
ÉJSZAKÁRA VIRRADAT. 
(Folytatás.) 

V. 

A vonat már készen állt az induláshoz, de még nem csöngettek 
beszálláshoz. Réthi Pál megkerülte a perront és már előbb helyet 
foglalt egy fülkében. 

Kibámult az ablakon. 
Előtte egy tehervonat állott. Az egyik kocsiból éppen rakodtak. 

A kocsi mellett szuronyos baka állt őrt. Két munkás egy hordót szedett 
le a kocsiról. A hordó túlságosan nehéz lehetett, mert hirtelen vágódott 
le a földre, megrepedt s a repedés nyomán szivárogni kezdett belőle valami. 
A két munkás rövidke ideig tanácstalanul nézte a hordót, majd lehajolt 
az egyik és megszagolta a szivárgó folyadékot. Az arca örvendőre derült, 
a szeme felcsillant, szinte beszélni látszott: „pálinka!" s a másiknak is 
mosolygásra rándult a szája. Az őr látta a két ember örömét, odament 
hát és megszagolta ő is a hordó tartalmát és nevetve bólintott ő is. 
Egyszerre lekapta puskájáról a szuronyt, beleillesztette a repedésbe, 
széjjelebb feszítette, hogy most már csurgott belőle az ital, alája tartotta 
csajkáját és mohón ivott. Azután szépen megkínálta a két munkást is. 
Közben mások is odagyűltek s a rakomány „őre" azokat is sorjában 
kínálgatta. 

Réthi derülten nézte a jelenetet. Önkéntelenül bólintott azok 
jókedvéhez, mintha biztatna valakit: „Csak tovább is ezen az úton, 
rajta, lopni vígan, messzire jut majd Nagyrománia!" Annyira felvidította 
a kép, hogy nem is ügyelt arra, hogy a vonatjára már tódul a nép és az 
ő fülkéje is megtelik utasokkal. Nem ügyelt rá, hátra sem nézett. 

— Jónapot, Pál! Együtt utazunk? — szólította meg ekkor valaki. 
Rezsefy Lászlóné volt, aki köszöntötte; az izabellafoki szolgabíró 

felesége. 
Réthi zavarba jött a láttára. Idestova két éve nem beszélt az 

asszonnyal, két év előtt pedig még nem volt asszony, még nem hívták 
Rezsefynének Ankay Ágnest. 

Réthi szomszédfalujából való leány volt, a jókúti orvosnak gyermeke. 
Illefalva és Jókút alig egy óra gyalogjárásnyira feküdtek egymástól, 

fiatalembernek igazán nem nagy távolság s Réthi Pál számtalanszor 
meg is tette ezt az utat. 

Úgy volt ugyanis, hogy csakhamar szörnyen unalmasnak találta az 
illefalvi társaságot mindig, valahányszor pesti jogászkodásából hosszú 
nyári vakációkra hazavetődött. Hiszen jó volt, határozottan jó, otthon 
lenni, nagyokat enni, nagyokat pihenni, hanem hát az ilyen epikureusi 
élethez ő még nem volt eléggé öreg, ez nem tudta kielégíteni, vágyódott 
más után is: nekivaló, hozzáillő társaság után. Elvégre a szüleivel mégsem 
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lehetett túlbizalmas olyan dolgokról, amiket a fiatalok a legszívesebben 
tárgyalnak, meghánynak-vetnek, — az apján kívül pedig alig akadt még 
egy-két nadrágos ember a faluban. Az agglegény jegyző végtelenül untatta 
a maga csillagászati tudásának fitogtatásával. A süket tanító sohasem 
beszélt, hanem csak hallgatott, viszont azonban, mert nem hallott, 
kiordíthatta a lelkét, aki hozzá beszélt. A falu intelligenciájához számított 
Grün, a krájzleros is; összekuporgatott nagy vagyona és virilis adója 
talán „jogot" is adtak neki erre, de hogy szellemi élvezet volt-e a 
társasága, az egészen más lapra tartozik. . . Réthi Pál tehát, amikor 
csak tehette, igyekezett szabadulni Illefalvától és átsétált Jókútra. 

Jókút már egészen más volt, mint Illefalva. Már külső képén is 
meglátszott a nagy különbség. 

A házak előtt kövezés, néhol aszfalt is, maguk a házak pedig tiszták, 
tetszetősek és mind cseréptetősek: zsup-, nád-, vagy akárcsak zsindely-
fedelű nem akadt közöttük. A házak mentén kő- vagy vasrácsos kerítés 
díszelgett és a kerítés mögött, a tágas, söpört udvaron talán még a 
lakóháznál is csinosabb építésű istálló. Lerítt a jómód az egész faluról. 
Csupa vagyonos sváb lakott benne, akik egymással vetekedtek a szorgal-
mas munkában és vagyongyüjtésben, — renyhe oláht, vagy a más munká-
ját kiaknázó zsidót egyetlenegyet sem tűrtek maguk közt. 

Mert csodálatos nép a sváb. Hihetnéd, hogy önző, sőt önhitt. És talán 
nem is tévedsz. De tudnod kell, hogy a maga lábán járva, a maga keze 
erejével lett azzá, a mi. Sárgult régi okmányok még gyülevész népségként 
emlegetik, Mercy és Orcy grófok szitkozódtak rája, hogy Elszász-
Lotaringia, Württemberg stb. söpredékével népesítik be a török-pusztí-
totta Maros—Tisza—Duna-közét... és ma? Járd végig e vidék sváb 
községeit: viruló jólétet találsz mindenütt. S ereszkedjél beszédbe a 
népével — ne tarts attól, hogy nem érted nyelvét, beszélhetsz vele 
magyarul, akárha a Hajdú-vidéken járnál —, elegyedjél beszédbe vele s 
ha lassan nyíló szívét meg tudod nyitni, meglásd, hogy becsülni fogod 
józan gondolkozását és bámulni fogod tudásszomját. Mert ez a tudás-
szomj is benne van a svábnak ízében-vérében. Lehet, hogy magyarul 
beszélni is csak ezért tanult meg az első sváb, de a gyermekeit azután 
már mind magyar iskolába járatta. Mert itt, ennél a népnél megbecsült 
intézmény az iskola! Láttam nem egyszer és elámultam rajta mindenkor, 
hogy ennél a parasztfajnál még a meglett ember is, még a nagy munka-
időben is, ráér olvasgatni, tanulni, ismereteit bővíteni. És dívó divat, 
hogy gyermekei is többet tanuljanak, mint amennyit az elemi iskolában 
beléjük vernek. Ha leány a gyermek, a jómódú sváb zárdába adja, 
elvégezteti vele a polgárit, meg esetleg a felsőbb leányiskolát, de azután 
szépen hazahozza, a lány felölti „paraszti" ruháját, tesz-vesz a ház körül 
és várja nyugodtan, míg jön érte valaki, aki oltárhoz vezeti. S hogyha 
földet mívelő ember az illető, hát nem rösteli megfogni ő sem az eke 
szarvát, ha pedig úri sorból került ki az illető (talán tanító, tanár, 
ügyvéd, avagy kereskedő), akkor megint felölti az „úri" gunyát és 
bizonyára megállja a helyét így is. A fiúgyermek, ha tanul, ugyanúgy 
lehet, hogy néhány gimnáziumi osztály elvégzése után szintén hazamegy 
folytatni az apja mesterségét: szántani, vetni, aratni, de lehet, hogy 
diplomát szerez és lesz belőle hasznos tagja — a magyar középosztálynak. 

Jókút is ezek közé a boldog falvak közé tartozott, megáldva hangya-
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szorgalmú és tudást szomjazó lakossággal. Diákemberei közül kettővel 
szerfölött rokonszenvezett Réthi Pál. Luckan Mihály volt az egyik, talán 
nem is kiváló tehetségű ember, de a maga szőkeségében és trabális alkatá-
ban típusa a sváb akarásnak, felfelé törtetésnek. A másikat Mahler 
Gyurinak hívták, már kevésbbé törtető ember, a könyveket sem habzsolta 
úgy, mint amaz, de amibe egyszer belefogott, azon csökönyös sváb ki-
tartással rágta keresztül magát. Az ő kedvükért is szívesen átjárogatott 
Réthi Pál Jókútra, de még szívesebben — Ankay Ágnes miatt. 

Ha néha számot vetett magával róla, mindig arra a meggyőződésre 
kellett jutnia, hogy semmi szerelem nem vonzza a leányhoz, hanem csupán 
a szeme kíván gyönyörködni nagy szépségében. 

Mert nagyon szép volt Ágnes. A környékbeli más hajadonok nem is 
hagyták volna el neve mellől a világ minden kincséért sem a jelzőt: a 
„szép Ágnes"-ként emlegették. De ennek az elismerésnek nagyon csípős 
volt az íze. Viszont a férfiaknak önkéntelen hódolattal hajolt meg a fejük 
csak a neve hallatára is és ilyenkor egy-egy sokat jelentő sóhaj szakadt 
fel szívük mélyéből. S egy, a maga kis környezetében félelmetes Don Jüan-
ként ismeretes fiatal segédjegyző, aki azonban Ágnesre hiába tekintgetett 
rajongva, egyszer italozás közben órák hosszat csak róla áradozott, száz-
szor, ezerszer is megismételve, hogy: „klasszikus". Ennél a bizonyos 
italozásnál Réthi Pál is jelen volt és a sok „klasszikusat hallván, hirtelen 
valóban úgy látta maga előtt Ankay Ágnest, mint egy klasszikus szobrot. 
Szobrot, amely gyönyörű, de — hideg márvány; láttára nem tódulnak az 
embernek vérpiros gondolatok az agyába. Mert az nagyon különös volt, 
hogy a leány minden szépsége ellenére Pálnak álmatlan éjszakákon sem 
támadt vágya Ágnest megcsókolni. Talán az ízlése volt túlkényes, mert 
talán a lány válla nem volt annak megfelelően gömbölyű, vagy a csípője 
volt még keskeny, vagy a bokája nem hajolt eléggé ingerlő vonalba 
— Pál maga is sokat gondolkozott ezen és maga sem tudta, hogy hát 
miért? —, de valójában semmi mélyebb érzés nem vonzotta őt Jókútra, 
hanem csakis az, hogy szeretett gyönyörködni Ágnes hamvasan barna-
piros arcában és kéken csillogó fekete hajában, szerette nézni tengerszeme 
mély színváltozásait, szerette hallgatni kicsiny piros szája csacsogását... 

És mégis! Annyit se kellett volna átjárogatnia Jókútra, sokkal 
kevesebb együttlét is elegendő lett volna ahhoz, hogy a fáma össze-
boronálja őket. A vénasszonyok pletykálkodásán és a többi leány gyöngéd 
célzásain azonban hamar túltette magát, fütyült rájuk. De egyszer valaki 
megsúgta neki, hogy bizony Ágnes maga is számít rá. Azontúl észre-
vehetően kevesebbet látogatott át Jókútra. És így érhette egészen 
váratlanul a hír, hogy Rezsefy László eljegyezte Ankay Ágnest. Akkor 
még egyszer beszélt vele Réthi, de Ágnes olyan furán, röviden felelgetett 
neki, h o g y . . . azóta (két éve!) nem látta. 

S most íme, egyszerre előtte termett. 
Láttára zavarba jött. Azt sem tudta hirtelenében, hogy miként 

szólítsa: „nagyságos asszony"-nak-e, vagy a régi módon egyszerűen 
„Ágnes"-nek? 

Zavarát az asszony is észrevette s mintha az rá is átragadt volna; 
már tudnivaló dolgot kérdezett és már túlbizalmasnak találta a „Pál" 
megszólítást ő is: 

— Illefalvára utazik? . . . Réthi! 
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Beszélgetésük nehezen, döcögve haladt előre, akár a vonatjuk. Inkább 

az asszony beszélt, a férfi csak néha-néha vetett közbe egy-egy kérdést, 
különben bámész szemekkel nézte Ágnest. 

Még mindig sugárzott róla a szépség, sőt kétévi asszonyisága még 
virulóbbá tette ezt a szépséget. Válla meggömbölyödött, csípője meg-
szélesedett és a bokája lágy vonalba omlott. Az arca is mintha teltebbé 
vált volna, de a haja még mindig kéken csillogva övezte azt, piciny szája 
még mindig életpirosan virult belőle és mélytekintetű szemében még 
mindig a rejtelmes tenger sejtelmes titkai lappangtak. Réthi Pál fürkészve 
nézte, pillantása azonban most sem tudott mohón megcsüngeni ezen a 
kiáltó szépségen, hanem le-lesiklott róla. Komisz gondolatokat akart 
agyába erőltetni, csak azért is! juszt is! mert miért számított őrá egykor 
ez a nő? . . . és miért lett mégis másé?... és miért bánt vele olyan kurtán-
furcsán legutóbb?... és miért hozta most is zavarba?... — de hiába 
erőltetett ilyen gondolatokat, pillanat alatt széjjelfoszlottak, mint a 
szappanbuborék. 

Az asszony is abbahagyta semmitmondó beszédjét. 
Csend támadt s a csend feszélyezte őket. 
— Hol az ura? — érdeklődött aztán pusztán udvariasságból Réthi. 
— Az uram?.. . 
Rezsefyné elgondolkozott. Mintha elmerengne valamin, szeme a 

távolba meredt. Csak idő multán adott feleletet a kérdésre: 
— Most talán Szegeden van. 
— Szegeden??... Talán??. . . 
— Ott. Vagy lehet, hogy talán már nem is ott, hiszen azt hallottam, 

hogy onnan már tovább ment a fehér gárda. Nem tudom.. . 
És fáradt, szenvtelen hangon beszélte: 
— Izabellafokról menekülnie kellett, mert mihelyt „ezek" bejöttek, 

rögtön rá akarták tenni a kezüket. Én épp otthon voltam Jókúton, a 
szüleimnél. Már aludtunk. Egy szekér őrült-hajszás zörgése valamennyiün-
ket felriasztott. A szekér házunk előtt állt meg. Az uram rontott be. 
Sebtiben behányt némi ruhaneműt egy táskába, sebtiben búcsúzott, aztán 
megint hajrá! tovább! Ott hajtott el maguk előtt, Illefalván át, Temes-
várra. És igen, alig ment el, nekünk úgy rémlett, hogy még az ő kocsija 
zörgését halljuk, de a zörgés hangja közeledett, másik állt meg a házunk 
előtt. Erről vad káromkodások közt katonák ugráltak le, a gárdabeliek. 
Szuronytszegezve rontottak be a házba: hol az uram? Megmondtam nekik, 
hogy épp az imént hajtott tovább. Nem hitték el. Kutatni kezdtek, 
persze eredménytelenül... az uram azalatt legalább egy órai időt nyert, 
bizonyára már elérte Virágosvölgyet s ezeknek akkor még nem volt szabad 
annál előbbre menniök, tehát megnyugodtam. Kevésbbé a gárdisták. 
Roppant dühösek voltak. Szuronyuk hegye folyton ott táncolt a mellem 
előtt, öklüket rázták az orrom előtt és szitkozódtak és gorombábbak 
voltak, mint e g y . . . utolsóval, de legalább nem vertek, pedig ezt is 
elvártam tőlük. Másnap reggel vonatra ültem, jöttem a városba. Éppen 
csak hogy elbúcsúzhattam az uramtól, akkor ment az utolsó vonat a 
magyar Szeged felé: azzal ment ő is. Én meg megyek vissza a falumba, hogy 
folytassam ezt az én gyönyörű házaseletemet. Mert gyönyörű! Két éve 
vagyunk házasok, de háború, forradalom, miegymás . . . még félévig sem 
éltünk együtt. 
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Rezsefyné tompa, száraz, szinte közönyös hangon mondta el mindezt 
és Réthire különösképen hatott ez a hang. Ahhoz a tragikumhoz, ami az 
asszonyt sujtotta, illett volna némi siránkozás vagy talán jajgatás is, 
vagy legalább sopánkodás, de semmi..., semmi.. . Az asszony ott ült 
vele szemben mozdulatlan arccal, semmi nyoma rajta a lelki felindulás-
n a k . . . Hideg ez a no, nagyon hideg! — gondolta. Mintha nem vele 
történt volna mindaz, amit most elmondott. Hát nincs benne semmi érzés? 
Hát hogyan szeret?... Vagy talán... (eszébe ötlött valami), vagy talán... 
nem szereti az urát?... 

Önkéntelenül és a régi bizalmas hangon csúszott ki száján a kérdés: 
— Mondja, Ágnes, megtalálta boldogságát az ura mellett? 
Ágnes asszony rávetette a szemét Réthire. 
Olyan volt most ezeknek a szemeknek a pillantása, amilyen még soha. 

Mintha az örökké titokzatos tenger hirtelen feltárta volna egy mélységes, 
egy féltetten rejtett titkát, de — akinek feltárult, mégsem láthatta, nem 
érthette meg azt, talán mert nem volt elkészülve ilyen káprázatos lát-
ványra. Csodálatos egy tekintet volt! Csak egy rövidke pillanatig tartott. 
S a következő pillanatban már válaszolt is Ágnes a kérdésre egyetlen 
határozott szóval: 

— Igen! 
Egyetlen szó volt és határozott hangú, de az asszony arca bíborpírba 

borult, amikor kiejtette. S ezen megint volt mit gondolkoznia Réthi Pál-
nak... Mert igazán igen-e?... Ha valóban igen, úgy miért pirult el belé?... 
Talán. . . nem mondott igazat?.. . Ó, lehet, hogy hazudott, egyszerűen 
hazudott. Hiszen olyan különös volt a pillantása i s . . . Vajjon mit jelen-
tett ez a pillantás?... 

És Réthi mindvégig ennek a különös nézésnek a hatása alatt állott. 
Alig is beszélt már. 

Rezsefyné is hallgatásba merült. Őt most utólag, miután már felelt 
is rá, bántotta a bizalmas kérdés. Mert miért akar az ő lelkébe bepillan-
tani egy — idegen ember?! . . . 

Illefalvához érkeztek. 
Réthi megremegett, amikor búcsúzásnál megfogta az asszony kezét. 

Kereste szemében az előbbi pillantást, hátha most megfejthetné, az 
azonban semmitmondón, közönyösen nézett vissza rá. S amikor már 
kiszállt a vonatból, még egyszer feltekintett a kocsi ablakára, amely 
mögött Ágnes asszony állott, hogy hátha. . . hátha. . . Mert úgy érezte, 
hogy annak az iménti különös pillantásnak az emléke teljesen hatalmába 
kerítette, rabjává tette, idegesíteni fogja és nem tud majd egykönnyen 
szabadulni attól. 

Pedig bizony a következő percben már meg is szabadult tőle. 
Amint megfordult, egy fehérruhás leányt látott maga előtt. 
A leány kacagott. Kacagása úgy hangzott, mint tavasszal a virágos 

mezőkön szétáradó májusi harangszó. És maga is a kacagó tavasz volt. 
Kívánatos termetén szellő lengette a könnyű fehér ruhát és a szoknya alól 
ilyenkor elővillant formás lába. Haja szőke volt és drága aranyként fürdött 
a ráhulló napsugárban. Szeme kék volt, mint maga a tiszta mennyiolt 
odafenn, és ezekből a szemekből Réthi Pált is érte egy cikázás. 

Pál vére megbizsergett belé s ez a derűs, nyilt pillantás egyszerre 
elhajtotta emlékezetéből az iménti titokzatos pillantás hatását. 

Napkelet. 58 



Lassan megindult az ákácfasorban hazafelé. 
— Ki ez a lány? Bizonyára idevalósi, de vajjon kicsoda? Hogyan, 

hogy nem ismerem? Vagy talán csak az új uralom vetette ide a faluba és 
oláh ő is? Lehet. De Isten bizony, remek példánya az emberi nősténynek! 
— zsibongtak a gondolatjai. 

Megállt, hátranézett, hogy látja-e még? 
A leány szintén ott jött az ákácfasorban, maga mellett azzal az oláh 

parasztemberrel, akivel a vasúti állomáson is beszélgetett. 
Pál elhatározta, hogy lassítja lépteit és bevárja, hadd élvezze még 

pompázó üdeségét, hanem aztán észrevette, hogy a házuk előtt már 
türelmetlenül lesi az apja, sietett hát hozzá. 

— Na, hoztál valami jó hírt? — rohanta meg az öregúr. 
— Sokat, apám! De . . . kicsoda ez a fehérruhás lány, aki itt jön? 
— Ez? . . . — odanézett, hanem egy röpke tekintetre is alig méltatta, 

hiszen az ő tavasza már régen elvirult, őt nem érdekelte, mert nem érin-
tette az, ami a fiát el tudta ragadni. — Ez? A pópánknak a lánya. 
A Livia. Biztosan kell ismerned. Avagy igaz, tán már nem emlékszel rá, 
hiszen évek óta idegenben, oláh iskolákban nevelődött... Nos, hát mi 
újság? 

A leány ott haladt el előttük. 
Falun, ahová még nem tódult be parancsolón a divat, csitri úri-

lányoknak nem köszönnek máról-holnapra hódoló „kezitcsókolom"-mal 
az idős úriemberek, akiket tegnap még bácsiztak és talán kézcsókkal 
üdvözöltek ugyanazok a csitrik. Mert itt nem a nő női mivolta, hanem 
a kor tisztelete van előtérben. Livia is előre köszönt az öreg Réthi Jenő-
nek. Ez viszonzásképen kissé megbillentette a kalapját, Pál azonban 
hirtelen és udvariasan emelte meg a magáét s azután is hosszan utána 
bámult a lánynak, aki könnyed mozdulatokkal ment tova; el lehetett 
képzelni, miként feszül minden lépésénél minden ruganyos kemény izma!... 

— Nos, hát mi újság? — türelmetlenkedett az öregúr. 
Pál belefogott mind annak a felvidító, csupa jó hírnek és kedves 

jelenségnek az elmondásába, amit Temesvárott összeszedett. Nem úgy 
mondta el, ahogyan azt előre elképzelte: rajongó lelkesedéssel, nagy biza-
kodással, hanem erősen akadozva. Találkozása Ágnessel, majd meg 
Liviával, egészen megzavarta. 

Csak akkor jött tűzbe, amikor az apja ellenkezett, hitetlenkedett. 
Mert az öregúr, aki még legutóbb is sehogyan sem tudta és talán 

nem is akarta elhinni a rosszat, most kétkedve fogadta a jót: 
— Nem hiszem én ezt! Lehetetlen! — tamáskodott minduntalan 

hanem a következő pillanatban már kiváncsin faggatta további hírekért: 
— Na és? Aztán? 

És Réthi Pál most már buzgón mesélt. Látta derülni az apja bánatos 
arcát. Egyenesen törekedett rá, hogy megint hitet öntsön ebbe a megtört 
lélekbe. Mesélt, mesélt s közben Liviáról is, Ágnesről egészen meg-
feledkezett. 

Este azonban, amikor lefeküdt és behúnyta a szemét, egyszerre 
megint maga előtt látta Liviát. Róla is álmodott. Ó, nagyon derűs álom 
volt az! Éppen olyan, mint akár az a kép, ahogyan délután a vasúti 
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állomáson látta a leányt, lenge fehér ruhában, napfényben ragyogó szőke 
hajjal és ég-kéken nevető szemekkel. De bántó volt és furcsa és érthetet-
len, hogy álom közben is ismét és ismét magán érezte Ágnes asszonynak 
azt a különös pillantását. 

VI. 

A közelmult napok története alapján nem volt nehéz megjósolni, 
hogy Miksics karriért fog csinálni. Livia is csak kissé tévedt, mikor azon 
a tivornyás éjszakán az izabellafoki „Fehér Ló"-ban már mint biztosan 
miniszterre tekintett fel reá. 

Nem pontokba szabályozott, hanem előre tudható programm szerint 
perdült minden. 

Az évtizedes áskálódás learatta a maga hangos vásári diadalát és 
— amiként csak egy lendítés kell hozzá, hogy a bunda belseje kívülre 
kerüljön — az enpénzünkön nevelt, enkenyerünkön táplált oláh értelmiség 
egyszerre az események élén termett. Ha Pop-Csicsó a budapesti ország-
gyűlésen nemrég még lojalitástól csöpögő frázisokat mondott is népe 
tántoríthatlan hűségéről hozzánk, most nagyon természetesnek hatott, 
ha Magyarország összeomlásáról, mint egy régi vágyuk teljesüléséről és 
hosszú munkájuk gyümölcséről áradoztak az oláh politikusok. Hiszen 
a sorsnak ez a fordulása nem keltett semmi különösebb belső vagy külső 
izgalmat a magyarországi oláh politikában. A lelkek már rég elő voltak 
készítve ilyen eshetőségre, a külszínnek pedig eleget tett néhány betű: 
a román nemzetiségből előléptették magukat román nemzetté és pont. 
Csupán az támasztott némi zavart, hogy immár valóra válván az álom: 
Nagyrománia, — ki színezze majd tovább a további álmokat? Ki legyen 
az úr a háznál? Vajjon Románia politikáját most valóban Bukarestből 
irányítsák-e? Mert hát ebben az esetben mi légyen ővelük, erdélyi és 
bánsági kiválóságokkal, akik végtére is nem azért dolgoztak annyi hosszú 
időn át annyi kitartással, hogy most lemaradjanak a — borravalóról?! 
Megoldották a kérdést úgy, hogy csináltak a bukaresti mellett még egy 
kormányt Gyulafehérvárott. No, nem kellett kétségbeesni emiatt! Nem 
akart ez versengeni amazzal, nem volt ez egy esetleges testvérharc jelen-
ségének tekinthető, nem is mondták „kormány"-nak, hanem csak „kor-
mányzótanács"-nak. Az egésznek az volt a lényege, hogy mert a lélek 
mégis egészen más valami, mint a gyomor, a poézis mellett nagyon szépen 
megfér a próza is, és hát zavaros viszonyok vannak s a zavarosban 
könnyű halászni, és hát új állapotok vannak s az új állapotok egykettőre 
kiterjesztették a Balkán baksisrendszerét Erdélyre és a Bánságra is, — 
szóval ebben a tanácsnak nevezett micsodában megszerveztek annyi 
miniszteri, államtitkári és más súlyos állást, amennyire éppen szükségük 
volt s ezeket a tisztségeket aztán szépen szétosztották egymás között. 

Miksics államtitkár lett. 
Aki ezidőtájt találkozott vele, az nem látta másként, mint rödengótba 

vagy legalább is zsakettbe öltözötten, szájában szivarral. 
Mert Miksics rendkívül sokat adott a külszínre. Öreg gazdasszonya 

lehetett volna a megmondhatója, hogy hányszor lepte meg ezekben a 
napokban az újdonsült államtitkárt a nagy falitükör előtt, amint éppen 
becses énjének a vizsgálatába volt elmerülve. Hivatalát is talán azért 
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nem foglalta még el véglegesen, mert ott, idegenek között, nem övezte 
kellő dicsfény a személyét, viszont itt, ahol mindenki ismerte, jólesőn 
cirógatta hiúságát az a tisztelet, amellyel reá tekintettek. Hogy voltak 
olyanok, akik egyenesen kikerülték, vagy mások, akik kényszeredetten 
éppen csak megbillentették a kalapjukat, ha vele találkoztak, azt ő egy-
szerűen nem vette észre. A legtöbben mégis mély hódolattal kapták le 
süvegjüket, mihelyt meglátták, s ezeket a köszöntéseket aztán kegyes 
leereszkedéssel fogadta. 

Igaz azonban, hogy nem csupán ilyen kicsinyes hiúsági okokból volt 
Miksics még mindig Izabellafokon. Megvolt annak a „hivatalos" oka is, 
de ezt a hivatalos megbízást határozottan kellemetlennek kellett minő-
sítenie, valahányszor a végrehajtására került volna sor. 

Mikor a megbízást megkapta, akkor még hízelgett neki, hogy éppen 
őt tisztelik meg egy ilyen politikai feladattal, de amikor aztán ráfanya-
lodott, hogy na, intézzük el ezt is! — akkor egyszerre megtorpant. Mert 
hát mégsem olyan nagyon egyszerű azt mondani valakinek: „Te, én 
téged megveszlek magamnak!" Az ilyen vásár nemcsak egyen áll, ehhez 
olyan másik valaki is kell, akinek ezt mondani lehessen. És éppen ennek 
a másik valakinek a kiszemelése volt az, ami előtt Miksics megtorpant. 

Neki ügyvédi mivoltából kifolyólag eddig inkább csak oláh paraszt-
emberekkel volt dolga, most azonban azt kívánta a politika, hogy a sváb-
sággal teremtsen összeköttetést olyasvalakinek a révén, aki az oláh poli-
tikának kedvezően tudja a sváb parasztokat befolyásolni. Biztos volt 
benn, hogy van, akad ilyen is, akinek tipikusan sváb törtetése talán még 
nem nyert teljes kielégülést s ezért hajlandó lenne alkura. De: ki? 
Ez okozott neki fejtörést, hogy: ki? Mert akiket számbavehető embereket 
ismert erről a környékről, azokat mind olyan időkből ismerte, amikor hej! 
könnyű volt gerincesnek lenni. De vajjon hogy állták meg ezek az emberek 
a helyüket most, a felfordulás közepette, ezzel nem volt tisztában. Vaktá-
ban meg bárkinek elébe állni, hogy: „Hallod-e, add el a becsületedet, én 
megveszem!" — nagyon kockázatos szerencsejáték lett volna, mert hátha 
kudarccal végződnék a kísérlet és egy ilyen blamázs bizony-bizony ször-
nyen szégyenletes lenne! . . . 

Néha, amikor ezen tépelődött, úgy fohászkodott, akár egy kisdiák, 
hogy ó, bár hozna a sors egy alkalmas valakit eléje, tíz gyertyát juttatna 
a monasztiri csodatevő Szűz Mária-képnek! 

S nem hiába fohászkodott. 
Az ajtón kopogtattak. 
Először dühös lett, hogy miért zavarják őt ilyenkor, mikor fontos 

államügyeken töpreng. Hirtelenében arra gondolt, hogy majd egy ajtónálló 
inast kell fogadnia, hogy ne jöhessen csak úgy, bejelentés nélküi, mindenki 
hozzá. Hanem aztán, amint a látogató belépett, rögtön felugrott, hogy 
mézédes mosollyal siessen eléje: 

— Á, van szerencsém, kedves kolléga úr! 
A „kolléga úr" nem államtitkári minőségénél fogva volt a kartársa, 

hanem azelőttről, amikor mindketten mint ügyvédek nyúzták pereskedő 
védenceik bőrét. 

Buschebursch volt a látogató. Egy hórihorgas ember, egyszerű föld-
míves szülők gyermeke, innen a környékről. Soha senki meg nem tisztelte 
a „tehetséges" jelzővel, éppen nem!, de következetes sváb kitartással 
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keresztülgyürkőzött osztályról osztályra az iskolákban és a nagy iskolá-
ban, az életben is, fel egészen az ügyvédségig: Mint ügyvéd aztán szépen, 
gondtalanul megélt. Klientéláját biztosította az, hogy környékbeli volt; 
falujának perlekedésre hajlamos svábjai őhozzá szoktak, később pedig 
feleségül vette egy helybeli bádogosmester lányát, amivel aztán a városka 
iparosvilágát is megszerezte magának. Egész napja az irodája és a járás-
bíróság közti futkosásban telt el. Közéleti tevékenységre nem igen ért rá, 
pedig éppen ez után vágyódott. Akart, akart valamit. Magányos óráiban 
tarka színekkel szőtte álmait, melyekben mindig valahol magasan a többi 
ember fölött lebegett az ő személye. Hanem ezekből a szép álomképekből 
a valóságban csupa torzrajz lett, ha néhanapján jutott is neki némi 
morzsa-szerep a nagy nyilvánosság előtt: korteskedés képviselőválasztá-
soknál, természetesen mindig a mindenkori hivatalos jelölt érdekében. 

Miksicsnek felderült az arca, amint belépni látta. Mindjárt arra 
gondolt, hogy hátha ez az, aki kell neki. De nem lévén teljesen tisztában 
az emberrel, kérdőn nézett rá, hogy minek köszönheti a megtisztelő 
látogatást? 

Buschenbursch sietett a felvilágosítással: 
— Kedves kötelességemnek tartottam, hogy üdvözöljem kolléga urat, 

azaz . . . — nagyot nyelt, de aztán mégis kimondta: — méltóságos urat 
magas hivatalában, hogy gratuláljak és . . . 

— Ó, igazán köszönöm kedves figyelmét! Valóban örülök! — hálál-
kodott Miksics örvendezve. 

öröme őszinte volt. Már látta, hogy ez az ember dörgölődzni jött 
hozzá, már sejtette benne azt, aki kell neki. 

— Az öröm csakis a mi részünkön lehet, akik szívből örülünk, hogy 
mindenképen arra érdemes ember került ilyen magas tisztségbe — hízel-
gett a vendég. — És örülünk, hogy ez a megtiszteltetés éppen egy kar-
társunkat érte, aki bizonyára mindenkor igaz képviselője lesz az ügyvédi 
kar érdekeinek . . . 

— De hiszen ez természetes! Sértésnek venném, ha az ellenkezőjét 
csak fel is tenné rólam! S ő t . . . sőt, kérem, én nagyon szeretném, ha 
kolléga úrnak máris segítségére lehetnék, azaz, ha kolléga úr bizonyos 
tekintetben mellém szegődnék, vagyis i z é . . . szóval: kölcsönös segítség, 
kölcsönös köszönet! 

Buschebursch semmit sem értett az egészből. 
— Igen . . . — mondta egészen bambán. 
— Igen — ismételte Miksics is. — Én nagyon szeretném, ha kolléga 

úrral bizonyos tekintetben megérthetnők egymást. 
A vendég most már azt sem mondta, hogy „igen", hanem csak bámult 

bambán a házigazdára. 
Ez hirtelen kisietett a másik szobába és ráfordította a kulcsot a külső 

ajtó zárára, aztán visszajövet benyomta vendégét egy kényelmes karos-
székbe, ráerőszakolt egy szivart, udvariasan tűzzel is szolgált hozzá s ez 
előkészületek után hozzáfogott az ostromhoz: 

— Emlékszik, kolléga úr, hogy néhány héttel ezelőtt mennyire tűzbe 
jött, mikor én azt állítottam, hogy ez a terület is Romániáé lesz? 

— I . . . igen! Igaza volt k o l l . . . pardon, méltóságodnak! 
— No lássa! . . . De nem akarok kóklerkedni, hogy ez az igazam a 

politikai előrelátásom dicsősége. Bevallom egészen nyiltan, honnan tudtam 
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azt olyan holtbizonyossággal. Láttam és olvastam hiteles másolatát annak 
a szerződésnek, amely szerint Erdély és a Bánság Romániáé lesz, ha az 
entente mellett avatkozunk a háborúba! Megtörtént. A komoly háborún 
már túl vagyunk és most nem az a fontos, hogy kinek volt erős ökle, 
hanem hogy kinek van erős ökle; hiszen ó, de kacagnivaló most Magyar-
ország, amelyik még ökölbe sem tudja szorítani reumás kezét, mert mind 
az öt ujja másfelé húz! . . . És most csak az a szerződés, az a darab papír 
a fontos, más minden mellékes: smafu az igazság, smonca a Wilson tizen-
négy pontja, komédia a békekonferencia!... 

Buschebursch némán hallgatta a szózuhatagot, Miksics pedig alkal-
masnak vélte a pillanatot, hogy immár előlépjen ajánlatával: 

— Hát nézze, kolléga úr! Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa! 
Arról van szó, hogy bele akar-e ön helyezkedni a dolgoknak ilyen új és, 
ismétlem, megváltozhatatlan fordulatába? Meg akarja-e ön alapítani a 
jövőjét? . . . Ön sváb! Szállítsa ön nekünk a svábokat! 

— Hogyan?. . . Nem értem . . . 
— Mindössze annyi, hogy összecsődít különböző falvakból néhány 

parasztot ós elfogadtat velük egy határozatot, hogy a svábság is kívánja 
a Bánátnak Romániához való csatolását. 

Tehát kimondta nyiltan, hogy miről van szó: ó, semmi másról, csupán 
egy kis hazaárulásról, — s most izgatottan leste, hogy fellobog-e vendé-
gében az önérzet, felugrik-e, hogy elrohanjon, v a g y . . . vagy hajlandó-e 
folytatni a beszélgetést? 

És Buschebursch hajlandó volt azt folytatni. Okoskodott: 
— Bocsánat. . . de mégis . . . minek kell ez? Ha már úgyis elhatáro-

zott és megváltozhatatlan tény, hogy ez a terület Romániáé. . . 
— Valóban! De nekünk egy ilyen határozat mégis kell. Érti? Kell! 

Ahogyan őszkor a gyulafehérvári határozatot is meg kellett hoznunk. 
Mert nézze: Párizsban most kezdődik a „békekonferencia" című valami és 
elvégre ott mégsem rukkolhatnak elő a mieink holmi titkos szerződések 
régi megállapodásaival, amikor előzőleg folyton a Wilson tizennégy pontja 
alapján kérkedtek békehajlandóságukkal. Hiszen valamivel port kell hin-
teni a nagyvilág szemébe is. Aztán meg itt van az a bizonyos frázis is, 
hogy a történelem ítélőszéke satöbbi.. . Nos, hajlandó nekünk azt a 
határozatot szállítani? 

— Kérem. . . i z é . . . ez egy nagyon nehéz ügy — hebegett Busche-
bursch. — Nagyon kényes . . . igen . . . nagyon nehéz . . . 

— Dehogy nehéz! — igyekezett megnyugtatni Miksics. — Sőt! 
Most könnyű ez, éppen most. Mert nézze csak, kolléga úr! A sváboknak 
eddig nem volt nemzetiségi politikájuk, de most igen. Miért? Lehet, hogy 
azért, mert immár ők is nemzeti öntudatra ébredtek: így kell a gyereket 
elkeresztelni, ha szépen akarjuk nevezni! De lehet, azért, mert másként 
talán elsüllyednének abban a hínárban, amely a nagy világpusztulás 
nyomán itt maradt; elvégre ennek is van némi létalapja. Avagy mégis . . . 
i g e n . . . lehet, hogy pusztán azért, mert néhány úrnak szereplési vágya 
támadt. Hiszen ha N. N. jókúti paraszt fütyül is az egész politikára, 
mert neki egyedüli gondja, hogy szépen álljon a kalász a földjén, azonban 
X. Y. úrnak Temesvárott már egyéb gondja is van; néhányadmagával 
összeáll és sváb nemzeti politikát csinál. A világ pedig a külszínről ítél, 
tehát valóban van is ilyen pol it ika! . . . Ó, mi tisztán látunk ezeknek a 
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dolgoknak a mélyére! Minket nem lehet félrevezetni! Mi már végigcsinál-
tunk egy ugyanilyen politikát! Nekünk nem okoz gondot, hogy a máris 
hozzánk szító pángermánokon kívül van egy úgynevezett magyar-sváb 
csoport is; hiszen az a fontos, hogy most ezek is sváboknak vallják 
magukat és már nem magyaroknak. Nem is sanyargatjuk őket ezért a 
„magyar" jelzőért, mert tudjuk, hogy ez idővel úgyis lekopik mellőlük, 
hogy idővel majd ők is meghajtják zászlójukat előttünk, amikor majd 
látják, hogy egyes törekvéseik más módon nem nyernek kielégülést... 
Úgy-e, ön is ehhez az úgynevezett „hazafias" sváb csoporthoz szít? 
Helyes! Ez kell nekem! Mert lássa, én azt a határozatot rögtön meg-
kaphatnám a pángermánoktól, de hát az mégis furcsa volna, hogyha 
emberről-emberre ugyanazok határoznának most így, akik nemrégiben 
még Jugoszlávia mellett foglaltak állást. Ha kolléga úr állna az ügy 
élére: ó, az egészen más lenne! Az aztán már mindegy, ha a pángermáno-
kat viszi is, de ön vezesse őket, aki nem az. És nem kell félnie, hogy 
ezért majd megvetik önt ott a maga körében, mert bizonyára lesznek 
néhányan, akik, ha nyomban nem helyeslik is ezt a lépését, de „meg tudják 
érteni", s ezek majd ellensúlyozzák a kedvezőtlenebb véleményeket. És a 
határozathoz nem is kell sok ember, néhányat pedig mindenesetre össze-
csődíthet. És az is mindegy, hogy miféle egyének hozzák a határozatot; 
fontos, hogy meglegyen . . . 

Miksicsnek pergett a nyelve. Beszélt, beszélt szakadatlanul. A háború-
ban is így árasztotta el az egyik fél sevégesehossza tüzérségi tűzzel a 
másikat, hogy lélegzethez se jusson. 

Sokáig tartott, míg Buschebursch végre megszólalhatott: 
— De, kérem szépen, ez mégsem mehet olyan nagyon simán. Talán 

mégsem lehet valamit határozni csak úgy a levegőből a levegőbe. Elvégre 
a sváb népnek megvannak a maga jogai — bátorkodott nagyszerényen 
megjegyezni. 

— Hát ki mondta, hogy nincsenek meg a jogai? Sőt, mi ezeket a 
jogokat teljes egészükben elismerjük, amiként ezt már a gyulafehérvári 
határozatunkban is leszögeztük. És mi biztosítjuk is ezeket a jogokat. 
Hogy egyebet ne mondjak: a sváb járásokba sváb főszolgabírákat teszünk, 
Temesvárnak is német polgármestert adunk és . . . és . . . igen, hiszen az 
sem lenne éppen lehetetlen... esetleg szóba kerülhetne, hogy még a vár-
megye is sváb alispánt kapjon az élére . . . igen . . . és ha. . . mit gondol, 
kolléga úr, hogyan érezné ön magát az alispáni székben?... 

Most aztán már felugrott Buschebursch. De éppenséggel nem azért, 
hogy sértődötten elrohanjon. Óriási léptekkel járt fel-alá s Miksics gyö-
nyörködhetett benne, hogy hirtelen mennyire felderült az arca és mennyire 
ragyognak a szemei. 

— Hogyan?... Hogy én? . . . — kezdte ismételten. — Hogy én az 
alispáni székben! . . . Igen, igen . . . elvégre . . . talán nem önhittség, ha 
azt mondom, hogy bizonyára meg is felelnék benne . . . bizonyára . . . eleget 
tehetnék a köznek.. . Mert csakis a köz, a köz mindenek e lő t t ! . . . 
Hiszen.. . b á r . . . — megállt és töprengett —, bár azt méltóságod sem 
tagadhatja, anyagilag szinte rosszul járnék, mert mint ügyvéd sokkal 
többet kereshetek . . . 

Miksicsnek egyáltalán nem volt megbízása, hogy az alispáni szék 
betöltéséről is beszéljen, csak találomra vetette ki ezt a horgot, de a hal 
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megakadt rajta. A felette való örömét csak növelte az, hogy a beszélgetés 
önmagától ráterelődött az anyagi kérdésre. Erre már volt megbízása. 

— Az anyagiakat illetően ne legyenek gondjai! Felhatalmazásom 
van, hogy amennyiben kolléga úr hajlandó mellénk állni, ajánljak fel 
önnek megfelelő tiszteletdíjat. 

— Hogyan?.. . — képedt el Buschebursch. 
— Százezer koronát! — szólt gyorsan Miksics. 
— De kérem . . . 
— Százhúszezer! 
— De méltóságos uram! . . . 
— Százötvenezer!... Kétszázezer! 
Buschebursch már nem tiltakozott. 
Miksics mosolygott. Eléje állt. 
— Nos, áll az alku?.. . Hát akkor, more patrio, parolát rá! 
És Buschebursch belecsapott a Miksics kinyújtott tenyerébe. 
Kézfogással megerősíteni egy létrejött ügyletet: magyar szokás. 

Régi hitű, igaz magyaroknál ér annyit az ilyen kézfogás, mint a királyi 
közjegyző előtt megkötött szerződés. És ebben a két emberalakban most 
volt annyi gúny, hogy „more patrio" erősítették meg alkujukat éppen a 
magyarság rovására!... 

Miksics még az ablakból is utána nézett a távozó Buscheburschnak. 
A hórihorgas ember, aki ezelőtt mindig előredőlt felsőtesttel rohant az 
utcán, most kiegyenesedve, lassú méltósággal lépkedett. 

— Már alispánnak képzeli magát! — nevetett Miksics s a kezét 
dörzsölte. 

Nevetése a becsapott svábot illette: lesheti az, amíg alispán lesz 
belőle! Az oláhoknak már megvolt erre a jelöltjük! Kézdörzsölése azonban 
a maga nagy örömének volt a kifejezője. Hogyne! Hiszen nagy öröm is 
az, ha egy újdonsült államtitkárnak ilyen fényesen, könnyen sikerül az 
első nagy politikai feladata. De mégsem csupán ez okozta óriási nagy 
örömét. Neki megvolt az a rendkívüli tehetsége, hogy míg lelkével fenn 
szárnyalt a gyönyörűséges magas felhők között, tekintete továbbra is itt 
csüggött a csúf földtekén. Ennek a szerfölötti örömének is megvolt tehát 
a prózai oka: a kormányzótanács negyedmilliót adott át neki egy sváb 
vezetőember megvásárlására s ő megvette Buscheburschot kétszázezerért, 
megmaradt tehát ötvenezer korona — neki! 

Kéjelegve vetette végig magát a kanapén. 
— ötvenezer korona! . . . Szép pénz ! . . . Kivált, ha az ember ilyen 

játszva szerzi . . . Egy kis beszélgetés és íme, milyen szép eredmény... 
Államtitkári méltóságban lenni és könnyűszerrel sok pénzt harácsolni, 
kell-e még más is a boldogsághoz?... 

Hogy kell-e? Kell! 
Miksicsnek egyszerre olyan látományban volt része, hogy a szíve 

verése is majdnem elállt tőle. 
Egy csábító, táncoló női alak termett előtte. A nő hajlongott, top-

pantott, forgott. S ahogyan forgott, könnyű szoknyája magasan röpült 
körülötte. A szoknya alól előtűnt egész lábszára, felül a csipkés kis 
nadrággal, alul a feszülő harisnyával, s nadrág és harisnya közt egy 
picinyke, bolondítóan rózsaszínű folt: a bőre ! . . . Livia! 

— Livia! — tört elő Miksics kiszikkadt torkából rekedten a hang. 
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Felugrott. 
De a jelenés eltűnt előle, a vízió megszűnt. Hanem az agyába már 

belevitte a piros gondolatokat az odatódult vér. Emésztő vággyal vágyó-
dott a leány után. Nem töprengett. A ruhafogasról lekapta a kalapját, 
felöltőjét és lerohant az udvarra. Ott állott a gépkocsija. Ez is állam-
titkári szerzeménye volt; már az első napon gondoskodott egy automobil-
ról, amely minden pillanatban rendelkezésére legyen. 

— Illefalvára megyünk — szólt oda a soffőrnek. 
Az autó töfögve kanyarodott ki a kapun és nekiiramodott a városká-

nak. Miksics most nem nézett jobbra-balra, hogy köszönnek-e kellő 
hódolattal az emberek. Észre sem vette, hogy már elhagyta Izabellafokot 
és a széles fehér országúton száguld tova a kocsija. Arra sem ügyelt, 
hogy csak kicsi híja volt, hogy egy szekeret fel nem fordítottak. A szekér 
elé fogott lovak ijedten ágaskodtak az égnek, a kocsis leugrott a szekérről 
és ostorával fenyegette meg az autót, de amint megismerte benne Miksicset, 
egyszerre hétrét görnyedt és még akkor is úgy állt ott alázatosan meg-
hajolva, egyik kezében a lekapott kalappal, másik kezében görcsösen fogva 
a ficánkoló lovak zabláját, amikor Miksicsékből már csak egy kicsiny por-
felhő látszott. Az autó pedig őrült iramban rohant tovább. Egy félóra sem 
telt belé, már elérte Illefalvát és a görög keleti templommal szemben 
hirtelen lekanyarodott az oláh lelkészi lak elé. 

VII. 

A paplak egyszerű kis falusi házikó volt, kék és sárga színben virító 
homlokán két apró ablakkal. Belül is közönséges és egyszerű volt a be-
rendezés, de a durván mázolt kredencből üvegszámra rakta a legfinomabb 
italokat Miksics elé a hajlongó pópa és ennek a megtisztelő örömtől 
majdnem szétolvadó kövér felesége. 

Mert ekkora megtiszteltetés még nem érte eddig ezt a házat, hogy 
egy valóságos államtitkár lépte légyen át a küszöbét! A pópa nem is telt 
be az alázkodással, hátát ki nem egyenesítette volna semennyiért sem, 
a papnénak meg el nem állt a szava, annyit áradozott. 

Miksics azonban édeskeveset ügyelt most rájuk; valamikor szívesen 
kezelt és örömest beszélgetett velük, de most úgy érezte, hogy ő óriási 
magasságban van ezek fölött az emberek fölött s egyszerre nevetségesen 
parányi csúszó-mászó férgeknek látta őket mélyen maga alatt. Nem vetett 
rájuk semmi figyelmet, másvalaki érdekelte. Meg is kérdezte: 

— Hol van Livia kisasszony? 
— Szaladj, Máriusz, hívd gyorsan a Liviát! — bökte oldalba a lába 

körül settengő kisfiát a papné. 
Livia a hátsó szobában nyugodtan kézimunkázott, bár jól tudta, 

hogy vendégük van és hogy ki a látogató. Hiszen nem volt olyan minden-
napos jelenség egy autó érkezése a falusi paplak elé, hogy a függöny 
mögül ki ne lessen rá és meg ne lássa a Miksics jöttét. Mégsem rohant őt 
üdvözölni. A hívásra is csak kényeskedve, idő elteltével ment az utcai 
szobába. 

Pedig ott nagy örömmel, lelkendezve fogadták: 
— Á, itt a szépek szépe! — bókolt Miksics hajlongva. 
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Livia azonban nem ügyelt a bókra. A férfi kezeszorítását sem viszo-

nozta kellő szívélyességgel. Arcán is bántóan udvarias volt a mosoly. 
Miksicset meghökkentette a leány fagyossága... Mit jelent ez? 

Legutóbbi találkozásuk alkalmával, azon a tivornyás éjjelen az izabella-
foki „Fehér Ló"-ban még rajongva nézett rá. Olyan rajongással, amelyből 
kirítt, hogy gondolkodás nélkül alávetné magát minden parancsának; ha 
azt mondta volna neki: légy az enyém! hát bizonyosan az övé lett volna. 
S a leány el is árulta, hogy ez a rajongása a kiváló, a nagy embert illeti 
benne. És most, amikor még magasabbra lépett a fény létráján, most, 
éppen most szakadjon vége mindennek, amit már olyan szépen kiszínezett? 
Most dőljön halomra minden vágya? Nem! Azért sem! . . . De mit jelent 
a leány érthetetlen viselkedése? Talán nem tudná azt, hogy ő immár 
államtitkár? Szinte lehetetlen! . . . 

— Tulajdonképen csak egy rövidke látogatásra jöttem, mondhatnám: 
búcsúlátogatásra — kezdett beszélni. — Egy-két nap mulva elhagyom 
ezt a vidéket. Hí a haza! Rengeteg munka vár rám, mert bizony nehéz 
kereszt a mai zavaros viszonyok között az államtitkári sor. Vagy kis-
asszony talán még nem is tudja, hogy én államtitkár lettem? 

— De tudom. 
— Ezt olyan hangon mondja, mintha nem is lehetne másként! 
— Igen. Természetes. Azzal minden gondolkozó ember tisztában 

volt, hogy magának kijár, mert kidukál valami ilyen állás. Sőt bevallom, 
én azt hittem, hogy legalább is miniszter lesz magából. 

Juj! Mintha egy finom tűszúrás érte volna Miksicset!... Hát ez a baj? 
A leányra nem hat eléggé ez az ő méltósága, mert úgy vélte, hogy „leg-
alább is" miniszter lesz? De hiszen, ha csak ennyi, könnyű a segítség! 

— Hát tudja, az már majdnem egyre megy, hogy miniszter vagy 
államtitkár — magyarázta. — Egyforma munka, gond és felelősség. 
Az egyik a jobb kéz, a másik a bal, s ha élcelődni akarnék, azt mondhat-
nám, hogy rendszerint az államtitkár a jobb, a miniszter a bal. És majd-
nem egyforma a hatalmuk is, egyaránt hatalmas mind a kettő . . . 

— De azért egy szolgabíró mégis hatalmasabb! — szólt közbe hir-
telen Livia. 

— Hogyan értsem ezt? 
— Hát akként, h o g y . . . nekem úgy rémlik, hogy egy magyar szolga-

bíró mégis hatalmasabb úr, mint egy román államtitkár. Rezsefy szolga-
bíró például parancsol és . . . és maga szépen engedelmeskedik . . . 

Miksics az ajkába harapott. Eszébe jutott az a kínos jelenet ott 
Izabellafokon, azon a bizonyos éjjelen. 

Hát ez az? . . . Hát ez az! Mert az áprilisi időnél is szeszélyesebb 
valami a női lélek. Az egyik pillanatban még Cézárként tisztel valakit, 
vakítja, kápráztatja ennek a sugárzó fénye, fején mintha koronát látna 
tündökölni, de a következő pillanatban valahonnan valahogyan egy sár-
csepp fröccsen erre a koronára s a sok ragyogásban olyan furán fest ez 
a kis szürke sárfolt, hogy az egész alak nevetséges karikaturává válik 
tőle. A tegnap még tiszteletkeltően hatalmas úr jelentéktelen játékbábnak 
tetszik . . . Hát ez az! Rezsefy szörnyen nevetségessé tette őt és gyönyö-
rűen kiszínezett vágyálma íme szertefoszlott miatta. És most? . . . 

Tehetetlensége szitkozódó szavakban keresett menedéket: 
— Arra a Rezsefyre gondol? Arra a sehonnaira?. . . Most valahol 
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Magyarországon kóborol. Innen megugrott, de ott még talál alkalmat 
a duhajkodásra, a betyárkodásra. Hiszen ez az ősi magyar tempó és ez 
kell neki is . . . Egy semmirevaló!... 

— Én nem találom őt ennyire ellenszenvesnek! — vetette ellene amaz. 
— Sőt talán egyenesen rokonszenvesnek? 
Livia erősen szembenézett vele, vállát kissé felhúzta és nyugodt 

hangon felelt: 
— Lehet! 
— Úúgy?? . . . 
Miksicsnek az arcába szökött a vér. S ez nem a szégyen pírja volt. 

A düh festette még egy árnyalattal sötétebbre az arcát. Nem törődött 
azzal, hogy a pópa és felesége milyen rosszaló pillantásokat vetnek 
leányukra, előtte pedig még inkább hajlonganak, alázkodnak, — rövidesen 
búcsúzott. 

Amikor aztán már rohant vele az autó s már nem kellett attól tar-
tania, hogy esetleg még a szemébe is kacag Livia, akkor már engedte, hogy 
fékezetlenül kitörjön a magába fojtott mérge. Úgy káromkodott, mint egy 
kondás. Hogy ilyen felsülés érhesse őt, — őt, akinek síma utat teremtett 
a sors, hogy sehol meg ne botoljék! Hogy ennyire megszégyenítse egy 
leány őt, — őt, akinek hódolattal adózik mindenki! És éppen ez a leány!... 
egy cafat, akinek még legutóbb a szeméből kirítt, hogy csak egy szavába 
kerülne és szeretőjévé tehetné... És most ekkora gyalázat! És mindez 
amiatt a szolgabíró-betyár miatt! . . . 

Keze ökölbe szorult és ökle fenyegetőn lendült arra Magyarország 
felé, ahol Rezsefyt sejtette. 

— Cine mintye! — sziszegte. 
„Cine mintye! . . . " Sajátos két szava az oláh természetrajznak. 

Két szó, telve ádáz fenyegetéssel, sötét bosszúvággyal. Itt nincsen „mell 
ki mell ellen", ha valakit bántódás ér, hanem ha egy zivataros éjszakán 
kigyullad egy ember feje fölött a ház, hát eszébe kell jutnia, hogy ő teg-
nap vagy tegnapelőtt vagy sok-sok nap előtt megsértett valakit; ilyen 
hatalmas két szó a „cine mintye!" Akinek elcsábítják a kedvesét, az nem 
rohan mindjárt, mindenki szemeláttára, nyitott bicskával a vetélytársára, 
hanem válla közé húzza a nyakát, két szót mormog: „cine mintye!" és 
holnap vagy holnapután vagy csak hónapok multán vérbefagyva találják 
a másik legényt valahol az útszélen... 

Miksicsben nem lohadt, hanem szörnyen forrt a düh még akkor is, 
amikor hazaérkezett. 

A gazdasszonya azzal fogadta, hogy valaki beszélni akar vele. Ez még 
ingerültebbé tette, mert szeretett volna magára maradni. 

— Valami parasztember, katonaruhában — magyarázta az asszony. 
— Küldd a pokolba! 
Az illető azonban már bedugta fejét az ajtón. 
— Mit akarsz? Nincs időm! Jöjj holnap! — ripadt rá Miksics. 
— Jó napot, uram! — köszönt nagy nyugodtan az idegen. — Holnap 

már nem jöhetek, mert még ma este vissza kell utaznom Budapestre. 
Miksicsnek eszébe ötlött valami: 
— Budapestre?... — de aztán elnyomta gondolatát és röviden sür-

gette: — Hát mi kell? Beszélj! Gyorsan, gyorsan! Nincs sok időm. 
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A látogatót egyáltalán nem hozta ki nyugalmából ez a barátságtalan 

fogadtatás. 
— Nem ismer, uram? — állt elő egészen. 
Miksics csak most nézte meg. Keresgélnie kellett emlékei között, míg 

végre rábukkant, hogy kié lehet ez az ismerős arc. 
— Te vagy az, Dumitru, Illefalváról? 
— Az vagyok, uram. 
— Akinek én segítettem, hogy felmentsék a katonai szolgálat alól? 
— Az, uram. És azért is jöttem most éppen önhöz . . . Én akkor 

láttam, hogy ön nagyon szereti a pénzt, hiszen rengeteget kért el tőlem 
is azért a felmentésért, pedig alig volt dolga ve le . . . 

— Mit értesz te ahhoz?! Rengeteg munka volt. Az a gaz szolgabíró 
okoskodott, az a Rezsefy. 

— Ó, nem, uram, ezt ne mondja! Én beszéltem akkor a szolgabíró 
úrral, ő nem ellenezte ügyemet; hosszú évek után ő is akkor került haza 
a frontról szép feleségéhez s azért meg tudta érteni, hogy, háromévi 
vakondok-élet után a lövészárokban, én is vágyódom haza a családi ott-
honba: Jó ember volt a szolgabíró úr, én hálás vagyok neki! 

Miksicsben megint felforrt a méreg: ez az ember is Rezsefyt dicséri, 
éppen most, éppen neki! Ráförmedt Dumitrura: 

— Nem érdekel a véleményed! Azt mondd, hogy most mit akarsz 
tőlem? 

Ámde Dumitrut nem hozta ki sodrából ez a rivalgó hang sem. Ren-
díthetetlen nyugalommal beszélt tovább. Elmondta mindazt, amit akart 
és úgy, ahogyan azt útközben bizonyára előre kiszínezte magának: 

— Hát igen . . . láttam akkor, hogy ön szereti a pénzt; könnyű mun-
kával sokat keresett. És aztán, amikor hazakerültem a falumba, ott volt 
a Grün, aki szintén milliókat szerzett itthon, míg mi a harctéren kínlód-
tunk. És aztán a bajtársaim is beszéltek róla, hogy az ő falujukban is van 
ilyen ember, itt ez, másutt az, akik mind-mind sok pénzt vágtak zsebre a 
háborúban. Én pedig azelőtt ötven meg hetven krajcár napszámért törtem 
magam reggeltől estig és soha félre nem tettem egy fityinget sem. Csinál-
jam-e tovább is így? Nem, uram, tovább nem! Elhatároztam, hogy hát 
majd én is szerzek sok pénzt. Azért ragadtam én is fegyvert az urak ellen, 
amikor kitört a forradalom s ezért mentem most megint katonának . . . 
Amikor vagy másfél évvel ezelőtt először jártam itt, akkor azért jöttem, 
mert nem akartam tovább katona lenni, most pedig, lássa uram, önként 
vettem fel megint az egyenruhát; őrmester vagyok a román hadseregben 
— mutatott a két aranysávra a vállán. 

— Látom, de mi közöm ehhez? Arról beszélj, hogy mit akarsz most 
tőlem? 

— Rögtön uram! — biztosította Dumitru és zavartalanul folytatta, 
kertelve, körülményesen, ahogyan már az ilyen egyszerű ember beszélni 
szokott: 

Vida Péter. 
(Folytatása következik.) 




