze — mind-

* A görögök és rómaiak barbár-nak, szószerint 
idegen-nek hívtak minden más nemzetbeli emberi. Itt c 
§zón a húnok értendők.



B I Z A L 0  M
~

101

nyájunkat fölvidított s szűnni nem akaró kacajra 
fakasztott. Csak Attilát nem: ö megindulatlan s 
tekintete változatlan maradt. Nem is láttuk, hogy 
nevetve mondott vagy tett volna valamit, mind
össze legifjabb fiának, Ernásznak simogatta meg 
arcát, amint bejött s mellé állott s nyájasan nézett 
reá. Csodálkoztam, hogy többi fiával nem törődik, 
hanem csak ehhez vonzódik. A mellettem ülő bar
bár azonban fölvilágosított. A jövendömondók azt 
jósolták Attilának, hogy családja le fog hanyatlani 
s ez a fia fogja azt ismét felemelni. Mivel pedig 
tudtuk, hogy a többiek lakomával töltik az egész 
éjszakát, eltávoztunk, hogy nagyon bele ne merül
jünk az ivásba.

Másnap Kréka, Attila felesége, udvarmeste
rének házához lakomára hívott meg bennünket. 
Elmentünk tehát oda és ott néhány főrangú hűn 
vendéggel együtt szíves vendéglátásban része
sültünk. Kedves szavakkal fogadott és nagy ebéddel 
várt. A jelenvoltak közül mindegyik hűn módra 
üdvözölt bennünket: serleget nyújtott s miután 
kiittuk, megölelt, megcsókolt. A lakoma után sát
runkba mentünk és álomra hajtottuk fejünket.

Másnap ismét lakomára hívott Attila s mint 
a múlt alkalommal, éppen úgy mentünk el hozzá 
és mulattunk nála.

A lakomát éjjel elhagytuk s ezen éjszaka 
utáni negyedik napon elbocsájtottak bennünket a 
megillető ajándékokkal együtt.

Priskos után.

Etele hűn királyról.
Irta: Tompa Mihály.

Görög császár, nagy hatalmas,
Szeretnéd, hogy nyugton alhass!
Mert minek a bíbor, bársony?
— Két annyit ülsz paripádon, — *
S birodalmad síkja, halma?
— Idegen ló nyerít rajta, —
Arany, ezüst sarcba mégyen!
Nagy a romlás, hát a szégyen?

Ki így bánik a császárral,
Akkor nyomván, mikor kárt vall, 
Cselvetésben eszén túljár,
S kardján annyi vér pirul már:
Etele a hún király az,
Akit ösmér, fél a száraz;
Mert mikép a nádat a szél:
Népeket hajt meg, ha felkél.

Összetűzni véle káros...
Görög udvar mást határoz;
Hogy a világ félelmére**
Kard helyett a gyilkot mérje.
Hogy kitől fut a csatában:
Mellé csússzék sátorában;
S öt, kinek öl pillantása,
Álmában átverve lássa.

MVÍert trónusodat mindig védelmezned kell.
** Etelét nevezték a világ félelmének, világ ostorának-

Szerencsére! míg ezt főzik:
Egy hún ember bevetödik;
— Ki jár világ-látni, messzi,
Nosza le kel! kenyerezni!
Könnyen rááll, nem kell sok szó,
S görög ésszel még az a jó,
Hogy nem is vesz dijt előre, 
Szabadkozván inkább tőle.

Görög és hún együtt mégyen:
Útra kelnek herfényében;
Kalauzul a hún szolgál 
Ösmeretlen tájékoknál;
Nevök : Ételhez követség;
Cél jók : hogy öt elveszessék;
Pénz- vagy csellel csak megejtik.. 
Célhoz vezet valamelyik!

S mennek, mennek éjjel-nappal, 
Küzdve széllel, vízzel, vaddal, 
Járnak bércen, szikes háton, 
Ekevastól szűz rónákon.
Látnak szilaj ménest, nyájat 
S vándornépet, mely a tájat 
Hol elhagyja, hol megszállja.
Se törvénye, se királya!

S táborához hogy jutának 
Világdúló hún királynak: 
Meghökkennek' népe számán...
S áll előttük ritka látvány:
Zöld gyepen sok tarka sátor,
Ott verseny, itt áldomás, tor,
S míg dal zeng az ősek nyelvén:
l.óbog a tűz, robog a mén!

S eléjök sok főhún nyargal, —
— Telve a szem bősz haraggal. —
Kihez jöttök? — Eteléhez_!
És mi jóért? — Ő ha kérdez.-.. 
Eelrivalnak Edék s mások:
Ha mégis megmondanátok...!
Ejh! a fővel kell beszélnünk,
A lábbal hát nem beszélünk!

^Ha nem szóltok, szólunk hát mi: 
^Uratok küld bosszút állni...

Hogy kit futtok a csatában: 
Átverjétek sátorában!
Ezért jöttök, erre hoztok 
Színaranyban ötven fontot; — 
Csak körülte! — gúnnyal szólnak, 
Módotok lész benne holnap'

Este lett, s az|pj beálla, 
Görögöknek nmcsen álma! 
Búslakodnak, tipelödnek:
A hún áruiá el’ őket...?
Vagy varázslást űzve, máski 
Szemeikből olvasá ki: \
Mit terveztek? Mit akartak?
S célját'tőrnek és aranynak!
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Nem javallja semmi, semmi:
Etelével szembe lenni!
Sőt amelyik arra képzel,
Küzd halálos rettegéssel;
Mig hát tart az éjtszakába’,
Esze nélkül kap lovára 
A görög s megy fékeresztve, 
Megdöbbenvén- zajra, neszre.

4

S mit használ, hogy gyors lovuk van? 
Gyorsabb hűn nép zúg nyomokban!
Szóval érvén, mond a hadnagy:
„Nem jól mentek!" (Semmi, csak hagyj!) 
„Rendesebb lesz, ha megálltok!"
(Meg kell állnunk, nem bocsáttok...!)
„Erre, erre...! vissza köztünk!"
(Jól tudjuk már, hogy elvesztünk!)

„Ha kell, reggel elmehettek!
De most sátort ütünk nektek!
Hozunk vad bőrt éjtszakára,
Halat, barmot vacsorára ;
Mert ugyan mit mondanának,
Hogy csúfjára a világnak,
Éhen, szomjan elmenének 
Vendégei Etelének?"

Attila temetése.*
írta: Gárdonyi Géza.

A főtéren, magas ravatalon, feküdt Attila, 
ezüst csillagokkal ékített fekete selyemsátor alatt. 
A sátor oldalait felkapcsolták, hogy a nép láthassa.

A főpapok a ravatal mögött fekete lovat ál
doztak, s világtalan Káma megkérdezte az elköl
tözött hűn szellemeket, hogy miképpen temessék el 
Attilát?

— Tegyétek őt hármas koporsóba — ez 
volt a felelet. — Az első koporsó legyen arany, 
mint a napfény, mert ö a húnok napja volt. A 
második koporsó legyen ezüst, mint amilyen az 
üstökös csillag szárnya, mert ő a világnak üstökös 
csillaga volt. A harmadik koporsó legyen acélozott 
vas, mert ö erős volt, mint az acélozott vas.

Atjg a koporsók készültek, a hűn föurak 
mind éjten át azon tanácskoztak, hogy hova te
messék el Attilát? Mert vándornemzet a^hún s 
lehet, hogy valamelyik király fölkerekedik és más 
országba viszi a népet, mint ahogy a mehék is 
elrajzanak. Vagy lehet, hogy a sok szövetséges 
nép közül tolvajhad kívánja meg az aranyat. Vagy 
az_ ’s !ehet* .h°gy századok múlván megint egy 
erős népfaj áll elő s akkor-az aranykoporsót 
kifordítják a földből. -

Az öreg Káma válaszolt az égi sugallat 
szerint: |

A 1 isza tele vaii apró szigettel. Egyik 
helyen a keskenyebbik mederről térítsétek el a 
vizet. Ott ássátok meg a sírt mélyen és szélesít
sétek meg medret, hogy az legyen a nagyobbik. Azu-

* Gárdonyi Géza a nagy tiún király nevét,, mini a 
magyar nép javarésze, Attilának írja.

tán ha el van temetve a király, bocsássátok vissza a 
vizet. Idő múltával gyöngül az emlékezet, az iszap 
is belepi a koporsót: senkisem tudja majd, hol van 
Attila eltemetve.

Százezer ásó és kapa fogott aznap reggel 
munkába. Földdel tömött zsákokat rakva rekesztet
ték el a Tiszaágat, ahol gyűrűt folyik a Tisza egy 
kis sziget körül. Estére már meg volt. ásva a sír, 
olyan mélyen, hogy az ember ott többé meg nem 
találhatja.

Beszórták az alját virággal, falombbal. 
Harmadnapra készen volt a hármas koporsó. 

Attilát mégegyszer fölemelték, hogy mindenki lássa 
utóljára. Aztán a nép jajgatása között helyezték 
az aranykoporsóba. Melléje tették a kardját, íjját, 
aranyos lándzsáját. A fejére tették tündöklő sisakját, 
amelyet a csatákban viselt. . .

.A koporsó mellett Györhe táltos állt. Vérrel 
behintett gyolcslepedő volt rajta, a feje meztelenre 
borotvált s véresre hasogatott. A többi pap is úgy 
volt öltözve. Az öreg vak Káma is, ki a koporsó 
fejénél állott s egyre az égre nézett. A bús ember
erdő fojtott csendben hallgatta Györhe táltos mély
hangú énekét, amint Attila nevében a nép felé 
fordulva búcsúzott:

— Nem volt e világnak még olyan királya, 
akit úgy szerettek volna, mint engemet s én mé
gis elhagyom az én hű népemet.

A visszafojtott sírás halk morajlása következett. 
A szemekből patakzott a könny.

A táltos folytatta:

•Ki mindig a halál birodalmát jártam, 
szembe őt magammal soha nem találtam, 
orvul vont rám íjat, amikor aludtam, 
s fejemet szép mátkám szívére hajtottam.

Az Isten áldjon meg, Rika feleségem, 
hadak ölén álmom, itthon kedvességem, 
két aranyalmámnak gyümölcstermő fája, 
királyi palotám szomorú virága.

Szívettépö sikoltással emelkedett föl a királyi 
hölgy és odavetette magát a koporsóra. És hangos 
sírással borult oda a két gyászbaöltözött királyfi 
is: Csaba és Aladár.

A táltos folytatta:

Utóljára szólok, kis Csaba virágom, 
te legkedvesebbem ezen a világon.
Nem nézel mosolygó szemmel többé reám, 
nem mondhatod többé ezt az egy szót: atyám. 
De ahányszor baj ér, nézz föl az egekre: 
villám lobog ottan, — a te atyád lelke.
A nép együtt sírt a királyi családdal. A táltos 

egyenkint búcsúztatta el Attilát a többi fiaitól is... 
Azután a vezérek kerültek sorra s a főméltóságok, 
a szövetséges királyok, végül maga a nép, amely
nek az egyetértést ajánlotta. A búcsúszó így 
végződött;
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Isten veled szép föld: Tisza, Maros tája,
• legvitézebb népem örökös hazája.
Testem már földanyánk kebelébe megyen,
lelkem csillagok közt száguld ez éjjelen!
Aztán az öreg lddár állt a koporsó mellé és 

messze harsogó éneklő hangon sírta:
— Oh jaj nekünk! A mi napunk leesett 

az égről! Déli magasságban ragyogó szép napunk 
leesett!

— Leesett a mi napunk! — zúgta a nép 
sfrva. . .

— Voltak királyok ezen a világon, híresek, 
nevesek, hatalmasak, de olyan király egy se volt, 
mint te, Attila!

— Ilyen király nem volt! — ismételte az 
ezernyi-ezer ember zokogása.

— És lesznek királyok, de olyan király nem 
lesz többé, mint te voltál!

— Nem lesz ilyen több! — ismételte a nép.
— A te neved úgy ragyogott elő, mint a 

felkelő nap az éjszakából. Miért térsz vissza 
Attila a fekete éjbe? A lehunyó nap magával 
viszi sugarait: te elviszed magaddal a hunok 
dicsőségét.

— Vége a hűn népnek! — sírt fel a fő
vezér.

A nép viharzó sírással ismételte a fővezér 
szavát és a táltos csak idő múltával folytathatta:

— Hogy bírod elhagyni a hadat, melynél 
erősebb nem volt e földi világon! Hogy bírod 
elhagyni aranysátorodat_, pompás palotádat, világgá 
sugárzó dicsőségedet! Oh, hogy kiesett a kezedből 
az Isten kardja! Óh, hogy árván hagytad ezt a 
nemzetet!

Nem lehetett tovább beszélnie. Az embereket 
olyan örjöngés fogta el, hogy a vér patakzott az 
arcukból. A karjukat és mellüket is hasogatták 
már. A fővezér beleszúrta tőrét a balkarjába. A nők 
elájultak.

A táltosok föltették a koporsot a gyász- 
szekérre s a tizenkét fekete ló megindult a Tisza
felé. . , , . ,

Elől vezették Villámot, Attila legkedvesebb 
lovát, fölnyergelten, fekete fátyollal sarkáig borí
tottam A ló után tizenkét koronás király gyalog, 
gyászfátyolosan. Utánok következtek a papok, ki 
fehérben, ki feketében, valami százan. A sok 
énekes fiú a papok igelőtt a papokkal énekelte a 
húnok halotti zsoltárát.'Előttük lépegettek az összeg 
zenészek egy bandává alakultán. Velőkbe ható bús 
melódiát sípoltak.

A koporsót a család gyalog követte. Gyalog 
a királynék s Attila fiai, a fővezér, a főurak, a 
főtisztek, a hűn mágnások mind hajadonfött meg
tépett ruhában.

A koporsó mellett kétoldalt a testőrök bal
lagtak. A fejükön rajta volt a sisak, de gyász
fátyollal volt bevonva. A ruhájuk összehasogatottan 
fityegett le róluk s az arcukat nem lehetett meg
ismerni a vértől.

Időnkint dobok dübörögtek s időnkint egy- 
egy kiáltás hangzott:

— Attila, jó királyom!
Olyankor végigzúgott a népen a kiáltás, amint 

a sok ajak ismételte.
Irtózat volt látni azt a tengernyi népet. A 

férfiak mind véres arccal, véres köntösben. A 
húnok egybekeverten özönlöttek a jászokkal, akik 
pikkelyes páncélukba öltözve jöttek el. Gepidák, ... 
szarmaták, ugorok, háromnapi lójárásnyiról minden 
nép odasereglett. Azok már lóháton kisérték vé
geláthatatlan nagy sokságban a koporsót. A zászló
kat mind elhozták, mint' mikor háborúba mennek.
De fekete fátyol, fekete pántlika vagy fekete szövet 
sötétítette a színüket.

Eközben lemerült a nap s a fáklyák világa 
mindjobban csillogott az esti sötétségben. Mindenki 
vitt fáklyát. Mennyi fáklya volt ott? Talán millió, 
talán több millió is. Az égen nem látszott se hold, 
se csillag, de a földön volt csillag töméntelen.- 
Mintha egy táborba szállott volna le az égnek 
minden csillaga is, hogy elkísérje Attilát a sírjába.

A kürtök szóltak. Valamennyi kürt mind azt 
a jelet búgta, amivel a táborban alvásra szólították 
a sereget.

Aludj, Attila! Jó éjtszakát!
Aztán egyszerre zúgás hangzott, mint mikoi 

sebes záporeső suhog a távolból. A zsák-gátat 
bontották meg: ráeresztették a vizet a sírra.

A fáklyák fölrepültek s nagy ivet írva aludtak 
el: mindenki beledobta a Tiszába.

S a nép megindult némán visszafelé.

Éjjel a Tiszán.
írta: Gárdonyi Géza.

Feljött a hold a Tiszára,
Csend borult a fűre, fára.
Szeged alatt a szigetnél 
Áll egy ódon halászbárka.

Holdvilágnál fenn a bárkán 
Halászlegény ül magában;
Ül magában s furulyái;
Furulyái a? éjtszakában.

A Tiszára a sötétség 
Gyászfátyolként terül hosszan; * 
Gyászfátyolon a csillagok 
Csillogdálnak gyémántosan.

Taláh ép a bárka alatt 
Lenn á vízben, lenn a mélyben 
Fekszik egy nagy halott király,
Halott király réges-régen.

Koporsója arany, ezüst,
S vasból van a burkolatja.
És a hármas koporsóban v
A király a dalt hallgatja.
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Álmos vezér. A vérszerződés.
Az Úr születésének 8 19-ík esztendejében 

Scythiának egyik nemes vezére, Ögyek nőül vévé 
Emesét. Idő múltával Emese fiat szült, s a fiút 
Álmosnak hívták. Anyja ugyanis még születése 
előtt olyan álmot látott, hogy kebeléből patak fa
kadt s a patak folyóvá növekedve idegen országok
ba futott. Az álomfejtők úgy magyarázták e külö
nös álmot, hogy a gyermekből hatalmas fejedelem 
támad, aki népét idegén országokon át új hazába 
fogja vezetni. S nőtt a gyermek és férfiúvá serdült 
Ékes-barna #ábrázatú, fekete s nagy szemű, karcsú 
és magas termetű ember lett belőle. Lelkében pedig 
kegyes, jószívű és adakozó.

A magyarok nemzete Scythiában annyira meg
szaporodott, hogy a föld nem bírta táplálni lakosait. 
Ezért aztán a hét fejedelmi személy, kiket máig is 
Hét-magyarnak nevezünk, egymás közt tanácsot 
tartván, elhatározták, hogy szülőföldjüket elhagyják, 
s haddal-fegyverrel új földet keresnek népeiknek. 
Pannónia földjére gondoltak legelsöbben is, mert e 
föld a szállongó hír szerint Attila király birtoka 
volt valaha.

De a hét fejedelmi személy belátta köz és 
igaz értelemmel, hogy a kezdett útat végre nem 
hajthatják, hacsak egy- urok és vezérök nem lesz. 
A fejedelmi személyek tehát szabad akaratból meg
választották vezérükké és urukká magoknak és fiaik 
fiainak Álmost, ögyek fiát és akik az ő nemzet
ségéből származnak. És egyakarattal így szóltak 
Álmoshoz: „E naptól fogva téged vezérünkké és 
parancsolónkká választunk; ahová szerencséd veze- 
tend, oda követünk."

Ezután vérüket pogány szokás szerint egy 
edénybe bocsátván, megerősítették az esküvést. 
Az esküszerződés ez vala:

1. Míg élelök tart, inind magoknak, mind 
maradékaiknak vezére mindig Álmos nemzetségé
ből legyen.

2. A jóból, mit közös munkával szereznek, 
senki közülök ki ne legyen zárva.

3. Azok a fejedelmi személyek, akik Álmost 
szabad akaratjukból választották urokká, se magok, 
se fiaik soha ki ne rekesztes$enek a vezér tanácsá
ból és az ország tisztjéből.

4. Ha valaki utódaik közül hűtlenné lenne a 
vezér személye iránt és meghasonlást mívelne a 
vezér és rokonai között, a vétkesnek vére ontassék, 
mikép az ő vérük omlott az esküben, melyet Álmos 
vezérnek tettenek.

5. Ha valaki Álmos vezér és g többi fejedelmi 
személyek utódaiból az esküt meg akarná szegni, 
átok alá legyen vetve mindörökké.

E hét férfiú neve pedig a következő: Álmos, 
Előd, Kund, Ond, Tas,'Huba, Töhötöm.

Névtelen után.*

* 111. Béla királyunk jegyzőjéte néven: Anonymus =  
Névtelen ismeri a történetírás. Lalin nyelvű Krónikáját a 
XII. és XIII. század fordulóján írta.

Botond.
Az augsburgi csata után a magyarok Bol

gárországra törtek, onnan Drinápolyig s ennek 
megvétele után Konstantinápoly alá nyomultak.

A város megszállása alatt a görögök egy 
óriást küldtek ki a magyar táborba, ki fönnhangon 
hirdette, hogy két magyarral kíván megküzdeni 
oly föltétellel, hogyha mind a kettőt legyőzi, a 
görög császár semmivel se tartozzék, de ha le 
nem győzi, adófizetője legyen a magyaroknak. A 
fönnhéjázó görög ez ajánlatára szégyen és bosszú
ság fogta el a magyarokat. Azonban emberül 
megfelelt neki Botond, ki e szavakkal lépett az 
óriás elé: „Én Bolond vagyok, igaz magyar, leg
kisebb a magyarok közt. Végy magad melié két 
görögöt, hogy az egyik elszálló lelkedet fogja föl, 
a másik testedet temesse a földbe, mert bizonnyal 
mondom, a császárod adófizetője lesz nemzetem
nek." Ekkor a magyarok kapitánya, Apor, paran
csot ad Botondnak, hogy menjen bárójával a város 
aranykapujához s mutassa meg rajta karja erejét. 
Botond szót fogad s a magyarok és görögök 
ámulatára egy csapással olyan rést vág az érc
kapun, hogy egy ötesztendős gyermek könnyedén 
ki s be járhatott volna rajta. E rést azután a 
görögök mint csudát mutogatták, később sem 
igazíttatták ki.

Elkészült eközben a bajvívó tér. A magya
rok lóháton állták körül, a görögök pedig a város 
falára gyülekeztek, hogy e nemzeti párbaj szem
tanúi legyenek. Előáll a görög óriás s amint meg
látja, hogy Botond egymaga fegyvertelenül vár 
rá, bosszantó gúnnyal kérdi: „Miért nem vettél 
magad mellé még egy magyart segítségül?" Bo
tond válaszra sem méltatva megragadta a görögöt 
s rövid birkózás után úgy vágta a földhöz, hogy 
az lelkét azon helyen nyomban kiadta. Ennek 
láttára a .görög császár és császárné, kik az or
szág nagyjaival s úrasszonyaival az egyik bástya 
erkélyén álltak, szégyenletökben arcukat elfordí
tották s pirulva sompolyogtak vissza palotáikba. 
A viadal után a magyar követek a császárhoz 
mentek és a kitűzött díj fejében az adót követel
ték ; de a császár adófizetésről hallani sem akarva, 
mosolyogva utasította el őket. E szószegésen a 
magyarok megbosszankodva a város megszállását 
abbahagyták ugyan, de egész Görögországot be
nyargalták s arannyal, gyönggyel, drágakövekkel 
megrakodva, számtalan foglyot s barmot hajtva 
magokkal, nagyvígan tértek meg országukba.

Kézai után.
(F olyta tju k  a u g u sz tu s  1 -i szá m b a .)
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