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D s i d a J e n ő: M e g h i t t b e s z é l g e t é s a v e ra n d á n

Csodálatosan békés délután.
Benne van teljes életünk.
Ülünk egymással szemben,
beszélgetünk.
Egyszerű és jó vagyok,
mint világ fölött lebegő
madár. Te átlátszó vagy,
tiszta, mint a levegő,
mint üvegkorsónk friss vize,
melyen átcsillan a nap.
Én szomjas vagyok
s te nem tagadod meg tőlem magadat.

Ötkarika és horogkereszt

Bay Béla, aki sohasem rajongott a németekért, lebeszélte az 1936-os
berlini olimpia egyes résztvevőit a bojkottról

Lélekmélység
Egy eleddig ismeretlen sporttörténeti dokumentum került elő a legendás vívómester, Bay Béla hagyatékából. A berlini olimpia után, 1937. május 31-i keltezéssel Adolf
Hitler, a Harmadik Birodalom kancellárja a játékokon való „részvételéért és együttműködéséért” (a hangsúly az utóbbin van)
olimpiai emlékérmet adományozott neki.

a versenyeket. A Führer nyilván értesült Bay
agitációs tevékenységéről, és az „együttműködés” alatt ezt kell érteni.
A kitüntetés átvételekor Bay Béla sem gondolt arra, hogy néhány évvel később zsidó
sportembereknek nyújt majd menedéket, és
a Magyar Vívószövetség alelnökeként mentesítő papírokkal lát el többeket.

Ismeretes, hogy egyes országok bojkottálni akarták a berlini olimpiát, de a kísérlet elbukott. A hamu alatt, a játékok során azonban újra felizzott a szándék, és Bay Béla, aki
tőr és párbajtőr egyéniben, illetve mindkét
fegyvernem csapatküzdelmeiben szerepelt
a játékokon (párbajtőr egyéniben kilencedik lett), felkereste egyik-másik küldöttség
vezetőit, és amellett érvelt, hogy a játékok
szellemiségét, hagyományait tekintsék elsődlegesnek, tegyék félre sérelmeiket, és vegyenek részt a küzdelmekben. Így is történt.
Újabb bojkott kísérlete már nem zavarta meg

Ismeretes, hogy Berlin már 1911-ben elnyerte az 1916. évi VI. olimpia rendezési jogát, de az első világháború miatt a versenyek
elmaradtak. A háborúban vesztes németeket
sem az 1920-as antwerpeni, sem az 1924-es
párizsi olimpiára nem hívták meg. De 1927ben a NOB megenyhült, és Berlint választotta az 1936-os olimpia színhelyéül. A döntést
1931-ben Barcelonában véglegesítették.
Amikor azonban két évvel később a náci párt vezére, Adolf Hitler lett Németország
kancellárja, a nemzet törékeny demokrati-

*

kus rendszerét rövidesen egypártrendszerű diktatúrává formálta. Üldözték többek
között a zsidókat, a romákat és minden politikai ellenfelet. A náci törekvések az élet
valamennyi területére kiterjedtek, így a
sportra is, és az „árja” faj felsőbbrendűségét
hirdették.
A német klubok 1933 áprilisában bevezettek egy rendeletet, amely szerint csak „árják” lehettek tagjaik között. A „nem árjákat”
szisztematikusan kizárták a sportlétesítményekből, az egyesületekből. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjait mélyen elgondolkoztatták a Németországban történtek,
de Hitler pénzadománnyal meggyőzte őket,
köztük a NOB volt elnökét, az 1925-ben lemondott Pierre de Coubertint, hogy az olimpia színhelyén ne változtassanak. A döntés
következtében a nyári játékok története során első alkalommal indultak mozgalmak
az 1936-os berlini olimpia bojkottálására az
Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában,

Franciaországban, Svédországban, Csehszlovákiában és Hollandiában.
Angol, francia és holland kezdeményezésre, rövidesen megalakult a bojkottálásra felszólító Anti-Olympiade Comité. Az
indulatokat tovább szította a Vörös Sportinternacionálé. (Utóbbi szervezet 1921-ben jött
létre, és nemzetközi munkásolimpiákat kezdett szervezni. Ezek aztán alternatívái lettek
az általuk „burzsujnak” nevezett olimpiai játékoknak, amelyeken az oroszok 1952-ig nem
vettek részt.) A szóban forgó mozgalmak vezetői azt javasolták, hogy a sportolók ne menjenek el Németországba, hanem helyette a
barcelonai Népi Olimpián, illetve Prágában a
Népi Sportjátékokon vegyenek részt. Közben,
1936. július 17-én kitört a spanyol polgárháború, ezért a barcelonai esemény meghiúsult, és a prágai versenyekből sem lett semmi.
(Az olimpia augusztus 1-jén kezdődött.)
Folytatása a III. oldalon

II.
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A magyar résztvevők egy csoportja formaruhában a berlini olimpiára
utazás előtt. Jobbról: Bogáthy-Bogen Erna, Kabos Endre, Elek Ilona
és Bay Béla. A kép bal szélén Hircsák áll, a garmisch-partenkircheni téli olimpia
magyar jégkorongcsapatának kapusa
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A Hitler által adományozott emlékérem és annak a dokumentációja
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Lélekmélység
„Owenst sokkal inkább az zavarta, hogy Roosevelt nem küldött neki
üdvözlő táviratot, és a Fehér Házba sem hívta meg”

Folytatás az I. oldalról

A NOB akkori harmadik elnöke, a belga mondások olimpiája volt. A monumentális és tötte be ezt a tisztséget) értesítették először, kozatának (1997) és a Magyar Örökség díjnak
Henri de Baillet-Latour közismerten német- a színpompás versenyek mellett ugyanis ki- hogy Adolf Hitler kitüntetést kíván átad- (1997) – a Német Olimpiai Emlékérem mintha
barát volt, ezért nem látta be, hogy az olim- rekesztő volt és képmutató. Tökéletesen szer- ni Bay Bélának. Hogyan fogadta a hírt ma- nem is volna!
piai eszmével szöges ellentétben áll a játé- vezett és félrevezető. Csak átmenetileg tud- ga az érdekelt? Nem tudhatjuk. FeltételezheJóllehet ezt a kitüntetést 1945 után nem
kokat egy olyan országba helyezni, amelyik ta feledtetni a háttérben zajló fegyverkezést tő, hogy a mindig diplomatikus, tárgyilagos, volt szerencsés felemlegetni, de Bay Béla 1945
nem tartja tiszteletben a demokráciát, az em- és a faji megkülönböztetést. Leni Riefenstahl egyenes tartású, tetteiben következetes, rea- előtt sem tette. Sőt. Ahogy aztán az úgyneveberi jogokat.
nyolcvan operatőrrel forgatott olimpiai fi lmje lista, kompromisszumra törekvő, békességet zett magyar zsidótörvények idején viselkeRoosevelt amerikai elnök tartózkodott a még azt sugallta: „A nagy olimpiai show Ber- teremtő, tisztességet sugárzó Bay Béla tisz- dett, ez tökéletesen rávilágít szemléletére és
véleménynyilvánítástól, pedig az amerikai linben lelkesedésre készteti a német népet, és tában volt azzal, mi zajlik Németországban. egyéniségére.
nagykövet is olimpiai csapatuk távolmara- csodálatot kelt az egész világon!”
Az a tény, hogy a bojkott ellen kardoskodott,
*
dását javasolta. Amikor azonban 1935. szepnem jelentette azt, hogy ne látta volna világo*
Kovács Béla már idézett könyvében a mestember 5-én Hitler kijelentette: „…a zsidók
san, merre tart a hitleri Németország.
Mielőtt Bay Béla kitüntetésére térnék, röis részt vehetnek az olimpiai játékokon!” – a
Hasszán Attila – aki Bay Béla haláláig hű ter arról vallott, hogy vívószakosztályi elnemzetközi közvélemény megnyugodni lát- viden arról, hogyan vezetett az útja a ber- fegyverhordozója volt, és aki a mester hagya- nökként sokféle problémát kellett orvosolnia,
szott. Így került be a német csapatba az Egye- lini olimpiáig. Nemesi családba született. tékát őrzi, úgy is, hogy gyönyörű emlékmú- de legnagyobb kihívás elé az úgynevezett zsisült Államokban élő félzsidó Helene Mayer, az A hajdani Nagy-Magyarország északkele- zeumot rendezett be Bay dokumentumaiból dótörvények állították, amelyek megtiltották
1928-as tőrvívó olimpiai bajnok, akit aztán ti csücskében található, Erdélyhez tartozó budaörsi házában – elmondta, hogy a mester „a megkülönböztető jelzés viselésére köteleegy magyar zsidó, Elek Ilona győzött le, és lett Szatmár megyei Szinérváralján látta meg a természetesen kiutazott Berlinbe, megjelent zett zsidóknak az állami sportlétesítményeknapvilágot 1907. február 8-án. A trianoni bé- a Birodalmi Kancellária épületében, kezet fo- ben való megjelenést. Ez az embertelen
aranyérmes.
keszerződés után több ezer holdas birtokuk gott Hitlerrel, és átvette a kitüntetést, ame- törvény (vagy inkább tébolyodott elmeszüle*
egy részét meghagyták a családnak, arra va- lyen a következő áll:
mény) amellett, hogy emberi méltóságukban
A Harmadik Birodalomnak szüksége volt ló tekintettel, hogy a papa szolgabíró korában
megalázta, egzisztenciájukban pedig teljesen
egy sikeres olimpiára, éppen ezért Hitler el- emberségesen bánt a román lakosokkal.
lehetetlen helyzetbe hozta a zsidó származáIn Anerkennung Seiner verdiensthatározta, hogy a játékok ideje alatt NémetorSzülei elváltak, ezért Béla fiúk édesanysú honfitársainkat, egyebek mellett arra is
vollen Mitarbeit bei den
szágot kirakattá varázsolja. Betiltották a jel- jával Budapestre költözött, és itt kezdte el a
utasítást adott, hogy el kell őket távolítani a
Olympischen Spielen 1936
szavak skandálását az utcán, a zsidógyalázást gimnáziumot. Később visszament Szatmárra
sportegyesületekből is.
verleihe ich dem
és a háborús uszítást, minden támadó hang édesapjához, és ott fejezte be a gimnáziumot.
Mondanom sem kell, hogy a BEAC tagStudenten
eltűnt a médiából. Az előkészületek során le- (Mivel beiratkozott a Pázmány Péter Tudojai között sok zsidó vívótársam is volt. RajBéla Bay
vetették a zsidó üzletekről a Dávid-csillagot. mányegyetem jogi karára, Budapesten újólag
tuk kívül több olyan zsidó származású vívódie
Amikor aztán Avery Brundage – 1936-ban érettségi vizsgát kellett tennie.) Katonaidejét
val tartottam fenn baráti kapcsolatot (például
Deutsche Olympia-Erinnerungsmedaille
az Egyesült Államok Olimpiai Bizottságának viszont Romániában töltötte le.
Kabos Endrével vagy Petschauer AttiláBerlin, den 31. Mai 1937
elnöke (később a NOB ötödik elnöke) – elérAz érettségi után, az 1920-as évek közepén
val, mindketten olimpiai bajnok vívók volDer Deutsche Reichskanzler
te, hogy az amerikaiak részt vegyenek a játé- kezdett el vívni a Lónyai utcában lévő vívótetak), akik nem a mi egyesületünkben vívtak,
Adolf Hitler
kokon, a bojkottra hajló országok is feladták remben, a legendás Gerentsér Lászlónál, aki
de gyakran látogattak el a BEAC vívótermészándékukat.
a „civil” vívás egyik megteremtője volt Ma„Az 1936-os Olimpiai Játékokon való rész- be. A törvény értelmében ezektől a számomA megnyitó ünnepségen voltak furcsa je- gyarországon. A harmincas évek elején aztán vétele és együttműködése elismeréseként a ra oly kedves és tisztességes zsidó szármalenetek. Nem mindegyik küldöttség tudta a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) Német Olimpiai Emlékérmet adományozzuk zású emberektől meg kellett volna válnia a
ugyanis eldönteni, hogy a bevonuláskor, a fő- vívószakosztálya a Semmelweis utcába köl- Bay Bélának.
sportegyesületnek.
páholy mellett elhaladva, ahol Hitler is ült, az tözött. Bay 1933 és 1948 között volt válogaMint a BEAC akkori szakosztályi elnöke
1937. május 31.
új karlendítéssel vagy a hagyományos módon tott, 1935-ben nyert először magyar bajnok[1932-től töltötte be ezt a címet; nemsokáBirodalmi Kancellár
tisztelegjenek. A brit és az amerikai küldött- ságot párbajtőrben, és ugyanebben az évben
ra beválasztották a vívószövetség tanácsáAdolf Hitler”
ség tagjai csak a fejüket fordították a páholy tagja volt az Európa-bajnokságon bronzérmet
ba, amely népes testület volt, elnökségi tag
(Birodalmi pecsét)
felé, az amerikaiak azonban még arra sem szerzett magyar tőrcsapatnak. Két fegyverlett, majd a négy alelnök egyike – K. A.] na*
voltak hajlandók, hogy nemzeti zászlójukat nemben, tőrben és párbajtőrben is elnyerte a
gyon sokat töprengtem azon, hogy miképAzt hinné az ember, hogy a kitüntetés vagy pen lehetne valamilyen módon kijátszani
meghajtsák a főpáholy előtt.
jogot, hogy a magyar vívócsapat tagja lehesa hazaérkezés után a magyar újságok is kö- ezt a gyalázatos törvényt. Végül összehívtam
sen az 1936-os játékokon.
*
„Első olimpiámra nagy izgalommal és nagy zölték a hírt, de legnagyobb meglepetésemre mindenkit, és az érintetteket arra kértem,
Az olimpia sztárja Jesse Owens volt, aki akarással készültem – mondta Kovács Dé- sem a Nemzeti Sport, sem a Sporthírlap, sem hogy írjanak egy olyan lemondó nyilatkozanégy számban is diadalmaskodott. Koráb- nesnek A vívók apostola és a vadászat sze- Az Újság, sem a Népszava, sem Az Est, sem a tot, amelyben kérik tagságuk törlését a BEAC
ban Owens is a bojkottot támogatta, de aztán relmese című könyvben. – Bevallom kicsit Magyarország nem adott hírt az eseményről.
tagjai sorából. Ezt a nyilatkozatot írják alá,
megváltozott a véleménye. A fekete értelmi- furcsa helyzetben voltam, mert csapattársaVajon miért? Ki vagy kik döntöttek így?
de dátumot ne írjanak rá! Kifejtettem nekik,
ségiek között szintén akadtak olyanok, akik im mindnyájan katonatisztek voltak, a sorA Nemzeti Sport május 21-i számában meg- hogy ezután is úgy járjanak be a vívóterembe
amerikaiként nevetségesnek tartották az ból csak én lógtam ki mint a BEAC tagja, mint írta, hogy a Társadalmi Egyesületek Szövet- vívni, mint ennek a szörnyűséges törvénynek
embargót. Visszatérve Owensre: sokan sok- »egyetemista civil«”. Jogi diplomáját 1937- sége vándordíjjal tüntette ki Csik Ferencet, a a bevezetése előtt tették, mert én senkit sem
féleképpen elemzik sikerének hatását a né- ben kapta meg.
berlini olimpia aranyérmesét. A május 25-i vagyok hajlandó kizárni közülük. Ha mégmet vezetésre. Mindenekelőtt azt olvashatAz olimpia előtt a románok arra akarták lapszámból megtudhattuk, hogy a Hősök is számon kérnék ezt tőlem a nyilasok, akkor
juk, hogy az amerikai sprinter sikerei annyira rávenni a román állampolgárságú Bay Bélát, tőrversenyét hármas holtverseny után Bay fogom csak elővenni a lemondó nyilatkozamegrázták a Führert, hogy nem volt hajlan- hogy román színekben vegyen részt a játékon. nyerte. Június 14-i hír volt, hogy az orszá- tokat az íróasztalomból, és csak akkor fogom
dó kezet fogni vele, és személyesen átadni az Mivel azonban az egész család magyarnak gos párbajtőrbajnokságon is Bay Béla (BEAC) rájuk írni a keltezést. Szerencsére erre nem
aranyérmet, inkább elhagyta a stadiont.
vallotta magát, Bay megköszönte a felkérést, győzött. A berlini kitüntetésről egy szó sem!
került sor.”
Ugyanakkor Owens önéletrajzában éppen és nem kért belőle. A válasz nem késett soNem valószínű, hogy a németek kérték
*
ellenkezőleg meséli: „Amikor elhaladtam káig. Először vadászfegyverének tartási en- volna a kitüntetés elhallgatását. Inkább az
Hasszán Attila azt is állítja – és ezt Bay Béa kancellár előtt, felállt, intett nekem, és én gedélyét vonták be a román hatóságok, majd gyanítható, hogy a mindig szerény Bay Béla
lától tudja –, hogy a mester a vívószövetség
visszaintettem.” Sőt, Owens szerint létezett az egyik este felkereste vadásztársa, egy ro- döntött így Albrecht főherceggel közösen.
egy sajtófotó is a Hitlerrel készült kézfogásról, mán csendőrtiszt, és közölte vele, hogy elfoA hallgatás a megvetés legtökéletesebb alelnökeként mentesítő papírokhoz is jutott,
amelyekkel több zsidó származású embert
amelyet az amerikai sajtó visszatartott, hogy gató parancsot adtak ki ellene. „Holnap reg- megnyilvánulása – vélte Bernard Shaw.
kellemetlen helyzetbe hozza a Führert. Ez a gel jövök érted, ezért azonnal tűnjél el!” – ez
Bay sosem rajongott a németekért, szo- mentett meg. Réti Annának nyilatkozta Bay
felvétel a mai napig nem látható, ha egyálta- volt a javallat.
rosabb vívókapcsolatai is elsősorban az ola- a Páston és páston kívül című könyvecskélán volt ilyen.
Még azon az éjszakán, kalandos úton Bay szokkal voltak. Lelke mélyén talán szégyell- ben: „Mentesítő papírokat gyártottunk, paOwenst sokkal inkább az zavarta, hogy Béla átviharzott Magyarországra. Megkér- te is a német emlékérmet, tény viszont – s ezt rancsokkal manipuláltunk… A vívószövetRoosevelt elnök nem küldött neki üdvözlő vényezte a magyar állampolgárságot, ame- Hasszán Attila is megerősítette –, hogy so- ség ehhez kevés lett volna, de volt a vívásnak
táviratot, és a Fehér Házba sem hívta meg.
lyet természetesen meg is kapott. Az a furcsa hasem beszélt erről a kitüntetésről. A vívó olyan rajongója [talán Albrecht főhercegre
helyzet állt elő, hogy sokáig román útlevéllel sporttörténetben sehol sem találjuk a nyomát. gondolt?], aki bizalmas utasításokat adott, s
*
Ahogy nyoma van például a Mussolini- még pecséteket is szerzett rá.”
tartózkodott Magyarországon, de magyar útHitler viselkedése – Bay Béla visszaemlé- levéllel utazgatott a világban.
Bay Béla azzal sem dicsekedett, hogy hány
től kapott Olasz Koronarend Lovagkeresztkezése szerint – már a játékok idejében viszA berlini olimpián a férfi tőr- és párbajtőr- jének – igaz, csak hellyel-közzel –, a Horthy zsidó embert mentett meg attól, hogy elhurszatetszést keltett, mert – ígérete ellenére csapat nem váltotta be a reményeket. A csa- Kupának (1937), amely legkedvesebb erek- colják őket. Humánus ember lévén, magától
– nem fogott kezet a fekete és a zsidó sporto- pat mindkét fegyvernemben csak az elődön- lyéje volt, a BEAC aranygyűrűjének, a Ráko- értetődőnek tartotta a segítséget. A Hitlertől
lókkal, ezért újfent fellángolt a bojkott kísér- tőig jutott. Bay tőr egyéniben a középdöntőig sitól kapott emléktárgynak (1955), a Sport kapott kitüntetésre válasz volt az embermenlete. Bay ekkor kereste fel egyik-másik kül- verekedte be magát, párbajtőr egyéniben pe- Érdemérem arany fokozatának (1955), a Szo- tés, s ez jelentette az igazi együttműködést.
döttség vezetőit, és amellett érvelt, hogy a dig kilencedik lett.
Anthony Robbins népszerű amerikai válcialista Munkáért Érdeméremnek, amelyet a
játékok szellemiségét, hagyományait tekintKádár-rendszerben vehetett át (1962), a Fran- lalkozó, író és előadó mondta: „Légy tisztáÉs most érkeztünk el 1937-hez.
sék elsődlegesnek, tegyék félre sérelmeiket,
cia Sportérdemérem ezüst fokozatának (1976), ban azzal, hogy sorsodat a döntéseid határoz*
és vegyenek részt a küzdelmekben.
a rendszerváltás után pedig – egyebek mellett zák meg, és nem a körülmények!”
Vélhetően Albrecht főherceget, a Magyar – a Magyar Olimpiai Érdemrendnek (1992), toE ténytől függetlenül a legendák átszövik
Kő András
az 1936-os berlini játékokat, amely az ellent- Vívószövetség elnökét (1932-től 1943-ig töl- vábbá a NOB Olimpiai Érdemrend ezüst fo-
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Vá l o ga tá s Jóka i Mór e l bes zé l ései ből
„Zenóbia még egy új nemét találta fel számukra a harcnak”

Ke l et k i rá ly né j a
( 1 6 .)
Nap nap után múlt, anélkül, hogy Palmíra falai gyengültek volna; a nép kijárt a falakra, a rómaiakat gúnyoló fölhívásokkal bosszantani,
mindenki el volt bízva.
Zenóbia legtitkosabb szobájába vonult félre
Vaballathtal s széttekintve, ha nem hallja-e meg
szavait valaki? így szóla hozzá reszkető hangon.
- Vesztünk közelget. Ellenünk a sors. Szövetségeseink egyenkint meghódoltak Róma előtt,
legbuzgóbb párthívünk Tirmusz, Egyiptommal
együtt elveszett, s Sapor király, midőn éppen segítségünkre készült, meghalt, s halálával birodalma is szétomlott. Semmi reményünk a megszabadulhatáshoz. Isteneink is elhagytak, a szél
nem oly dühös, a nap nem oly forró, a föld nem
oly kopár, mint egyébkor. Ellenségeink kutakat
ástak a puszta közelében, s minden világrészből szállítják számukra az eleséget. Az egyiptomi
légiók vezére, Probus már útban van Aureliánhoz csatlakozandó; ha őt is bevárjuk, össze kell
roskadnunk a támadás alatt. Még egy kétségbeesett merény van számunkra hátra. Ugyanaz,
mely húsz év előtt megmenté Palmírát: a hegyek
közt lakó nomád népeket föllázítani, s egyetlen
rohammal elsöpörni az ellenséget falaink alól. E
végre egyikünknek a környező ellenségen keresztül ki kell jutni a városból, s a másiknak védni azt azalatt, míg a segély megérkezik.
- Eredj te, anyám.
- Jó, határoznunk kell gyorsan és tenni rögtön. Az éjjel rohamot kell intézni minden kapuról, s e zajban könnyű lesz kimenekülnöm. De
visszatérek!
- Anyám, – szól Vaballath – vidd magaddal
kisleányaidat is.
- Miért vigyem el őket innen?
- Ha vissza nem találsz térni, ha minket meg
nem szabadítasz, gondolod-e, hogy Palmíra megadja magát másképp, mint romba dűlve?
vidd magaddal a gyermekeket.
- Te el vagy szánva.
- Mindenre. Ha meghaltak, akik a falakat védték, haljanak meg a falak is, vesszen el Tadmor
neve is, ha népe elveszett! bennünket ne lásson
senki rabszolgának. A dicső Palmíra történetét
ne folytassa egy nyomorult, megalázott Palmíra!
- Véremből nőttél, – szólt Zenóbia, megszorítva kezét, s még az alkonyat leszálltával harcra rendezé a csapatokat, a királyné két legygyorsabb futó dromedárját hozatá elő, a puszták
hajóit, mik pihenés nélkül futnak meg tíz mérföldnyi útat.
Alig csöndesült el az éj, midőn egyszerre megnyíltak Palmíra kapui mind, s a szíriai seregek
kirohantak minden oldalról a várost környező római hadakra. Azok egy pillanat alatt talpon állottak, s úgy várták be a rohamot. Hozzászoktak már a keletiek harcolásmódjához, éji
rohamaikhoz, támadásuk zajához, elefántjaikhoz és görögtüzeikhez; de Zenóbia még egy új
nemét találta fel számukra a harcnak. Összefogatott kétszáz vad bikát a palmírai legelőkről, a
legszilajabbakat, minők emberarcot tűrni nem
szoktak, azoknak szarvaik közé szurokba már-

tott venyigenyalábokat kötöztetett, s ezeket
meggyújtva, egyszerre kibocsátá valamennyit a
rómaiakra.
Ezek hallák a rémséges üvöltést, láták az égő
tüzeket sebes rohammal közeledni magok felé, miket a bőszült állatok szilajon ráztak alá s föl
kínokban, s el nem tudták képzelni, minő ellenséggel leend dolguk. Bátran megálltak előtte, s
midőn a szarvaikon hordott tűznél megismerték a bikákat, már akkor késő volt a csatarendet
megváltoztatniok. Szétszórt sorokban kellett
volna azokat elfogadni, mert az oktalan ellenség
nem törődött az összetömött harcrenddel, hanem a dárdák közepébe rohant s a fájdalomtól
elvakulva keresztültörte az érchadsorokat, égő
homlokával föltaszítva az előtte állót. A megtámadt dandár erre zavarba jött, nem csata volt az
többé, hanem bősz viadal dühös vadállatok ellen, alkalmatlan fegyverekkel; a légiók szétbomolva hátráltak sáncaik mögé s onnan lődözték
le nyilaikkal e bőszült vadakat, mik vad bömböléssel nyargaltak alá s föl a mezőn, a földet túrva
égő szarvaikkal.
E látmány alatt senki sem vevé észre, hogy
két dromedár sebesen vágtat el a rómaiak sáncai között.
Az utolsó római őrszem észrevette a futókat,
s a könnyű lovasság egy cohorsa rögtön utánok indult, hogy őket elfogja. A királyné meghallá az üldözők robaját s pihenés nélkül vágtatott a pusztán keresztül. Az egyik tevét, melyen
két kis leánya ült, maga előtt hajtá. A két gyermek egymást átkarolva ült a nyeregben, Zenóbia
meghagyá nekik, hogy hátra ne nézzenek.
A reggel első sugarai a puszta közepén találták
a királynét. Üldözői még mindig nyomában voltak; a láthatár tulsó szélén már látszott valami
hosszú ezüst vonal csillamlása, az volt az Eufrát
folyam, melynek partjain már a szabad nomád
népek ménesei legeltek; ha azokat elérheté, többé nem kellett futnia az ellenség elől.
A dromedárok előrenyújtott nyakkal röpülni látszottak a homokpuszta fölött, egyszerre
azonban az első, melyen a két gyermek ült, megbotlott a kavicstömegekben, még azután kétszeres erővel nyargalt egy darabig, úgy hogy társa
alig bírta utólérni, akkor futása elkezdett lassudni, szügye reszketett, s egyszerre megállt, és
hátramaradt. Zenóbia ijedten ragadta meg a teve
kantárát, s erővel vonta azt maga után, az mindig lassabban haladt, s gátolta társának futását,
végre két térdére rogyott, s onnan egész testével
a földre. A másik teve lehajlott hozzá, s megfogta nyakán levő kantárát fogaival, hogy föl segítse emelkedni. Az ismét visszarogyott, lábai nem
bírták többé.
- Kapaszkodjatok fel hozzám, – kiálta Zenóbia
leányainak s maga mellé ültetve őket, egy ijedt
pillanatot vetett közelgő üldözőire, s vágtatott
tovább.
Az elhagyott teve fájdalmasan bőgve vergődött ott a homokban, föl-fölemelt fejével az eltávozottak után fordulva, mintha nem az fájna neki, hogy meghal, hanem az, hogy elhagyatik.
Folytatjuk
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Az üldözők és a királyné közötti tér azonban
mindinkább fogyni kezde. A dromedár futása lassúbb kezde lenni a hármas teher alatt, már
a római lovasok nyilai fütyültek a futók körül.
Nem volt menekülés többé.
- Vess el minket, anyám, – szólt az egyik gyermek – s menekülj meg magad.
Zenóbia könnyezve csókolá meg a gyermeket s
szorosabban ölelé magához.
Ha a dicsvágy nagyobb lett volna szivében,
mint az anyai szeretet, megszabadulhatott volna.
Hogy hajítná el az anya gyermekeit, még ha
koronáját mentené is meg általuk.
Még egy félórai futás s kelet királynéja a reménylett partokhoz oly közel, ellenségei kezébe
jutott.
-–Az elfogott királyné nemsokára Aurelián előtt
állott, legyőzve, megalázva.
- Miért támadtál fel Róma ellen? – kérdé a
büszke győztes.
- Nem hajthatám meg fejem egy Galienus,
egy Aureolus előtt, – felelt Zenóbia, még fogságában is királyné. – Téged egyedül ismerlek el
legyőzőmnek.
-–A hírnök trombitahangja a várfalakra idézte a
palmíraiakat.
- Mit kívánsz? – kérdé Vaballath a kapu tornyában állva.
- Meghódolást Rómának.
- Sokszor kérted azt, a választ sokszor elvivéd.
- Most nem kérem ingyen, hanem cserébe királynétok életéért; – ezt mondva, egy arany bilincsekkel leláncolt nőt s két gyermeket mutatott
föl a hírnök.
E látvány a palmírai nép szívéből a lelket lopta ki, Vaballath halálra sápadva fordult társaihoz
vissza, s csüggedten ment le a piacra.
- Minden el van veszve, még a dicső halál reménye is – szólt leverten az egybegyűltekhez. –
Kapunk kulcsa van az ellenség kezében, anyám
élete. De ne essetek kétségbe soha. Nyissátok
meg a kapukat az ellenség előtt, de zárjátok be
sziveiteket. Ássátok el a kardot, de ne ássátok el
a gyűlöletet. Nem utolsó napja ez még a világnak.
Bocsássátok be az ellenséget, én esküszöm, hogy
nem fog az megvénülni itten; legalább ha öszszeomlanak e falak, nem egyedül minket temetnek el.
A palmírai nép városa kulcsaival vásárolt kegyelmet királynéjának.
Aurelián megbocsátott neki.
De alig távozott el Palmíra alól, midőn a nép
föllázadt az ott maradt dandárok ellen, s azokat
az utolsó emberig kiirtá, és újra be lőnek zárva a
kapuk, kitűzve az ormokra a harci lobogók.
A császár rögtön visszafordult, s napok múlva, akik keletre néztek, midőn alkonyodott a nap,
úgy tetszett nekik, mintha egyszerre két helyen
volna az esthajnal: nyugoton is vörös volt az ég,
keleten is.

