
szon iránti vágy felkeltése, stb. S mindez az átalakulás enyhe légkörben 
történik, mert összeesik egy növekedési folyamattal, az általános jólét 
növekedésével, a nélkülözések korának végével... (m.) 

CONSTANTIN STERE: A SZAKITÁS 
Const. Stere a napokban elhunyt román demokrata politikus hány-

tatott és balszerencsés politikai pályája végén nyult az iró szerszámai 
után. Mint bassarábiai román nemes ifju a mult század második felében 
az orosz národnyik mozgalom hiveként küzdött a cári önkényuralom 
ellen, a dolgozó nép jogaiért, kés�bb átment az Ókirályságba, hogy a tar�
tományabeli román nép felemeléséért és nemzeti felszabadulásáért har-
coljon. Kora ifjuságában megismerte a börtönt és a számüzetést és egész 
életére eljegyezte magát a népbarát eszmékkel. A román politikai élet-
ben váló szereplése azonban nem volt szerencsés. Az utóbbi években ke-
serű visszavonultságban élt. Tul a hatvan éven határozta el, hogy meg-
irja emlékiratait. De az emlékiratból regény, s�t regény�ciklus lett, (In 
preajma Revolutiei. Ed. Adeverul), amit csak váratlan halála szakitott 
meg. önéletrajzi regény ez, és nagy irót ismerünk meg benne .A ná-
rodnyik küzdelmek nagy korszaka elevenedik meg benne, és egy áldozat-
kész élet minden meghasonlása. Az alábbi fejezet a nemesi otthonnal való 
szakitás történetét meséli el. (K. S.) 

A nyári vakációban igen feszült légkör fogadta otthon az ifjú Vá�
nyát. 

A kuria nagy harcban állt az uradalmi falvakkal a ciripenii malom-
gát halászati joga miatt. 

A földreform meghagyta a malomgátat a földesur birtokában, de 
ugyanakkor elismerte a volt jobbágyok hagyományos használati jogát is. 

Ebb�l kerekedett a vita. 
Theodorovna Szmaragda úgy értelmezte a földreform rendelkezését, 

hogy a parasztoknak csupán itatni van joguk a malomgátnál. 
A zemsztvo�tag Dumitru Morariu házában Ványa jelen volt a fa-

lusiak néhány tanácskozásán és érezte, hogy az emberek számitanak az 
� támogatására. Még Ilenuta is, — aki id�közben érett formájú, penge 
rugalmasságú, dús sz�kefürtű, karcsu nagyleánnyá serdült, — várako-
zással tekintett rá. 

Ilenuta „nagyleány" módján viselkedett, igen tartózkodó volt és 
nem kockáztatott meg semmiféle régi bizalmasságot. De, amikor a lány 
a szemébe tekintett, Ványát valami olyan érzés fogta el, amelynek az � 
nyájas és szelid természete soha sem tudott ellentállni. 

Este, amikor épp egyedül találta apját a tornácon, határozottan el�-
hozakodott az üggyel: 

— Mondd, apám, miért nem engeded az embereket halászni a ma-
lomgáton? Tudod nagyon jól, hogy a multban is mindig halásztak. Szá�
mukra az igen sokat jelent, te pedig föl sem veszed, — hisz a mi ház-
tartásunk részére jut amugyis elég. 

— Nézd, fiam, igazat beszélsz, nem nagy dolog az egész, de igy ren�
deli a törvény. Amikor még létezett a robot, halásztak a gáton, de most, 
amióta a föld egy részét birtokbavették szinte ingyen, mért kapjanak 
rá a malomgátra is? 

Ebben a pillanatban a tornácra lépett Theodorovna Szmaragda, aki 
hallotta Sztyepánovics Jegor legutolsó szavait. Élénk mozdulattal fordult 
Ványához: 

— Te, fiam, amint látom, örömest le is vetkeztetnél bennünket a 



parasztjaidért. Alighanem te biztatod fel �ket, hogy most már semmi 
sem elég nekik. Se munkára nem kaphatók, se az adósságot nem fizetik. 
A tilosban legeltetik a tehenüket. Jól tudják, hogy benned pártfogóra 
találtak és hogy Sztyepánovics Jegor engedékeny és rád hallgat. De, 
hogy a malomgáton halásszanak, azt nem engedem meg nekik. Ne le-
gyen nekem egy szál halam a böjtid�ben? V a g y talán hust egyem Nagy-
pénteken is, mint te teszed? Amióta hazajöttél még feléje se néztél a 
a templomnak! U g y látszik elnémetesedtél vagy elzsidósodtál vagy el�
cigányosodtál, csak keresztény nem vagy már többé. Engem hagyjál böj-
töt tartani, ahogy az Ur meghagyta és aztán kell, hogy maradjon vala-
mi a munkánkból legalább Kosztyának és Masának, te pedig a magadé-
val, ha majd a tied lesz, azt csinálhatod, ami jól esik, — odaajándékozha-
tod az egészet azoknak a piszkoknak ,ahogy az óráddal tetted. De most 
még mi vagyunk itt az urak. 

Ványa érezte, hogy ez az összeütközés pillanata, amely régóta a le-
veg�be volt. 

— Ez azt jelenti, hogy keresztény vagy? — kérdezte. — Keresz-
ténynek lenni annyi, mint böjtid�ben sok savanyukáposztát és sok halat 
enni ? 

— Te akarsz engem kioktatni, hogy mit jelent kereszténynek lenni? 
T e , aki már keresztet vetni is elfelejtettél, te aki mindenféle zsidókkal 
meg cigányokkal barátkozol? 

— Akkor hát engedd, hogy megmondjam neked anyám, — vágott 
Vissza Ványa szenvedélyesen és reszketve a felindulástól, — engedd, 
hogy megmondjam �szintén: te nem vagy keresztény. Eljársz a temp-
lomba, tömjént égetsz, böjtöt tartasz és azt hiszed, hogy Isten meghall-
gatja átkaidat. Nincs más gondolatod, mint hogy mennél nagyobb va-
gyont gyűjts össze. És mit mondott Jézus a vagyonról? Szigorúan itélsz 
meg minden gyöngeséget és elfelejted, mit mondott Jézus a bűnös n�-
r�l? Az emberek réme lettél! fis engem miért kinzol gyermekkorom óta? 
M i t vétettem ellened, amikor még tehetetlen gyermek voltam? És saját 
fülemmel hallottam, ahogy apám is hallotta, amikor a halálomat kiván-
tad! Anya vagy te, keresztény vagy te? És most, amiért egy jó szót 
szóltam azokért, akik miértünk mindnyájunkért dolgoznak, amiért egy 
jó szót szóltam �srégi jogukért, hogy egy kissé megédesithessék a ma-
guk és gyermekeik táplálékát, ezért durván rámripakodsz és kész vagy 
a falut felbolygatni, ami Isten tudja hová vezet! Ilyen keresztény vagy 
t e ? Akkor hát, kik a pogányok? 

Halotti sápadtság boritotta el Theodorovna Szmaragda barna ar-
cát. Néhány pillanatig nem jött szó az ajkára, aztán vaskapocs nehézség-
ge l megnyilott szájából szaggatott suttogással félszavak és összefüggés-
telen mondatok törtek el�: 

— Uugy! Most végre megmutattad a fogad fehérjét! Te... te... sá-
tánfajzat! Megrontottad az életemet, gyűlöltél már csecsszopó korodban, 
gonosz voltál mindnyájunkkal szemben... U g y élsz a többi gyerek 
közt, mint a kakukfia... Az ellenségeinkkel tartasz!... Mindnyájunkat kol-
dusbotra akarsz juttatni, és most nincsen nyugtod, amikor Istent szol-
gálom, ahogy én helyesnek érzem és ahogy tudom! Átkozott légy egész 
életedre! És pusztulj el�lem... pusztulj.... pusztulj, hogy ne is lássalak! 
Élj, akivel akarsz és ahogyan akarsz, de az én házamban nem tűrlek meg 
többé, Óh, Istenem, Istenem! 

Theodorovna Szmaragdán valóságos hiszterikus roham vett er�t. 
Sztyepánovics Jegor ijedten a karjaiba szoritotta és szótlanul intett 

a fejével Ványának, hogy hagyja el a tornácot. 


