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(Folytatás.)

Most nem fogadta őt olyan szíves örömmel, mint máskor. De Pál
ezt nem vette észre, leült melléje s halkan beszélni kezdett:
— Livia, szeretnék közölni magával valamit... Már napok óta forr
bennem ez a valami... Tudja, tavasz van és csupa rózsás álmom van és
csupa derűs képet látok és mindig és mindenütt maga, Livia! csak
m a g a ! . . . És arra gondoltam, hogy mi itt csak sétálunk nagyokat, együtt
vagyunk egy-két órát, néha csókolózunk, de semmi több, p o n t . . . Hát
arra gondoltam, hogy ennek így nincs semmi értelme...
— Bizony nincs ennek semmi értelme! — kapott a szón Livia.
— No ugye? Hát erre gondoltam én is és arra, hogy viszont milyen
gyönyörű lenne, ha m i . . . mindig együtt lennénk, ha férj és feleség lennénk.
Livia magasra rántotta a szemöldökét:
— Maga elvenne engem feleségül? Engem? A román leányt?!
— Hát ugyan miért ne?!
— Maga? Maga, a . . . a . . . nagy magyar?!
R^thinek kedvtelen árny vonult az arcára. Bántotta, hogy Livia
most megint ezzel hozakodott elő, éppen most. De aztán nyugodtan
felelt:
— Igen. Hiszen azért én maradhatnék továbbra is olyan magyar,
amilyen voltam és amilyen vagyok.
Livia felállt.
— Hát nem! —. szólt határozott hangon és bement a házba.
Ott levélpapirt keresett elő és írt Miksicsnek. Mindössze két szót írt:
„Jőjjön! Várom!"
Pál pedig ballagott haza.
Egyáltalán nem izgatta fel a dolog, egyáltalán nem fogta fel szomorúan a visszautasítást, sőt tulajdonképen nem is tekintette azt visszautasításnak. Kérdése is inkább csak tapogatózás volt, mint komoly kérés;
a mámoros tavasz éppen eszébe juttatta ezt a gondolatot és hát ő nem
bírta magába zárni a gondolatot, szaladt vele Liviához. A Livia „nem"-je
nem sujtotta le. Ő nem láthatott bele a leány lelkébe, nem ismerhette
annak rejtett gondolatait. Úgy képzelte, hogy most egyszer megint fölülkerekedett benne az oláh érzés, nevelésének és környezetének ez a természetes folyománya, amelyet a mostani állapotok bizonyos mértékben
gőggé növeltek. Mi kell tehát más, mint az, hogy ez a gőg letörjék?! És
ez a gőg le fog törni, mihelyt megváltoznak a mostani állapotok, mihelyt
visszátér ide a magyar uralom! A magyar uralom pedig biztosan vissza
fog térni, ehhez kétség nem fér; még soha nem volt olyan bizakodó a
Napkelet.
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hangulat, mint most! Csak napok kérdése az egész. Ámde mégis: még
hány nap, még mennyi idő kérdése? Erre nézve kellene valahogyan biztos választ megtudnia . . .
S mire hazaérkezett, már meg is volt az elhatározása, hogy hogyan,
— Apám, én átmegyek magyar területre! — állt elhatározásával az.
öregúr elé.
Az öregúr nagy szemeket meresztett.
— Megbomoltál?
— Nézd, apám, te hitetlenkedel s én minden hitem mellett sem tudlak meggyőzni; azt mondod mindig, hogy csak olyan légbőlkapott micsodák az érveim. Nos, elismerem, hogy ezek a szokott érveim nem alapszanak máson, mint hogy: ez mondta, az hallotta. Hát most szeretnék
magam közvetlenül meggyőződni „odaát", hogy mi van? mi lesz?
— Eh, úgysem hozhatsz onnan sem olyan biztató valamit, amiben
igazán hinni lehetne!
— S ha mégis? . . .
Az öregúr elgondolkozott. Talán felcsillant benne egy halvány
reménysugár, talán mégis megkísérelte utánakapni annak a bizonyos
szalmaszálnak, aminek a vízbefúló szokott: beleegyezett.
— Hát erigy!
XX.
Réthi Pál tévedett akkor, amikor Mitru hadnagy fogdájából kikerülvén azt hitte, hogy végre megértette a „szabadság" igazi jelentését. Mert
ez megint egészen másvalami volt, amit most érzett, amikor újra szabad
magyar földön volt, újra magyar levegőt szívhatott. Kedve kerekedett
nagyot sikítani örömében és kicsi híja volt, hogy nyakába nem borult
az első kakastollas magyar csendőrnek, akit meglátott.
Már késő estére járt az idő, mire megérkezett Budapestre.
A szállásán csak megmosdott, megtisztálkodott, aztán sietett az
utcára; fárasztó utazása ellenére sem tudott volna nyugton pihenni.
Valami hajtotta, valami űzte ki a pesti éjszakába.
A pesti éjszaka régi ismerőse volt, sőt hajdanában, az úgynevezett
régi jó időkben, elválaszthatatlan cimborája. Akkor is épp úgy keresztülkasul bolyongta a várost, épp úgy rótta az utcákat, mint most. Csakhogy akkor másvalamilyen nyugtalanság hajtotta; akkor csak élvezeteket
kívánt ifjan pezsgő vére, akkor csak szerelemre vágyott lázasan lüktető
szíve s akkor még véletlenül sem jutott az eszeágába se, hogy a magyar
jövő felett töprengjen. Mindössze néhány év telt el azóta. Külsőleg talán
mi sem változott a pesti éjszakán. Most is akadtak begyakorlott könnyedséggel tovalibbenő páriák, akik fásult mosollyal csalogatják a férfit, épp
úgy, mint akkor. Most is bántón lármázott bele az egyhangú zajba egyegy csendülő kacagás, egy-egy duhaj danolás és egy-egy kocsirobogás,
épp úgy, mint akkor. Most is hűvös és kormos volt a levegő, épp úgy, mint
akkor. Most azonban mindezt nem látta, nem hallotta, nem vette észre.
Most úrrá lett minden egykori érzésén egy újabb érzés, ez kergette ideges nyugtalansággal, vágyó türelmetlenséggel: mi lesz? Mit hoz a jövő?
Meddig kell még oláh urakat süvegelni?
Bandukolásából néha hirtelen rohanásba csapott át, majd pedig egy-
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szerre megállt és fülelt: hátha felel valaki néma kérdéseire? Hanem aztán
észbekapott és kinevette önmagát, hogy az éjszakától, éppen a pesti
éjszakától vár választ!
Pedig hát attól is kapott ilyest!
Mert egyszerre éppen arra kezdett figyelni, hogy a pesti éjszaka
még mindig a régi pesti éjszaka, a kávéházakból meg az egyéb nagyablakos helyiségekből zeneszó hallatszik, épp úgy, mint régen.
— Tehát mulatnak, vigadnak az emberek; nem bánkódnak!
Hanem aztán erőltetve vigasztalta magát. Hogy hiszen mi kifogása
lehet ez ellen, hiszen ez a magyar temperamentum: „sírva vigad a
magyar"! Ámde akkor meg azt vette észre, hogy nem is magyar muzsika
hallatszik ezekből a kávéházakból és egyéb nagyablakos helyiségekből.
Sietve igyekezett más és megint más ilyen hely elé: hátha csalódik?! De
nem! Mindenünnen idegen hangok zsongtak a fülébe, valamilyen idegenszerű táncütemek.
És egyszerre nagyon szomorú lett. És egyszerre megérezte azt is,
hogy nagyon fáradt; az utazás fáradalmai erőt vettek rajta.
Vánszorogva indult haza a szállására. De alig bírt lépni, alig vonszolta a lábát, kénytelen volt maga is betérni egy kávéházba, hogy megpihenjen. Ott pedig, amíg szabad asztalért járt körül, önkéntelenül is bevetődött tekintete a játéktermekbe. Kékhasú ezresbankók garmadáját látta
prédának dobva a zöld asztalokra.
— Hát ez?! — hökkent meg. — Itt súlyos ezresek röpködnek játékból, akár holmi papirrongyok és ott napokig nem esznek meleg ételt és
hetekig nem látnak húst és nyomorognak százan és százan, magyarnak
maradt magyar tisztviselők... ugyanezeknek a játékos magyaroknak elszakadt vérei!
Ismét kifordult az utcára.
És már örült a nagy fáradtságának is, mert ez a testi kín legalább
elnyomta a lelki kínt. És rögtön el is aludt, amint otthon vízszíntes helyzetbe került.
Reggel azonban még sötéten szürke volt az égbolt, amikor már
megint talpon volt.
Alig bírta kivárni, hogy meginduljon a nappali élet lüktetése, aztán
— hajrá! —, ismét nekiindult az utcáknak: benyomásokat keresni,
szerezni.
Nézelődött, szemlélődött.
Az utca képe az volt most is, mint jó hajdanában. Megsötétedett
házak tömegében izléstelenül rikító új épületek s valamennyinek tövében
kirakat mellett kirakat, amelyek épp úgy kellették, kínálgatták mindenüket, mint éjszakánkint az előttünk ellejtő leányok. Mindenfelé tengernyi
nép, mintha belül a lakásokban már senki se lenne. Az úttesten vadul csengettek el izzadásra préselt áldozataikkal a villamosok, veszett iramban
hencegtek az autók és hangos „Héopp!"-pal döcögtették járműveiket a
kocsisok... Réthi Pál tekintete idegesen ugrált ide-oda a percenkint változó tarka képen. Keresett valamit. Tulajdonképen maga sem tudta, hogy
mit. Talán valamilyen hatalmas kifejezőjét magyarságunknak, a magyarságunkat ért gyalázatnak, ami szárnyaló lelket adjon ennek az egész képnek. De semmi, semmi! Pedig hát némileg már így is megnyugtató volt,
hogy nem látszik meg min sem, hogy alig néhány hónap előtt itt is garáz20*
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dálkodtak az oláhok; itt már nincs semmi nyoma az oláh világnak! Vagy
mégis? . . . Egy kocsi hajtott el mellette, az oldalán nagy piros-sárga-kék
táblával. Meghökkent. Mi ez? Miért pöffeszkedhetik még itt ez a gyűlölt
hármas szín? Hanem aztán eszébe jutott, hogy hiszen Budapestnek is ez
a színe. Mosolygott, de mégis arra kellett gondolnia, hogy Temesvárott
vajjon tűrnének-e piros-fehér-zöld színt egy kocsi oldalán az oláhok? . . .
Egy újságárustól lapokat vásárolt. Azokban is azt kereste, hogy megtalál ja-e a visszhangját annak, ami öt hevíti? Az első lapot buzgón végigbetűzte, a másodikat már csak futtában olvasta át, a címeket nézte, a harmadikban már csak lapozgatott. Mindnek megvolt a maga napi szenzációja: csúf veszekedések a nemzetgyűlésen és más ilyenek, de azt, amit
keresett, nem találta meg bennük. Ingerülten gyűrte össze őket. Arra
kellett gondolnia, hogy az oláh lapok, pártállásra való tekintet nélkül,
milyen következetesen helyeznek el nap-nap mellett egy-egy mérges fulánkot a magyarok ellen még most is, amikor pedig már diadalt aratott ez a
következetes politikájuk. Vajjon mégsem okultunk? Vagy talán nem is
akarunk tanulni? Hát ugyan hogyan gondolkoznak ezek az itteni
emberek?...
Az emberek! Szerves alkotó elemei a legnagyobb erőnek, a tömegnek! Most már őket kezdte figyelni. Szeretett volna a bensejükbe látni,
hogy vajjon fűti-e őket egy közös gondolat, amely alkalomadtán tömegerővé sokszorozza az erejüket, hogy viharként söpörhesse el a földünkre
fészkelt férgeket? . . . A közelében elhaladóknak fülelt a beszédjére, másokat meg erősen szemügyre vett. Épp úgy siettek vagy sétáltak el mellette,
mint régente, mintha azóta mi sem történt volna, csak még feltűnőbben
kopottabbá lettek azok, akik siettek, viszont még rikítóbban kiöltözöttekké azok, akik sétáltak. A sietőknek lerítt arcukról az egyedüli gond,
hogy meglegyen délben az ebédjük, a sétálóknak csakis magukkal törődését pedig minduntalan elárulta a kirakatablakok tükrébe vetett pillantásuk, — ezeknek a lelkében nem maradt hely az ország baja számára.
S az emberek közül egyszerre csak egyenesen feléje tartott valaki:
— Szervusz, Pál! — köszöntötte. — Te is átlógtál? Bravó! Hát
hogy vagy? Hogy vagy? Mi újság otthon?
— Az rémes! Az rettenetes! — kezdte Réthi a szokott módon és
belefogott az ecsetelésébe mindannak, ami a szívét nyomta.
De nem jutott messzire, mert a szavát megakasztotta a másik egy
apró vállvonással, amelyről nem lehetett tudni, hogy mit jelent.
— Hát igen. No igen. P e r s z e . . . Hanem izé! . . . Nem hoztál idegen
valutákat magaddal? Nem?? Ejnye! Azt bizony rosszul tetted! Most
kiválóan lehetett volna értékesíteni őket, mert a korona megint e s e t t . . .
Ennyi előnye mégis csak van ennek az egész . . .
— Előnye?
— Igen. Na, izé, persze, hogy is mondjam... a zsebemnek mégis
előny. Mert az a fontos, hogy a tőzsdén „hossz" van!
Réthi nyelt egy nagyot, de már nem szólt semmit.
Végre aztán elérkezettnek látta az időt, hogy megkezdhesse a kilincselést azokon a helyeken, amelyeknek létezéséről már a „Bánság"-nál
értesült, mint amelyek a „mi ügyünk" harcosai.
Megkezdte a kilincselést és alig tudott a végére jutni,
Egyik helyről a másikra küldték, innen oda, onnan amoda, végezetül
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azonban úgy látszott, hogy mégis rátalált az igazira, ahová összefut
minden szál és ahonnan széjjelfut minden szál.
Szörnyen hivatalosan ment minden.
Egy titkárféle átvette a névjegyét, hogy bejelentse, s eltünt egy nagy
szárnyas ajtó mögött, de rögtön visszatért megint és rámutatott egy
székre:
— Szíveskedjék egy kissé várakozni, mindjárt sorra kerül. Vannak
benn. Igen nagyjelentőségű kérdésről tanácskoznak — mondta.
Réthi tehát várakozott. Kitartó türelemmel várakozott. Mit is tehetett volna? Hiszen hallotta, hogy tényleg mások vannak benn, mert időnként jóizű nevetés hangjai szürődtek ki az ajtó mögül. Még akkor is
mosolygón derüs volt a tárgyaló urak képe, amikor vagy háromnegyed óra
mulva mégis kijöttek onnan a nagy szárnyas ajtó mögül.
Réthi megkönnyebülten sóhajtott s ránézett a titkár félére.
A titkárféle tehát megint felkelt, ismét eltűnt az ajtó mögött, de a
következő pillanatban már újra megjelent és előkelő lakáji mozdulattal
jelezte a bebocsáttatást:
— Tessék!
Roppantul előkelő benyomást igyekezett kelteni az az úr is, aki
Réthit fogadta.
Minden mozdulata méltóságteljes volt. Időnkint lassan végigsimított
a feje fölött a levegőben, úgyhogy nem lehetett tudni, vájjon gondterhes
gondolatait illeti-e ez a gesztus, avagy a szépen bodrozott hajától akaratosan elálló néhány szálat akarja ezzel rendre szoktatni, pillantása pedig
ismét és ismét rásiklott gyönyörűen ápolt körmére. Tény azonban, hogy
roppantul meleg kézszorítással fogadta Réthit. Beerőltette egy karosszékbe, címeres ezüst tárcából megkínálta szivarkával s aztán leereszkedően barátságos hangon megkérdezte:
— Nos, mi ujság ott önöknél?
— Ott? Mindenki azt kívánja tudni, hogy mi ujság itt?
— Ó, itt! Itt minden a legjobb úton halad. Teljes menetben vagyunk
a tökéletes .konszolidáció felé. Igen, a konszolidáció: rendkívül fontos!
Mert a destrukció . . .
Réthit nem ez érdekelte. Nem tehetett róla, ha illetlenül közbevágott:
— Ezt mi is tudjuk, mi is látjuk, kérem, hogy a konszolidáció . . .
De bocsánat, bennünket ott mégis közelebbről érdekel, hogy mi lesz hát
a megszállt területekkel? Meddig kell még idegen járom alatt nyögnünk?
Az előkelő úrnak megjelent egy mély barázda a homloka közepén;
a gondolkodás jele! Szeme a távolba meredt; a gondolkodás jele! Kezével
lassan végigsimított a feje fölött a levegőben; a gondolkodás jele?
Réthi előredült a székén, tekintete felcsillant és kissé még a szája is
nyitva maradt, úgy várta a megváltó szót.
Az előkelő úr pedig megszólalt. Megfontoltan. Ünnepélyesen:
— Kitartani és bizni! Igen, kitartani és bizni!
Réthi megint visszadült a széken és a szeme csillanása is halaványabb
lett megint egy árnyalattal.
— Kitartani és bízni! Persze, kitartani és bízni, — ismételte csöndesen. — De hisz . . . de hiszen... hát ki tartson ki, ha mi nem?! Hát
ki bízzék, ha mi nem?! De még meddig? Uram, még meddig?!
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— Hát ez az, kérem. Éppen ez az! Hogy meddig? — ismerte el a kérdés nagy jelentőségét az előkelő úr is.
— Igen, ez az. Hát miért nem váltanak már meg?
— No de kérem! Mit csináljunk? Fejjel csak nem mehetünk neki a
falnak! Nem egy az ellenségünk, hanem rengeteg! És mi egyedül vagyunk.
Tehát marad-e más hátra, mint kitartani és bízni? És persze, sok mindenre figyelemmel lenni. A konszolidáció: rendkívül fontos! Mert a
destrukció . . . Igen . . . Tehát ismétlem: kitartani és bízni!
Kezével még egyszer végigsimított feje fölött a levegőben, pillantása
még egyszer rávetődött jólápolt körmére, aztán hirtelen felállt és
búcsuzott:
— Engedelmet kérek, de sietek. Már dél v a n . . . És én éhes vagyok;
ma gyengén reggeliztem.
Réthi elfelejtett felállni és szintén menni, hanem csak bámult, bámult
a távozó után.
De nem is volt rá szükség, hogy ő is menjen, mert már lefoglalta őt
magának egy másik úr. Ez az úr, úgy látszik, nem annyira előkelőségre
törekedett, mint inkább tudós volt.
Belekezdett a maga fejtegetésébe:
— Nem lehet másról szó, mint arról, hogy szervezkedni kell. Miért?
Mert a szervezett erőn megtörik minden zsarnoki hatalom! Igen ám, de
egy szervezet csak úgy lehet céltudatos, ha a lélek tüze hatja át. Mi tehát
a teendő? Éleszteni a lélek tüzét, hogy ki ne aludjék! Ennyi az egész.
Nagyon egyszerű.
Aztán:
— Vegyük sorjában a dolgot. Az első feladat, hogy önök is megszervezkedjenek. Úgy tudom, hogy ezen a téren már túl is vannak a kezdet
nehézségein. Hiszen kiváló emberek vették kezükbe ezt a munkát ott
önöknél. Ott van például mindjárt Esett András . . .
Réthi nem tudott semmit egy efféle szervezkedésről és talán Esett
volt az egyetlen, aki erről magyarázattal tudott volna szolgálni, ajkáról
tehát egészen önkéntelenül rebbent el a kérdés:
— Éppen ő ? ?
— Ő! Egy lelkes és rendkívül tevékeny ember! Nagyon megbízható
jelentéseket szoktunk tőle kapni! — hangsúlyozta amaz.
— Nos úgy-e? — folytatta azután. — Ha ehhez még hozzávesszük,
hogy a svábok már meg is vannak szervezve, mindössze még az a feladatuk önöknek, hogy megteremtsék velünk az összeköttetést. Ez sem lesz
nehéz. Nagyon egyszerű ez is. Ahogyan ön át tudott jönni, úgy egyszerűen
átjöhet más is, rendszeresen is. A többi aztán már a mi feladatunk. Mi
gondoskodunk majd arról, hogy élesszük önökben, ottani magyarokban, a
magyar érzést, a svábokban pedig a német érzést...
De most már felpattant Réthi:
— M i t ? . . . A német érzést??...
— Igen, a német érzést, — ismételte amaz és megmagyarázta, hogy:
— a nagyobb ellentállás végett!
Sokáig tartott, amíg Réthi felocsudott és rendbe szedte a gondolatait.
Még több ideig, amíg nyugodt hangon meg birt szólalni:
— Uram nézze, nem jó lesz ez! Mert miért vágjuk mi magunk alatt
a fát? A sváb nép ma józan, csak kevés közte a megmámorosodott ember.
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A bánsági svábok jó magyar hazafiak, hát legyen majd csupa megkótyagosodott pángermánnal dolgunk, ha a Bánság maholnap újra Magyarországé lesz?
— Ohohó! Maholnap?... Nem lesz az olyan hamar!
— Tessék?
— Elszász-Lotharingia is ötven évig maradt idegen uralom alatt.
Nekünk sem célszerű közelebbi határidőre dolgoznunk!
Réthi nem emlékezett rá, hogy hogyan került haza a szállására. Csak
arraeszmélt fel, hogy a szálloda kapusa csodálkozva bámult rá, amikor
a számláját kérte.
— Már el tetszik utazni, nagyságos úr?
— El. Igen. El innen.
El innen! . . . El haza, ahol lehet ábrándokat táplálni, káprázatokban
ringatózni! El innen! El, hogy itt már ne halljon, ne lásson semmit!
De még kellett hallania, még kellett látnia valamit.
Már a pályaudvaron volt, amikor még egy ismerősével találkozott.
Egy földijével. Kuruc magyar emberrel, akit az oláhok kiűztek onnan és
akit itt „menekült"-nek kereszteltek el.
Majdnem sírva borultak egymás nyakába, úgy megörültek egymásnak.
— Kedves Réthi úr! Édes jó földim! Az Isten is megáldja, hogy itt
látom! Mi van otthon? Beszéljen valamit!
— Ne vegye zokon, nem beszélek semmit. Nem vagyok olyan hangulatban. Nézze, már utazom is vissza, pedig csak tegnap este értem ide. De
elég volt ennyi is! El innen, e l ! . . . Hanem... hanem ha tud, legalább
maga mondjon valami vigasztalót...
— Vigasztalót? — kacagott fel keserűen a menekült, — Útravalónak?... Hát jöjjön, nem is mondok, hanem mutatok valamit. Vigasztalót!
úrtravalónak! . . . Jöjjön!
Átvezette a pályaudvar rengeteg sinpárán. Az utolsónál aztán
megállt.
Ezen a sínpáron hosszú sora állott a rozoga teherkocsiknak. Mindegyiknek az ajtajához deszkahágcsó támasztva és mindegyikből rozsdás
kályhacső meredt a levegőbe. Körüskörül szemét, piszok, kiöntött szennyes
víz. És egy ilyen szennyes pocsolyában két kis gyermek játszott.
— íme, itt laknak a megszállt területekről menekült magyarok! —
mutatott a hosszú vagónsorra Réthi földije. — Menjen végig és olvassa
el azt a fehér cédulát a kocsik oldalán, az megmondja, hogy kik laknak
bennök. Mind szine-java az úgynevezett magyar középosztálynak. Látja
azt a két játszó gyereket? Egy törvényszéki bírónak a gyermekei; otthon
talán ragyogó parketten és puha szőnyegeken ugráltak, itt moslékban!
— De hiszen . . . ez . . . nem értem . . . hogyan?. ..
— Várjon, még nem vagyunk a végén! Azt igértem, hogy mutatok
valamit és még nem mutattam meg azt, amit akartam. Jöjjön!
Elindultak a vagonok mentén, az egyik előtt aztán megint megálltak.
— Az én lakásom! . . . Másszék fel ezen a létralépcsőn és nézzen be!
Réthi betekintett a kocsiba, de iszonyodva fordult rögtön vissza.
A rozoga vasúti kocsiban, egymás tetejére állított bútorok, ládák és
egyéb lim-lom között viaszsárgán sápadt arccal feküdt egy ágyon egy
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beteg asszony és mellette éppen olyan sápadt arccal egy nyöszörgő gyermek. Réthi iszonyodva fordult el ettől a Maxim Gorkij-i képtől.
— B o r z a s z t ó ! . . . R é m e s ! . . . — hebegte.
— Hát látta? A feleségemet?... A leányomat?... — kérdezte a
menekült és könnyes lett a szeme.
— D e . . . hiszen ez rettenetes helyzet! Hát akik tehetnének ez ellen?
— Jó, ha csak egy vállvonással intézik el panaszunkat, de rendszerint
azt is a szemünkre vetik, hogy egyáltalán miért jöttünk ide, miért nem
maradtunk ott, ahol voltunk! . . . Alkudtunk volna meg a helyzettel!
Most már nem szólt Réthi egy szót sem. Megszorította a földije kezét
és rohant el innen is.
A vonaton bevágta magát egy fülke sarkába s ki sem pillantott, amíg
messze maga mögött nem tudta a pesti kormos kőházakat. Addig a vonatkerekek egyhangú kattogása is csak az egy-gondolatát ismételte:
— El innen, el! El innen, el!
De aztán lassankint mégis megkisérelte, hogy utána gondoljon
mindennek
Vajjon mit láthatott egy nem is egész nap alatt? Persze csak a
bántó árnyakat, hiszen azok a feltünők! Az erdőben is előbb találni meg
a dudvát, mint a szerényen meghúzódó ibolyát. Hátha itt is ráakadt volna
idővel az árny mellett a fényre?... És bántotta, hogy vannak víg emberek
is? Hát talán gyászlobogó csüngjön minden házon és zokogva keseregjen
mindétig mindenki? De honnan tudhatja, hogy nincsenek-e itt is sokan,
akik sírnak?... Láthatta-e ezeket?... És bántotta a hányi-veti kijelentése
valakinek, hogy a pénz a legfőbb! De hát nem őmaga volt-e az, aki mindig
hirdette, hogy ne csupán hivatali elhelyezkedésekben keressen érvényesülést a magyar középosztály sarja? Hát íme, átcsapott a pénzszerzés birodalmába! . . . És bántotta egy Maxim Gorkij-i k é p . . . De mégis, ez mind
csak mellékes benyomás volt! Mégis csak egyedül az fájt neki, hogy
semmi-választ kapott a minden-kérdésére! De miért is kivánta, hogy rögtön a legfontosabbat kössék az orrára neki, akit először láttak, akiről azt
sem tudhatták, hogy miféle szerzet?! Viszont ő meg honnan tudhatja, hogy
csakugyan az igazi helyen kopogott-e. Hátha csak olyan tessék-lássék emberekkel beszélt? Hátha egészen másutt kellett volna keresnie a mindent
mozgató erők forrását, amelyik titokban buzog?! . . .
— Ó, te bolond! Miért siettél hát el olyan sietve? — igyekezett megnyugtatni háborgó önmagát.
De hiába! Szája keserű íze nem mult el.
XXL
Nem azon az úton tért haza, amelyiken idejött, de ez is épp olyan
kalandos volt, mint amaz.
A huszadik századnak itt rajzolt korképéhez tartozik az is, hogy
akadhattak Európa kellős közepén területek, ahol megint felvirult a régmúlt idők kalandos romanticizmusa. Voltak itt emberek, akiket minden
vérségi kötelék néhány kilométerrel arrább vonzott, ez a néhány kilométer
azonban áthághatatlan óriási távolságnak tünt, mert ebbe a néhány kilométerbe esett bele az a tilos-vonal, amelyet Clemenceau határként jelölt
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meg Magyarország és Oláhország között. A határ néhol egy telket szelt
ketté s az innen lakó gazda éppen csak szemlélhette a túlnan lévő földjét,
de meg nem munkálhatta azt. Másutt meg két egymáshoz tartozó tanyát
választott széjjel s az egyikben megtelepedett gyermekek nem nézhettek
utána, hogy mint megy az agg szüleik sora a túlsóban, — hacsak zivataros éjszakákon meg nem kisérelték az átszökést ezen a tilos-vonalon.
Ámde az ilyen átszökés mindig tele volt ezer kalanddal, ezer veszedelemmel, — a huszadik századba beültetett régmult idők romanticizmusával.
Nem volt ritka eset, hogy egy puskagolyó járt ki annak, aki így szökni
próbált. És ehhez képest még szerencséről beszélhetett az, aki csak a hajdani idők megelevenedett betyárvilágával találta szemben magát, mert
lehet, hogy csak értékeit és ékszereit szedte el az oláh granicsár, őt azonban szélnek eresztette, sőt lehet, hogy megfelelő jutalom ellenében maga
az oláh határcsendőr vezette el biztos ösvényeken a helyes irányba.
Jövet Réthi is úgy szökött át a demarkációs vonalon sötét éjszaka,
hogy hasig gázolt árkok vizében és ladikkal szelte át a Marost, menet
azonban más utat választott. Megalkudott vasutasokkal, hogy munkászubbonyba öltözve egy vonat mozdonyán fütőként teszi meg az utat
Szegedtől Temesvárig.
Éppen az emberét várta, akivel ruhát és szerepet volt cserélendő,
amikor hangos üdvrivalgással rontott hozzá valaki:
— Szervusz, Pál! Isten hozott Pál!
Luckan volt. S éppen azért, mert a Luckan volt az illető, Réthi nem
viszonozta hasonló lelkesedéssel a köszöntést, hanem csodálkozón mérte
végig:
— Te?! Itt?!
Luckannak csak az első pillanat meglepetéséből kellett felocsudnia,
hogy megértse ezt a hangsúlyozott kérdést és annak jelentőségét.
— I g e n . . . i z é . . . ó, már régen itt vagyok! Te még nem tudtad?
Igazán? Persze . . . Ó, már régen! . . . Tudod kérlek . . . — hebegett eleinte,
majd meg kertelve folytatta: — De persze, te ezt nem tudhatod és én
értem is, hogy magyarázattal tartozom, és meg is fogok magyarázni mindent, hallgass csak meg, izé, jöjj ide a kávéházba, én éppen oda igyekeztem, amikor megláttalak, ott adtunk egymásnak találkát az asszonykámmal, tudod, én az irodából jövök mostan, hát gyere kérlek, ott nyugodtan
beszélhetünk, avagy te akár ne is szólj, csak hallgass meg engem...
Réthi engedett a hivásnak.
Nyugodtan hallgatta Luckant, eleinte egészen közömbösen, utóbb
mégis némi érdeklődéssel.
— Úgy-e, neheztelve váltál el tőlem annak idején? — beszélt Luckan.
— Persze, hiszen én akkor roppant mélyet zuhantam a szemedben! Hanem
hát tudod, kérlek, akkor olyan rémes zűrzavar volt, amelyben senkisem
tudhatta, hogy mi lesz, de mindenki éppen a zürzavarban akart lenni
valamivé. És én fiatal voltam és még senki-semmi. És akkor jöttek az
ajánlattal és én kapva-kaptam rajta: a semmiből egyszerre főszolgabíró
lettem, csupán, hogy magyar helyett németnek kellett vallanom magam,
ami tulajdonképen voltam is. Így kezdődött. Hanem aztán! Pusztán csak
cím volt ez az én főszolgabírói állásom, minden hatáskör az oláh primprétornak, főszolgabírónak volt a kezében. Én nem csináltam semmit,
mert nem csinálhattam semmit, de azért mindennap ott kellett lennem a
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hivatalban és napról-napra mindinkább meg kellett értenem, hogy mi az
a „Balkán". Hidd el, akkor már nagyon éreztem a magam szerencsétlen
voltát és nagyon vágyódtam vissza közétek! S lelkiismeretfurdalásaim
közepette aztán egy napon levelet kaptam Szegedről. Egy csempész hozta,
a menyasszonyomtól. A levélből előbb a jegygyűrűm, aztán egy kártyalap
hullt ki, rajta csak négy szóval: „Én magyar leány vagyok!" . . . Ne adja
Isten, hogy valaha részed legyen ilyen kínokban, mint nekem azon a napon!
És este nem birtam tovább; én, aki megtagadtam a magyar földet,
vágyódva szöktem vissza a magyar földre! És ez nem volt színészi póz!
Sírva borultam annak a leánynak a lábaihoz . . . És most boldog vagyok!
És szeretném feledni a multat! És ezentúl csak egy politikát akarok:
magyar gyermekeket akarok adni magyar hazámnak!
Egy asszony lépett az asztalukhoz. Luckan felesége.
Réthi nézegette az asszonyt, hogy mi van rajta valami különös?
Aztán egyszerre észrevette. Az asszony erősen széles volt derékon alul,
csipőben. Luckan tehát már gyakorlatilag is hozzálátott jelenje és jövője
egyetlen politikájának a keresztülviteléhez, hogy jóvátegye vele a multját.
Luckan pedig gyöngéd szeretettel simogatta a felesége kezét, azután
még egyszer Réthihez fordult és meggyőző hittel mondta:
— Én megtértem!
S Réthi mosolygott: a megtért f a r k a s ! . . .
Azután még a megtért báránnyal is találkozott, de már otthon
Temesvárott.
A megtért bárány Mahler Gyuri volt.
Vele nem ment olyan viharosan végbe a viszontlátásuk, mint Luckannal, hanem éppen csak találkoztak, kezet fogtak, együtt rótták az aszfaltot és beszéltek hétköznapi dolgokról.
Végül azonban még sem állhata meg Réthi, hogy meg ne kérdezze:
— Mi ujság a sváb politikában?
— Semmi közöm ahhoz a politikához! — felelt Mahler egyszerre
felingerülten.
— Mi? — állt meg csodálkozva Réthi.
— Semmi közöm a sváb politikához! Semmi közöm! Hogy volt, nem
tagadom, de kérlek, ne bolygasd, mert elfog a szitkozódó düh, úgy szégyenlem!
— De hát hogyan? — firtatta Réthi.
— Eh, nem érdemes szólni r ó l a ! . . . Azt sem tudom már, hogyan kezdődött az egész?...
— Talán az a kháosz, az a zűrzavar . . .
— Igen, igen. Persze. Az valami ostoba járvány volt, amelyet mindenki megkapott. Én is betege lettem ennek a láznak. Telve voltam ideálizmussal, de jaj, hogy nekimentem vele a falnak! Na mindegy! Egye fene az
egészet!
— De mégis, hát hogyan jutottál ennyire?
— Hogyan?... Mit tudom én! Buzogott bennem az ifjú erő és lelkesedés. Azoknak pedig, az úgynevezett vezetőegyéniségeknek, a politikai
nagyságoknak és egyéb jelzőkkel díszített kicsodáknak meg éppen ez kellett: az én ifjú erőm és őszinte lelkesedésem. Felkaroltak. És én úsztam
az árral, mind közelebb kerültem őhozzájuk, mindjobban megismertem
őket, mindjobban bepillantást nyertem a kulisszák mögé. Nahát! Azt
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mondják, hogy a színházban is egészen más az, ami a színpadon van és
ami a kulisszák mögött, de erről legalább tudja mindenki, hogy ez csak
festett világ, hogy itt csak színészek komédiáznak a tapsért... de ki
hitte volna, hogy a politikában is csak a tapsért játszanak, ott is a szerepek körül folyik a tülekedés!? Ezt láttam; és kinyilt a szemem. Hát tudod,
aztán elvegyültem a sváb parasztok közé, a nép közé, hogy tulajdonképen
mit akarnak? És mind azt vallották, hogy „Wir wollen Ruh haben!"
Békességet akarnak, hogy zavartalanul élhessenek a munkának. És csakis
ennyiben érinti őket a politika, mert most az oláh világban nincs meg ez
a zavartalan békességük, máskülönben azonban fütyölnek az egészre. És
immár én is fütyölök rá! Én is békességet akarok. Állást vállaltam és
naphosszat rovom a hideg, rideg számokat, holmi „tartozik" és „követel" rovatokba, mert ha ez a butító munka le nem kötné minden figyelmemet, h á t . . . hát mindjárt elfogna a szitkozódó magyar düh!
Réthi mosolygott: ime a megtért bárány! . . .
Csak mosolygott és nem örült ujongva, ahogyan bizonyára örült
volna, ha nem állott volna még mindig a pesti benyomások hatása alatt,
ha nem érezte volna belsejében még mindig azt a keserű émelygést, amelytől nem birt szabadulni.
XXII.
Már rég benn ült a vonatban, de ez még nem indult. Nem is bánta,
hogy még nem indul. Nem kínozta türelmetlen honvágy, — nem volt miért
haza sietnie!
Csüggedten bámult ki az ablakon.
Az egyik sínpáron hosszú tehervonat állott. Minden kocsiajtóhoz
deszkahágcsó támasztva s a kocsik maguk felvirágozva. Ez egy „repatriáló
vonat" volt; ugyancsak találmánya a „békének". Magyarok hurcolkodtak
rajta szükebb pátriájukból, ahol már tilos volt magukat magyaroknak
vallaniok, tágabb hazájukba, ahol talán még szabad magyaroknak lenniök.
És mindegyiküknek boldog öröm az arcán! Vajjon milyen szenvedéseken
kellett átmenniök ezeknek az embereknek, hogy egyetlen könnyük sincs
az elhagyott otthonért, hanem ilyen könnyedén válnak el attól?! . . .
Réthi nézte az örömragyogott arcokat, elképzelte, hogy mennyi vérmes remény hevíti ezeknek az embereknek a lelkét, aztán visszaemlékezett
a szomorú képre, ott a pesti pályaudvaron és arra gondolt, hogy milyen
sok kín-keserves csalódás éri majd ezeket is.
Önkéntelenül hagyta el ajkát a sóhaj:
— Szegények!
— Bizony szegények! Szánandóan szegények! — ismételte valaki
fennhangon a sóhaját.
Riadtan fordult hátra.
A temesvári zsidó pap köszöntötte.
— Ugye, szomorú egy kép? Csupa tarka virág, csupa mosolygó arc
és nekem mégis könny gyűl a szemembe láttukra. Ők mennek, mennek
mind többen és mi maradunk, maradunk, mind kevesebben... mi lesz
ebből? Ők mennek boldog hittel, bízó reménnyel és mi maradunk a magunk
érzéseivel... mi lesz belőlünk? De: mi lesz belőlük?... Szegények! —
mondta a rabbi s hangja csengéséből kiérzett az igaz részvét.
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Réthi azonban idegenkedve fogadta a szavakat. Ezidőtájt is állandóan benn ült a lelkekben a zsidógyűlölet s ö sem tudott, nem akart
hinni a rabbi őszinteségében. Igyekezett másra terelni a szót:
— Hová? Hová? — kérdezte.
— Mindvégig a maga társaságában, Illefalvára.
— Illefalvára? — csodálkozott, mert a falujában mindössze két zsidócsalád volt és fel nem foghatta, hogy mit kereshet ott.
— Igen, Illefalvára megyek. Temetni.
— Temetni? — csodálkozott most még inkább. — Kit temet?
— Az öreg Grünt.
Réthi szeme továbbra is tágranyílva meredt a rabbira, de már nem
a csodálkozás visszfénye tükröződött benne, hanem a semmit nem értő,
felvilágosítást kérő meglepetésé.
S a rabbi megadta a felvilágosítást:
— Agyonverték az oláh zsandárok. Valami elszámolásból kifolyólag
viszály támadt köztük, Grünnek igaza volt, de az oláhok nem voltak hajlandók eltűrni, hogy igaza legyen; agyonverték.
Nagyon hirtelen, nagyon váratlanul jött ez az eset is, úgyhogy
a rabbi szavai szinte kábulatba ejtették Réthit. Alig bírt felocsudni
belőle. Nem akarta elhinni, hogy „a vármegye zsidaja" nincs többé. Még
úgy látta maga előtt Grünt, mint mindig: az arcán joviális mosollyal,
a teste tartásában kedveskedő udvariassággal, azaz . . . egyszerre feltűnt
előtte az a kép, ahogyan legutoljára, alig néhány nap előtt látta: köpködve, szitkozódva, karjaival hevesen hadonászva, hogy nekik nem kellenek
ide a magyarok, mert megírta Hites, hogy azok gyilkolják a zsidókat
és neki tehát nincs bánatára az oláh uralom, mert legalább biztos az
élete . . . s íme!
Nem állta meg, hogy gúnyos mosolyba ne görbüljön a szája.
— Agyonverték... Oláh zsandárok verték a g y o n . . . — ismételte
csendesen s hirtelen szembefordult a rabbival:
— Talán már Romániában is tért hódít a „fehér terror"?
A rabbi ránézett és teljesen nyugodtan felelt a megjegyzésre:
— Értem a kérdést és értem a célzatát is, hogy miért intézte éppen
énhozzám. Nos, válaszolok: átkozott, aki a „fehér terrort" kitalálta, ezerszer bűnt követ el Magyarország ellen, aki azt tényleg csinálja, de ezerésegyszer bűnös, aki azt kürtölve híreszteli! ....
— Hites, Reinkast!
— Helyes! Hites és Reinkast! De lássa, megnevezte ezt a kettőt,
meg tudta őket név szerint említeni. Mert ez a kettő is zsidó, miért szid
minden zsidót? . . . talán engem is, aki pedig csüngök magyarságomon és
utálom az oláht, ahogyan maga se j o b b a n ! . . .
Réthi nem felelt.
A vonat már rég elhagyta Temesvárt, amikor a rabbi megint felvette
a beszéd fonalát:
— Hites! Reinkast! Két kalmár. Kezükben a sajtó hatalma és ők
élnek is ezzel, ahogyan kalmárérdekük kívánja. De meglássa, mégis eljön
az idő, amikor nekik majd megbocsátanak, mert eljön az idő, amikor úgy
érzi kalmár-lelkük, hogy ismét kuruckodón kell döngetniök a mellüket.
Nekik megbocsátanak, ellenben nekünk tovább kell majd viselnünk az
átkot, amely őmiattuk szakadt ránk, mert a „keresztény kurzus" bele-

317
oltotta a tömegek lelkébe a zsidógyűlöletet, nem volt egyéb gondja, fontosabb problémája, mint a zsidókérdés . . .
Dús termést ígérő szántóföldek mellett haladt a vonat.
— Nézze ezt a búzatengert! — folytatta a rabbi. — Ez immár az
oláh kincstárnak ontja aranyát... Hát elsősorban és legelsősorban nem
Nagy-Magyarországra kell-e mindig gondolnia Csonka-Magyarországnak?
És legeslegelsőbbsorban nem ezekkel a területekkel kell-e törődnie a
„keresztény kurzus"-nak i s ? ! . . . Miért kevésbbé gyűlöletes faj az oláh,
mint a zsidó?
Réthi valahogyan valamilyen igazságot érzett a szavakban, de szabadulni akart ettől a nyomasztó érzéstől, szabadulni — erővel is!
— Uram! — fordult a rabbihoz. — Én ma nem tudok vitatkozni.
Én most olyan hangulatban vagyok, hogy nem tudok ellenvetéseket
t e n n i . . . nem tudok, m e r t . . . mert olyasmiket éltem át, h o g y . . . De, —
sietve, éles hangon vágta ki —, de mégis csak a zsidó beszél magából!
Aztán megint visszafordult és kibámult az ablakon.
A rabbi is a vidéket kezdte figyelni.
A vasúti vágánnyal párhuzamosan haladt a kocsiút. Az úton vásári
emberekkel megrakva döcögött egy szekér, mögéje egy tehén kötve. A
tehén hátra-hátrafordította a fejét és nagyokat bőgött.
Ezt nézték mind a ketten.
És csendesen megszólalt a rabbi:
— Lássa, ez a tehén is bőg a borja után, pedig az csak állat!
*

Pál nem merte meglátogatni Liviát, mert félt a maga szégyenérzésétől.
Amikor bízó hittel elindult itthonról, azt rémélte, hogy visszatérvén
megtörheti a leány oláh gőgjét és a k k o r . . . akkor nem lesz senki boldogabb nála, mert akkor minden bizonnyal az övé lesz Livia i s ! . . . Ámhogy
reménye csalókának bizonyult, nem mert a leány elé kerülni, mert tudta,
hogy most már fájna neki az az oláh gőg, amelyen könnyedén túltette
magát, amíg — hitt.
XXIII.
A harcizaj elült; lehet, hogy holnapra halotti nyugalom lesz úrrá az
egész mezőn, de lehet, hogy csak megpihentek egyidőre a fegyverek, — ki
tudja?! A harcizaj elült s most csend van. A letiprottak kínos kétségbeeséssel, kevés reménységgel hevernek szanaszét. Még járnak ugyan köztük
melegszívű emberek, hogy biztató szavakkal enyhítsék fájdalmukat, de
árnyékban, gödrökben meghúzódva, osonva már jönnek a sakálok. Ők már
érzik a hullaszagot. Szemük villogva villog: préda! préda! Jóllakhatik
telhetetlen gyomruk! És jönnek. Szemük villog. Már érzik a hullaszagot . . .
Hites Miksa és Reinkast Samu ünneplő ruhába bujtatták kövérre táplált testüket s lihegve loholtak a városházához.
Draghin, a főpolgármester hivatta őket.
Draghin is csak olyan volt, mint a többi oláh. Valahol a krassói
vagy a hunyadi hegyek közt látta meg a napvilágot. Maga mesélgette
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később, hogy az apja mészáros volt s ő fölcseperedvén, kéjjel nézegette,
hogy miként dönti egy-egy csapással földre a hatalmas állatokat. S amikor ezek már ott feküdtek a porban, akkor ő is odaugrott hozzájuk, rúgott
egyet rajtuk, avagy felkapott egy kést, hogy markolatig döfje a még
vergődő meleg testbe, — mészárosnak született ő is! Ámde az apja többre,
magasabbra szánta. Elvitte és bemutatta a környékbeli uraknak, persze
magyar uraknak, s ezek pártját fogták a kis oláh gyereknek; taníttatták,
ellátták ösztöndíjakkal, sőt végül szép álláshoz is juttatták. Hanem aztán
egyszerre úgy fordult a kocka, hogy azok a magyar urak nagyon nagyot
zuhantak, viszont Draghin nagyot emelkedett: Temesvár főpolgármestere
lett, és akkor Draghin egyszerre elfelejtett minden támogatást, pártfogást. De kéjes örömtől remegett kicsiny alakja és örömteljes táncot
jártak dús hajfürtjei, ha ő is rúghatott egyet a már megalázott magyarokon s igazán sajnálta, hogy egy kést is nem döfhet még vergődő testükbe. Határozottan nérói hajlamai voltak!
Hites Miksa és Reinkast Samu mégsem rettegtek tőle. Nem volt miért
rettegniök. Ők tudtak arra ügyelni, hogy ne legyen soha bajuk ilyen nagy
urakkal.
— Jó reggelt! — köszöntött be a főpolgármesteri hivatalba Hites
s csak éppenhogy előrebillent kissé, de büszkén egyenesedett ki mindjárt,
mert hiszen ő magyar volt, aki nem hajlong!
— Ám onoáre, domnule primár! — köszönt Reinkast s mélyen meghajolt, mert neki szabad volt, hiszen ő kezdettől lojális oláh alattvalónak
mondta magát.
Draghin megbiccentette a fejét, két ujját odanyujtotta a két embernek és szólt:
— Tudják, hogy ma keresztül utazott itt Vajda-Voevod?
— Nem . . . nem tudjuk.
— Hát milyen lapszerkesztők maguk, ha még ezt sem tudják?
— Megírjuk kérem... — sietett a szolgálatkész kijelentéssel Reinkast.
— Megírhatjuk... — mondta Hites is.
— Igen, keresztülutazott — folytatta Draghin — P á r i s b ó l jött, a
békekonferenciáról. Vitte Bukarestbe az örömhírt, hogy: elintéztetett!
Tudják már?
— Nem, de megírjuk kérem.
— Megírhatjuk.
— Igen, elintéztetett. Temesvár egyszersmindenkorra Romániáét
Néhány nap mulva már a magyar kormány is megkapja az értesítést a végleges döntésről. De m o s t . . . most aztán nem tűrök többé semmilyen
románellenes magatartást! Értik? Nem tűrök!
Reinkast ijedten görbült hétrét:
— De kérem, domnule primár, é n . . .
— Eh, nem magáról van szó! — legyintett Draghin. — Hanem mit
szól mindezekhez maga, Hites úr?
— De kérem, é n . . . é n . . — kapkodott Hites levegő után.
Egyszerre kiesett kuruckodó magyar szerepéből, egyáltalán nem volt
semmi magyar vonás rajta, éppenséggel nem, ahogyan tovább beszélt:
— De kérem szépen, főpolgármester úr, én i g a z á n . . . Hát lehet bennem kételkedni? . . . Csak taktika volt az egész. Muszáj volt, kérem szé-
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pen, kellett. Ott a konkurrens, a „Bánság", és a magyarok kezdtek elpártolni tőlem és kezdtek odapártolni... Hát mit csináljak? Mondja: mit
csináljak? . . .
— De most? — vágott a szavába Draghin.
Hites megtörölte izzadt homlokát.
— Most kérem? . . . Hát i g e n . . . De kérem, ott a konkurrens, a
magyar „Bánság" . . .
— A „Bánság" megszünik! — jelentette ki a főpolgármester.
— Megszűnik? — ragyogott fel Hites arca,
— Betiltjuk!
— Hát így igen, természetesen . . . de persze ravaszul, mert azért vannak és maradnak itt magyarok, de persze semmi irredentizmus... természetesen, így igen.
— Hát így igen? — mosolygott Draghin. — Hát így rendben a
gseft?
— Gemacht! — mondta Hites, ami ugyan szintén nem volt magyaros
ízű kijelentés, de a búcsúzásnál már megint a régi kemény legénynek
mutatkozott:
— Ajánlom magam, főpolgármester úr! — köszönt határozott hangon és éppen csak hogy kissé billentette meg a felsőtestét.
— Kompliménté, domnule primár! — hajolt a földig Reinkast.
Künn az utcán aztán összevillant a szemük.
— Szép idő van! — jegyezte meg Hites.
— Jó idő van! — jegyezte meg Reinkast.
S mosolyogva ment mindegyikük a maga szerkesztőségébe.
A „Bánság" szerkesztőségében pedig javában folyt azalatt a munka.
Izzadva, küzködve született meg minden egyes sor s ha a toll neki is ruccant és sietve vetett papirra egy szép cikket, rögtön át kellett azt húzni
és megrágva újra megírni minden egyes szót, hogy a közönség kiolvashassa a sorokból a magyar érzést, ellenben a cenzura belé ne akaszkodhassék. Nehéz munka volt ez, de becsülettel és lelkesen végezték azok néhányan, akik csinálták. Ha arról értesült valamelyikük, hogy megint becsempésztek néhány budapesti lapot Temesvárra, detektív-módra kutatott
utána, amíg a kezébe nem kerültek, aztán nekigyürkőzött az egész társaság: nosza, hamar kiszedni belőle, amit lehet! Magyar hírt! Magyar hírt!
Az átkozott bukaresti és párisi lapok csupa cudar gonoszságot közölnek
rólunk!...
— Ez is jó lesz! — adott oda egy rövid kis napihírt a szerkesztő az
egyik munkatársnak. — Kellő formába öltöztetve, érzelgős szavakkal
körülcirkalmazva jó lesz ez is, nagyon jó.
A hír egy kis inasgyerek szomorú sorsát tárgyalta. A fiú valahol
Budán öngyilkos lett, mert már két éve nem mehetett haza a szüleihez,
akik megszállt területen laktak. Hiszen igaz, hogy bizonyára nem hazafias
elkeseredésében végzett magával az alig tizenöt éves inas, talán csak
nagyon vágyódott már az anyai kéz símogatása és az otthoni kényeztetés
után, de itt, megszállt területen ez a kis esemény is alkalmas volt hangulatkeltésre. A „Bánság" tehát megírta, szépen, érzelgősen, s a posta
szerteszéjjel vitte a hírt.
Réthi Jenő is elolvasta s a szívébe markolt ez az apró tragédia:
Egy kis fiú önkezével tett pontot a maga rövid élete mögé! A fiú még
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alig cseperedett föl, még előtte volt a jövő minden csábító ígérete! És már
is! Úgy találta, hogy hiába minden csábítás, jövő már nincs é s . . . megoldást keresett és . . . megoldást t a l á l t ! . . .
Az öregúr még sokszor és sokat gondolt a kis inasgyerek apró tragédiájára. Lelke különösen hajlott most ilyen sötétárnyalatú, szomorú hangulatokra. Pál is úgy jött meg magyar területről, hogy kertelve beszélt
semmiségekről, de a dolgok lényegét már ő sem tudta jóra csűrni-csavarni.
Réthi Jenő még sokszor és sokat gondolt a kis inasgyerek apró
tragédiájára. Másnap is, amikor a könyvszekrényben keresett valamit s
egyszerre egy pisztoly hideg acélja került a kezébe.
A pisztolyt még annakidején dugták el ide, amikor az ellenséges
megszállás megkezdődött és minden fegyvert be kellett volna szolgáltatni.
Az öregúr fogta-fogta a hideg acélt, míg az a keze melegétől át nem
melegedett, és megint arra a kis inasgyerekre g o n d o l t . . . Az még jóval
innen volt a húszon és ő már túl van a hatvanon! Annak még tárvanyitva állt az Élet kapuja, de neki b i z o n y . . . de ugyan micsoda még?
még a jövő? . . . a jövő nagy kérdése! Az a kisfiú megoldotta a kérdést! . . . És ő? . . . De hátha mégis lesz még vigadalmas ünnep? . . . hátha,
hátha...
Sietve visszarakta megint a pisztolyt a rejtekhelyre.
Vida Péter.
(Folytatása következik.)

