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A háború.
A szovjeth adseregn ek  nincs többé védővonala

Német katonai körökben a következőképen 
vázolják annak a ténynek eredményét, hogy a 
Sztalin-vonalat minden döntő ponton többszörösen 
áttörték:

— Leküzdöttük az utolsó védővonalakat és a 
Dnyeszter és a Dnyeper hatalmas folyamait is. 
Kiev, Ukrajna egykori fővárosának megszállása 
küszöbön áll. A Dnyeper felső folyásán túl, 
Minszktől keletre 200 kilométert törtünk előre és 
bevettük Vitebszket. Ezzel megtettük az egykori 
érdekhatár és Moszkva közti fele utat. Ezenkívül 
megnyílt a Dnyeper felső folyása és a Düna felső 
folyása közti úgynevezett szárazföldi híd a Moszkva 
elleni további előnyomulás számára. Ezen az úton 
nincsenek sem mesterséges, sem természeti aka
dályok. Az északi szakaszon a német páncélosok 
a Pejpusz-tótól keletre nyomultak előre és ezzel 
közvetlenül fenyegetik az ottani arcvonal legfon
tosabb pillérét, Leningrádot.

*
A „Corriere della Sera“ a keleti harctér ka

tonai helyzetével kapcsolatban kiemeli, hogy a né
metek már nem támadó, hanem védekező arcvo
nallal állnak szemben.

Hangsúlyozza egyébként a lap, hogy a szov
jetparancsnokság a harci egységek százait vetette 
az első vonalba, amely már megsemmisült, mig a 
haderő többi részét a Sztalin-vonal erődítményeinél 
összpontosította.

Ilyenformán a német csapatok mentesülnek at
tól a nehéz feladattól, hogy az óriási kiterjedésű

és közlekedési útvonalakban szegény ország belseje 
felé önként visszavonuló ellenséget üldözzenek.

A fe lbom ló  szo v je th a d o sztá lyo k  fe je tlen ü l vonulnak  
vissza  a  ném etek elől.

Az erős német támadások következtében 
július 13.-án a bolsevisták a Sztalin-vonaltól 
keletre sok arcvonalszakaszon tovább vonultak 
vissza. A szovjet hadosztályok teljesen fejetlen 
felbomlása tovább folyik. Ez kitűnik Timosenkónak, 
a középső arcvonalszakasz új szovjet főparancsno
kának első parancsából. Ebben kijelenti, hogy a 
haditörvényszék büntetése sújtja mindazokat, akik 
önhatalmúan meghátrálnak az ellenség előtt.

A szovjethadseregek kezdődő bomlási jelen
ségeinek egyik példáját jelentik a keleti front déli 
részéről. Mint berlini katonai hely közli, ezen a 
részen egy német rohamcsapat erdős területen 
való előnyomulás közben 300 szovjetkatonát fogott 
el. A bolsevisták felemelt kézzel jöttek elő a sűrű
ségből. Egy tizedes egy vászondarab lengetése 
közben tört német nyelven ezt kiáltotta: „Nem 
lőni, barátok vagyunk!" Mikor a német vonalakba 
vitték őket német tolmács előtt kijelentették, hogy 
a legközelebbi alkalommal sok bajtársuk ugyan
csak át fog menekülni, ismételten kérték: „Négy 
napja nem kaptunk semmi ennivalót, éhesek va
gyunk. Adjatok valamit ennünk."

Moszkvában a pánik időközben elképzelhe
tetlen méreteket öltött. A lakosság olyan tömegek
ben menekül, hogy a város életfontosságú üzemei 
veszélyeztetve vannak. A még szovjet fővárosban 
levő külföldiek igyekeznek elutazni, bár a szovjet 
az elutazást megpróbálja gátolni.
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F olyta tód ik  a  m a g ya r  csapatok  előnyom ulása.

A Magyar Távirati Iroda jelenti: A magyar 
királyi honvéd vezérkar főnöke közli: Gyorsan moz
gó csapataink a Zbrucz-folyó mentén lévő ellen
séggel a folyón való átkelésért vívnak harcokat. 
Kerékpáros csapataink nagy menetteljesítményeik
kel, a műszaki csapatok fáradságot nem ismerő 
munkájukkal jelentősen hozzájárultak az eddigi si
kerekhez.

M a g ya r  virtus.

Mértékadó katonai körökben lelkes elismerést 
keltett az a bravúros példa, amelyet egyik repülő- 
századunk parancsnoka nyújtott a legutóbbi harcok 
során a bátorságról és a bajtársi szerétéiről.

A Zbrucztól keletre vívott légi harcok során 
egyik magyar harci kötelék győzelmes ütközetet 
vívott az ellenség repülörajaival. A harc közben 
lelőtt szovjet gépek egyike rázuhant az éppen 
alatta elrepülő magyar vadászgépre és összezúzta 
azt is. A magyar gép pilótája lélekjelenlétét meg
őrizve, kiugrott alázuhanó gépéből és sikerült 
ejtőernyővel a szovjet csapatok birtokában lévő 
területen földet érnie. A magyar pilótatiszt szá
zadparancsnoka, látván bajtársa helyzetét, gyors 
elhatározással úgy döntött, hogy megkísérli annak 
a hadifogságból való megmentését. Vakmerő bá
torsággal leszállt az ellenség mögé hullott bajtársa 
mellé s fittyet hányva a minden oldalról ellene 
forduló tüzelésnek, felvette szerencsétlenül járt 
tisztjét a gépbe s mielőtt a rájuk rohanó szovjet 
katonák árthattak volna nekik, pillanatok alatt fel
emelkedett vele a levegőbe.

A közelben előretörő magyar páncélosok és 
kerekpárosok leírhatatlan lelkesedéssel éljenezték 
meg a sértetlenül hazaszálló repülőbajtársaikat.

Anyámhoz.
Tudom anyám, hogy könnyes a te szemed, 
Szívfájdalmat okoztam én neked.
Oh anyám ne hullajts könnyeket,
S ne rövidítsd meg ezáltal életed.

Tudom, hogy a te jó anyai szívedet,
S nagy jóságodat mennyire eltiportam 
S mennyire rossz gyermeked voltam,
Óh tudom, hogy te mégis megbocsátasz nekem.

Óh anyám, ha tudnád fiad milyen árva,
Hogy anyai szívedtől így el vagyok zárva. 
Mennyit sírok, könnyezem,
Míg átalszom az éjszakát.

Kérem Istent adjon neked hosszú életet,
S nékem bűnös fiának kegyelmet,
Hogy értem könnyező arcodat, 
Gyermekszeretettel megsimogat hassam.

V ilág  fo ly á sa . | |
_______________________________

„Vágd m agyar!" A finn rádió magyarnyelvű 
adásában a bolsevikiellenes hadjárattal kapcsolat
ban a következőket mondotta Magyarországról:

— A tengelyhatalmaknak és a tengelyhatal
makkal baráti államoknak a szovjet-bolsevizmus 
elleni hadjáratával kapcsolatban rá kell mutatni 
arra, hogy nem elegendő az istentelen szovjetta
nok kipusztításának szükségességét hangsúlyozni, 
hanem rá kell a közvélemény figyelmét irányítani 
a cári Oroszország hibáira és bűneire is.

A rádió'hangoztatta, hogy a Szovjettel szem
ben egységes arcvonal alakult. Mindenki, aki csak 
tud, fegyvert ragad, lábra áll, s elindul, hogy 
végzetes csapást mérjen a szovjet rémuralomra.

A rádió végül egy finn költő „Vágd ma
gyar" című versét olvasta be magyar fordításban.

A vers tüzes szavakkal buzdítja harcra a 
magyart. Hangoztatja a finn-ugor rokonságot. 
A magyarnak, akárcsak a finnek, nem szabad 
haboznia ebben a harcban, a bitang ellenségnek 
el kell pusztulnia. A finn és a magyar nemzet 
fiai Moszkvában fognak egymásnak kezet nyújtani.

Így ta lá lták  fel a  gum iabroncsot. A mai 
emberek, akik számtalan autót és kerékpárt látnak 
elsuhanni ruganyos gumikerekeken, vagy maguk 
alig hallhatóan száguldanak tova léggel töltött vas
tag gumikerekű autójukon, nem is sejtik, milyen 
„véletlennek" köszönhetik ezt a találmányt.

ösmert tény, hogy gyermekjátékok már sok
szor vezettek nagy találmányokra. 1885-ben az ír
országi Dublin városban élt egy Dunlop nevű ál
latorvos, aki kisfiának sajátkezüleg egy háromke
rekű járművet készített a gyermek mulattatására. 
A kisfiú egész nap új játékával játszott. Este azon
ban fájdalmakról panaszkodott, amelyeket a „tri
ciklidnek kemény kerekei az egyenlőtlen köveze
ten okoztak. Hogy kisfiát megkímélje a fájdalmak
tól, Dunlop apa javítani akart a szerkezeten és elő
vette â  kerti öntözőcsövet, levágott belőle három 
darabot, mindegyiket megtöltötte levegővel, a vé
geket összekötözte és ráerősítette a három gumi
hurkát a kerékre. Most már a kis Dunlop úgy járt a 
dublini rázó kövezeten, mintha dunyhákon járt volna 
triciklijével.

Egy napon egy idegen megszólította a fiúcs
kát és megvizsgálta a „gumihurkákat" és azt mond
ta, hogy nagyszerű találmány ez és hogy ő bizony 
szabadalmaztatni fogja. A fiú sietve hazahajtott és 
elmondta az esetet apjának, aki egyszerre csak 
ráeszmélt, hogy milyen nagyjelentőségű értékes ta
lálmányt fedezett fel. Most már ő sietett megsze
rezni rá a szabadamat.

így jött létre és indult el győzedelmes útjára 
az egész világba a Dunlop pneumatik.

S tatárium . Magyarországon kihirdették a 
statáriumot, vagyis a rögtönítélö szigorított bírás
kodást. Ennek következtében betörésért már halálos 
ítéleteket hajtottak végre.



B I Z A L O M 107

A gyermek szíve.
A gyermeki szív tiszta s bohó 
Feh.ér mint a csillogó hó!
A gyermek szivét ápold-gyomiáld 
A vetés majd dús aratást á d ..

Karold föl a gyermek szivet 
Mondjál neki szép meséket.
Tarka képet fessél neki — 
Örömmel legyen szíve teli.

Hivő szívét meg ne ingasd —
Mert így benne végig bízhatsz.
A légvárakat mint föl épít —
Ne rontsa el majd a tévhit. —

A gyermek szivet szép mesével — 
Rakjad körül gyémánt kövei.
Hadd örüljön piciny szíve — 
Legyen boldog gyermek éve.

A nap úgyis egyszer eljő — 
Felnőtt lészen a gyermekből.
És a sok szép tarka képek —
A szívben maradva — emlékek.

D . 1695.

JANCSI
Regény *

írta* Galambos János.

1.
Ketten voltak jóbarátok: Jancsi és Jankó: 

Együtt járták végig a középiskolát valamelyik 
székelyföldi kisvárosban s együtt kerültek fel a 
budapesti műegyetemre. Jancsi úri családból való, 
de árva. Nagynénje taníttatja. A Jankó szülei él
nek s egyszerű kisgazda-emberek egy homoród- 
menti falucskában.

Jelesen érett létükre égigszálló tervekkel jöt
tek a fővárosba. A Jankó reményei közül valóra 
is vált mindaz, ami eddig valóra válhatott, s — 
két hónap se telik bele — bizonyára meglesz az 
oklevele is „kitűnő képzettségét" igazoló oklevele. 
De Jancsi elmaradt a társától. Már elsőéves ko
rában betegeskedni kezdett s a tüdőbaj jelei mu
tatkoztak rajta. Falun — Klári néninél — mindig 
jobban lett, a fővárosban újra rosszabbul, a mű
egyetemre járt is, nem is s bizony csak most 
készül első szigorlatára, nem a másodikra, mint 
Jankó. Azaz arra is csak készülne, mert két héttel 
ezelőtt vért köpött s bár jobban van, még gyönge 
s nagyon kell magát kímélnie.

Elmaradt Jankótól a tanulásban, de barátsá
gukon ez mit. sem változtatott. Most is együtt 
vannak harmadikemeleti szobácskájukban, ebéd 
után. Jancsi a divánon hever. Jankó jegyzetei közt 
keresgél.

— Látod, — szól Jancsi — ha én paraszt- 
embernek születtem volna, most egészséges és 
boldog volnék, míg így . . .

Elhallgat. Ábrándos kék szeme a mennyezet 
kopott festésén jár ugyan, de gondolata hazaröp
pen az ö kedves szülőföldjére.

Jankó türelmetlenül kapja föl a felét.
— így beteg vagy és boldogtalan — veti 

oda kiegészítésül. — Éppen ezeregyedikszer hal
lom!

Jancsi Jankó felé fordul.
— Meglehet, — szól aztán minden izgalom 

nélkül — de végig még egyszer sem hallgattál.
— Mert előre tudom a mondókádat s únom 

a sok volnát. Nem születtél parasztnak, s vége!
— Igazad van! Vége az egészségemnek, 

vége a boldogságomnak, vége az életemnek! Hiába 
bolondíttok, jól tudom, hogy vége!

Hangjában csak úgy vonaglott a keserűség, 
Jankót meglepi ez a hirtelen kifakadás s bosszú
ság fogja el Jancsira is, önmagára is, de mielőtt 
jóvátehetné, amit elhibázott, Jancsi hevesen foly
tatja:

— Terhelt vagyok, igaz, édesapám tiidövész- 
ben halt meg, de a z o n  a levegőn megéltem 
volna! Engem a város tesz tönkre, ez a gyűlölt, 
ez az utálatos város, ahol reggeltől-estig görnye
dek a rajztábla előtt s tanulok éjfélig, hogy ú r 
lehessek! Mert ú r n a k  születtem, mert Klári néni 
is azt akarja, hogy ú r legyek s aztán a szememre 
hányhassa: hány ezret költött rám, hogy úrrá 
tegyen! No, hát a Jó Isten megmutatja, hogy 
azért sem leszek úr! S mikor a koporsóm ...

Jankó haragra lobban.
— Elég volt! Ezt érdemli tőled Klári néni, 

— aki ha édesfia volnál — sem szerethetne jobban?
Jancsi elképedve mered rá, mintha valami 

nagyon új és rettenetes dolgot hallana, aztán egy
szerre belebúvik a párnájába, mint egy gyermek 
és elkezd zokogni.

Jankó odamegy hozzá, melléje ül a dívánra 
s aggódó szánalommal kezdi simogatni barátja 
izzadó haját.

— Jancsi, nyugodjál meg, Jancsi! Na ne! 
Árt minden izgalom. Hiszen te nem úgy értetted, 
tudom. Én sem úgy mondtam. Ne sírj! Miről is 
beszéljünk? Hazavágyol? Hát hazaméssz. Majd 
leteszed a szigorlatot ősszel. Az orvos is jónak 
látja, hogy hazamenj a jó levegőre. Hát hazamész. 
Meg is írtam Klári néninek, hogy jó lesz, ha ott
hon töltesz néhány hónapot, s kértem: egyezzék 
bele, hogy hazautazhassál. Na, nyugodjál meg, 
minden jórafordul. Szervusz! Mennem kell, de hét 
órakor hazajövök. Szervusz!

2.

Jankó háromnegyed hétig maradt a rajzte
remben. Akkor hirtelen fölállt, rajzszereit bedo
bálta a fiókba, tábláját a falhoz támasztotta s 
nagybosszúsan hazaindult. Hogy is ne lett volna 
bosszús, hiszen rengeteg a dolga, s egész délután
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semmire se ment! Folyton Jancsin jár az esze . . .  
meg a falun . . .  a saját szülőfaluján . . .

Abban az időben — 1883-at írtak — a mű
egyetem a Múzeum körúton volt, ők pedig a Pál 
utcában laktak s a műegyetemre menet, vagy 
onnan jövet, mindig a Múzeum-kerten jártak át. 
Ma délután is ott jött keresztül s megcsapta a 
tavasz illata. Déltájban könnyű permet hullott. 
Nem tartott sokáig, de a föld nedvesen maradt s 
ragyogó csöppek késlekedtek a rügyező fákon, 
meg a nyiladozó orgonabokrok levelein .. .

Amit Jancsi mondott a faluról, a városról, 
meg ez a tavaszi kép, mind egybefonódott a Jankó 
saját emlékeivel s nem hagyott neki békét.

Talán igaza van Jancsinak ... Be más is az 
a falusi levegő!. . .  Itt a főváros közepén évenkint 
egyszer-kétszer, ha érez az ember valami olyan
formát . . .  Talán igaza van Jancsinak . . .  Szegény 
Jancsi. . .

Az egyik emlék kézenfogta a másikat s húzta 
magával, elő a múlt homályából a jelen világos
ságába . . .

Jankó újra látta azt a termet, ahol Jancsival 
megismerkedett. Egy padba kerültek, egymás 
mellé, kezdtek egymásnak segíteni, s amikor már 
összemelegedtek, Jankó mindennapos lett Jancsi- 
éknál. Akkor még élt a Jancsi mamája, özvegy
asszony volt, főerdész özvegye. Kicsi kis nyug
díjából, kicsi kis lakásban • éldegélt egyetlen fiá
val. Egy szobájuk volt, meg egy konyhájuk. De 
ezt a kis lakást széppé tette néhány régi bútor, 
néhány szentkép, de főkép a tisztaság és sok-sok 
virág. Milyen kedves is volt mindig a levegő 
illata s milyen kedves maga a néni! Öszbecsa- 
varodó haját kétfelé választotta, simára fésülte. 
Gömbölyded termetén egyszerű háziruha szerény
kedett s az arca olyan szelíd volt, olyan jóságos. . .  
Tétlenül egy percig sem ült: jött-ment, tett-vett, 
sütött-főzött, kötögetett, varrt, hímezett vagy imád
kozott egy sötétzöld-bársonyba kötött ezüstcsattos 
imádságoskönyvből. S milyen szíves volt és milyen 
kitűnő gazdaasszony! Jankó meg nem fordulhatott 
úgy a háznál, hogy ne kapott volna hol egy jó 
nagy csésze bivalytejes kávét, hol valami pompás 
süteményt, tortát vagy madáftejet.

Mindez jól esett, de még sokkal jobban az 
a szeretet, mellyel őt a néni elhalmozta.

— Nekem már nem is egy fiam van, — 
mondogatta — hanem kettő.

Jankó rendre megismerkedett a család min
den bizalmas ügyével. A néni sokat beszélt neki 
„szegény jó urá“-ról, de még sokkal többet Jan
csiról — s nem volt a Jancsi csecsemőkorának, 
gyermekségének‘olyan apró kis eseménye, hogy 
azt Jankó ne ismerte volna. Igen, mert a néni 
hiába mondta, hogy neki már nem egy fia van, 
hanem kettő, bizony csak egy volt, jól érezte Jankó, 
csak egyetlen egy: a régi, az igazi. Ö volt a néni 
egész világa, s ő érette, az ő boldogságáért öröm
mel adta volna oda az életét minden percben tíz
szer,

Hiszen a Jankó szülei is szerető szülők vol
tak, az ő édesanyja is édesanya volt, de a ö 
szeretetük a gazdálkodás küzdelmei, a sok gyer
mek s az életre való ránevelés közepette nem ért 
rá a folytonos megnyilatkozásra, vagy aztán néha 
nagyon is hangosan, nagyon is érezhetően nyilat
kozott meg: egy-egy csattanó pofon, egy-egy is
tenes dorgálás alakjában.

Jankónak fogalma sem volt olyanfajta szere- 
tetről, amilyent Jancsiéknál látott. Előbb meg sem 
értette, később noha bosszankodott már rajla, végül 
meg-megmosolyogta, de mindemellett is valami 
meg nem vallott, sőt talán föl se ismert tisztelet-, 
csodálatfélét érzett e két lény iránt.

A néninek az *z örökös aggodalma, amellyel 
fiára nézett, azok a folyton megismétlődő apró 
kérdések: „Hogy érzed magad? Nem fáztál-e meg? 
Nincs-e meleged?" — most mind-mind eszébe 
jutottak Jankónak, s amire akkor vállat vont, vagy 
fölfortyant, vagy elmosolyodott, arról most átlátta, 
hogy bizony volt rá oka a néninek.

Szegény néni! Be jó. hogy meghalt, s be jó
kor halt meg:- á fia érettségijét követő vakációban, 
anyai reményeinek legszebb idején . . .

Amikor Jankó — mindjárt az érettségi után — 
elbúcsúzott tőle, még nem volt semmi baja, de 
mintha már érezte volna, hogy nem él sokáig.

— Nyugodtan halok meg, — igy szólt — 
mert tudom, hogy maga mindig szeretni fogja az 
én szegény fiamat. Az ilyen barátság, mint a ma
guké, egész életre szól. Hiszen Klári, a testvérem, 
is szereti Jancsit, de neki ol/an különös. . .  ke
mény a természete . . .  nem érti meg a fiamat. . .  
Isten áldja meg, Jankó. Nem ismerem a szüleit, 
de kiváló emberek lehetnek, akiknek ilyen a fiúk. 
Üdvözlöm őket.

Mindez oly élénken újult meg a Jankó em
lékezetében, amint régóta nem. Csoda-e, hogy nem 
jutott tovább a ceruzahegyezésnél? S amikor végre 
hazaindult, talán nem is azon bosszankodott már, 
hogy elveszett a délután, hanem, ha már elveszett, 
hogy nem maradt otthon Jancsival. . .  Jankó úgy 
érezte, hogy a néni rábízta őt, s neki most ott 
lett volna a helye az ő beteg, az ő ábrándozó, 
epedő, lázadozó barátja mellett, aki még most is 
olyan, mint egy gyermek, pedig két egész évvel 
idősebb nála. Diftéria-járvány s a túlságos anyai 
aggodalom miatt csak nyolcéves korában került 
az elemibe. Igen, Jancsi már nagykorú, de azért 
jobban rászorúl a gyámolításra, mint nem egy 
tizenhatéves kamasz . . .

Sietett. Ám mentői közelebb jutott lakásuk
hoz, annál nyugtalanabbá lett, maga sem tudta 
miért. Végre hazaérkezett. Sehol senki. De az asz
talon levél várta:

„Hazamegyek, Jankó. Ne haragudjál! Haza 
kell mennem. A jó Isten sem kívánhatja tő
lem, hogy itt haljak meg. Haza kell mennem 
s ép ezért nem várhatom meg a Klári néni 
válaszát, mert az tagadó is lehet, így kisebb
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lesz a baj. Ne aggódjál értem, elég erősnek 
érzem magam, hiszen hazamegyek ..

3.
Igen, hazament. . .
Amint Jankó becsukta maga után az ajtót, 

úgy ugrott föl fektéből, mintha földredobták volna.
Az orvos is úgy látja jónak, hogy hazamen

je n ! . . .  S Jankó már írt is Klári néninek! Jankó, 
aki mindig csak csitítgatta, biztatgatta, unszolta a 
tanulásra . . .  Jankó!

Most már igazán nincs mit remélnie . . .
Hányszor beszélt Jancsi a halálról, de az 

csak beszéd volt: félig hősködés, félig szánalom
keresés, nem igaz beszéd . . .  Most aztán íme meg
jelent a sokszor idézett rém. Jancsi maga elé me
redt, mintha valóban látná, és — kivert rajta a 
veríték. . .

Ám a rémületet egyszerre csak lelkes bol
dogság váltja föl, helyét nem lelő elragadtatás, 
s Jancsi kitárt karral, nagy lépéssel kezd ide-oda 
járni, gyorsan, mentői gyorsabban, pedig pihennie 
kellene. Mit neki a pihenés, mit az orvosi rende
let! A halál nem borzasztja már, a halál föllelke
síti, a halál teszi boldoggá, mert a halál ad neki
jogot a hazamenésre! Igen, ha tétovázott, ha kés
lekedett eddig, amíg reménye volt, most már nem 
tétovázhatik, nem késlekedhetik tovább, most ten
nie kell! Igen. ennek a maradék kis életének, el
lobbanó ifjúságának tartozik azzal, hogy hazamen
jen, hogy megédesítse utolsó perceit s abból a 
levegőből szívja utolsó lélekzetét. . .  Hát Klári 
n é n i? .. .  Annál jobban kell sietnie, hogy itt ne 
találja a Klári néni válasza. . .  Mert Klári néni 
kardos asszony, Klári néni bizalmatlan, Klári néni 
nem könnyen tér le a maga útjáról, s minthogy 
Jancsit képzelödőnek tartja, olyannak, akit az anyja 
elkényeztetett s aki minden semmiségtől megijed, 
könnyen megeshetik, hogy a Jankó levelét sem 
veszi komolyan, s nem engedi meg a hazamene
telt. Akkor pedig? . . .  Nem, a Klári néni válaszát 
nem szabad megvárnia, haza kell mennie — rög
tön! Nincs pénze az ú tra ... Majd elküldi zálog
házba az óráját.

4.

Amikor fölnyitotta a szemét, már a Sebes- 
Kőrös völgyében jártak s a gyorsvonat dohogva 
röpítette tova a reggeli szürkületben. A szétfoszló 
gőzfelhők között elő-elöbukkantak a folyócska taj
tékzó hullámai, az országút, a sziklák, az erdők 
s a gyönyörű vidék ezernyi más részlete. Mind
megannyi régi ismerőse, s mégis bámulva néz 
rájuk, mert a koratavasz mezében még nem látta 
Őket.

Délután két óra tájban érkezik meg otthona 
vasúti állomására. Onnan még harminchat kilo
méter az út hazáig. De félig máris otthon van s 
szeretné megölelni azt a székely atyafit, aki kész 
őt három forintért Szelesdre szállítani. Hatot ígér

neki, megtudakolja a nevél, azt is, hogy lovait 
minek hívják, s lakodalomba se mehetne vidá
mabban, mint ahogy arra a fakószekérre ül.

Győri bá, a fuvaros, rácsap a lovacskáira, 
azok neki rugaszkodnak s csaknem vágtatva szá
guldanak tova* a kisváros rázós utcáin. Sebaj! 
Csak mentői hamarább! A szénaülés amúgy is 
jól meg van csinálva s Jancsi úgy ül rajta, mintha 
hintóbán volna. Csakhamar elmarad a város. Jobb- 
ról-balról szántóföldek, rétek, legelők; távolabb 
halmok, hegyek, itt-ott erdő is. Az idő gyönyörű, 
a nap barátságosan süt és enyhe szellő enyeleg 
az üde zöld vetéssel. Ez a levegő, Istenem, ez a 
levegő! A Székelyföld lehellete. Áíilyen illatos, mi
lyen éltető s milyen jól esik annak a beteg tüdő
nek! Még a halott is föltámadna tőle!

Falun haladnak át, székely falun! Mintha öt 
üdvözölné minden; a napfényben mosolygó patkó
íves, tulipános székelykapuk, a takaros, tiszta szé
kely házak, a kertekből kihajló diófák, az útszéli 
feszületek, a tipegő anyókák, az utcán hancurozó 
gyerekek, a korsót, szatyrot vivő karcsú leányok, 
mind-mind székely viseletben!

Az út nagyot kanyarodik, fölkap a hegyoldalra 
s eléri legmagasabb pontját. Jancsi mohón tekint 
körül, 5 nem tud betelni a föltáruló látvány szép
ségeivel. Sokszor gyönyörködött már benne, de 
ritkán ilyen tiszta időben. A hegyek, a dombok 
tetejét sokhelyt erdő borítja a koratavasz foltosán 
zöld mezében, míg a lankákon s a völgyekben a 
szántóföldek sokszínű tábláit buja legelők váltják 
föl s a frissen összeütött majorházak fehér desz
kázata versenyt csillog a falvakból kiemelkedő 
templomtornyok bádog födelével. Úgy él minden 
s mindenből úgy kimosolyog a tavasz, a remény.

Újabb kanyarulat s a kép megváltozik. A 
hullámos vidék, a falvak s a szántóföldek helye 
most a Hargita s tőle balra a Görgényi havasok 
tűnnek föl: a természet vad alkotásai. Ám e sze
líd napfényben ők is oly barátságosan sütkéreznek, 
mintha soha sem is honolna rajtuk sötét felhősá
tor s nem borítaná szénfekete árnyékba örökzöld 
fenyveseiket. Jancsinak régi jóbarátja valamennyi, 
de nem rajtuk jártatja a tekintetét, mert íme — 
ha jóval lentebb is, ha alig is, de mégis csak — 
látszanak már a szelesdi hegyek, vagy legalább is 
a Malomhegy teteje. Azon akad meg a szeme, 
azt nézi mohón, szomjasan s fölemelkedik ültéből, 
hogy többet lásson. Pedig jól tudja, hogy Szeles- 
det majd csak akkor pillantja meg, mikor a Ná
dastetőre érnek, jóformán kőhajításnyira a falu 
végétől. A Nádastetőig pedig még két órát is 
megtart az út. Be hosszú, be végtelenül hosszú 
idő! *

De az is eltelik. A nap már lement. Kezdő
dik a meredek. Meglassul, megcsöndesedik a sze
kér robogása s alig hallatszik egyéb, mint a Fecske 
csengője, amint vontatott ütemben jelzi a lovak 
fáradt lépdelését. Ott a tető! Lassacskán újra föl
bukkan a Malomhegy háta s rajta — a leáldozott 
nap aranyszínű udvarában — feketén mélázik az
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a magányos — Szelesd képével annyira összefort 
— öreg vackorfa. ,

Fölérkeznek, s Győri bá’ megállítja lovait, 
hadd szusszanjanak egyet, mielőtt megcsapkodná 
őket, hogy — ázékely szokás szerint — veszett 
iramodással rohanjanak lefelé a lejtőn.

Előttük Szelesd. Ott pihen a völgy fenekén. 
Virágzó gyümölcsfák között a jólismert kedves 
házacskák. Közbül a református templom karcsú 
fehér tornya emelkedik ki, tőle jobbra a katolikus 
templom szerénykedik két jegenye között. Mellette 
van — mondhatni tőszomszédságában — a Klári 
néni háza is, de eltakarják a fák, csupán cserép
teteje látszik ide, meg a két végéhez ültetett egy-egy 
óriás fenyő, s mögötte borongnak a „Kalibáskert" 
roppant égerfái. Igen: Szelesd ez, a Jancsi para
dicsoma, vágyai netovábbja, mindene! Az alkonyat 
csendjében jól hallszik a falun végigtajtékzó havasi 
folyócska zúgása. Egyhangúságát csak néha za
varja meg távoli kutyaugatás, vagy emberi hang.

Ám most egyszerre mindezt elcsitítja az esti 
harangszó. Győri bá’ leveszi a kalapját, le Jancsi 
is. És imádkozik. . .  Nem szóval, talán gondolat
tal sem, de amit most érez, az bizonyára imádság, 
ha ő maga nem is tud számot adni róla . . .  Meg
halni jött haza, s mind csak tavaszt, csak életet 
lát, hall, érez maga körül és — sajátmagában i s ..'. 
Remeg a boldogságtól, hogy újra itthon van és 
remeg a félelemtől: miképpen fogadja majd Klári 
néni. . .  Ám a harangszóra minden elcsitul, hiszen 
a harangszó Istent juttatja eszébe, kinek intésére 
elsimultak a habok és elült a szélvész.

5.

Klári néni korán kelt, korán feküdt, tehát 
korán is vacsoráit. Ott ül a régi képes folyóiratok 
berámázott kőnyomataival és sok-sok virággal éke
sített kisebédlőben, a megterített kerek asztalnál, 
a függőlámpa barátságos világában. Termete még 
ültében s még a bő fekete háziruhában is magas
nak, szikárnak mutatkozik, míg szürkeségében is 
dús haja, fényes fekete szeme, finom — kissé 
hajlott — orra s ajkának, állának metszése régi 
szépségről, szívjóságról, de szokatlan határozott
ságról, szigorúságról is beszél.

Vele szemben tizenhat-tizenhét éves karcsú, 
szőke leány ül, olyan szelídarcú, hogy angyalká
nak is bátran meg lehetne festeni.

Túrós puliszkát esznek, ecetes uborkával, 
de a fiatal leány folyton élénken figyel az 
öreg nő minden mozdulatára, hogy rögtön szol
gálhasson neki.

— Parancsol valamit a naccsásszony?
— Nem, egyél csak. Mikor is tetted föl a 

pénzt a postára? Tegnapelőtt úgy-e?
— Igen, instálom.
— Akkor ma megkapta. Csodálom, hggy 

még nem táviratozott a kocsiért. Holnap ilyenkor 
itt lehetne.

— Reggel még jöhet távirat.

— Már akár jön, akár nem, reggel füts be 
az úrfi szobájába, értetted?

— Értettem intstálom.
— Az idő, igaz, szépre fordult, de abban a 

szobában a télen egyszer sem volt tűz, hát okvet
lenül be kell fűteni, mégpedig jó erősen, hogy 
estére megmelegedjenek a falak.

— Igen, instálom.
— Aztán madártejet csinálunk, mert azt sze

reti, s különben is jó, könnyű étel, betegnek való.
E pillanatban zaj támad az udvaron: sze

kérzörgés, kutyaugatás, s valaki elkiáltja magát, 
hogy: — Itthon van János úrfi!

A következő percben pedig már o t t . is áll 
Jancsi a nagynénje előtt, halványan, izgatottan, 
nem merve örülni a hazaérkezésnek.

Klári néni fölugrik.
— János, az Istenért!
Hiszen várta, készült a fogadására, s most 

itt van, akit várt. . .  Örülnie kellene, s örül is . . .  
De miért jött ina, miért nem holnap? Hiszen így 
meg sem kaphatta a levelet, a pénzt. . .  Hát any- 
nyira beteg?

— Klári néni, édes jó Klári néni!
Jancsinak elakad a szava, hirtelen lehajlik

és kezetcsókol, aztán az izgalom, a remegés alól 
felbuggyanó igaz érzelemmel könyörög, csaknem 
rimánkodik:

— Klári néni, lelkem, ne haragudjék!
Klári néni még nem érti: miért kellene ha

ragudnia s inkább csodálkozva, mint szigorúan 
néz az unokaöccsére.

— Ne haragudjék, hogy hazajöttem m e g 
h a l n i !

— Miféle ostoba beszéd?
— Nem, Klári néni, nem ostoba beszéd, s 

azt Klári néni is nagyon jól tudja, hogy az édes
apám tüdővészben halt meg.

— Hát aztán?
— Jankó, úgy hiszem, megírta Klári néni

nek, hogy az orvos is . . ,
Klári nénit egyre jobban megszállja a tü

relmetlenség:
— Megírta, igen, mindent megírt s a vége 

persze az volt, hogy küldjék pénzt.
— Klári néni, csak nem küldte el?
— De igenis elküldtem!
— Nem kaptam meg. •
— Nem csodálom; ma érkezett oda.
— Klári néni. . .
£T Hogy jöttél haza? Honnan volt pénzed 

— a hónap végén?
Jancsi lesüti a szemét s tompán válaszol:
— Zálogba tettem az órámat.
Klári néni fölcsattan:
— Az új órádat, az aranyórádat úgy-e?! 

Az én ajándékomat! Szépen becsülöd meg, az igaz!
— Klári néni, édes Klári néni, ne haragudjék!
— De haragszom! Mi bújt beléd, hogy egy 

napig sem várhattál, egyetlen egy napig sem?
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Jancsi hallgat.
— Felelj!
— Féltem a Klári néni válaszától.
— Az én válaszomtól? Miféle beszéd ez?
— Féltem: nem engedi meg Klári néni, hogy 

hazajöjjek.
— Azért jöttél haza engedelem nélkül! Gyö

nyörű, igazán gyönyörű!
Jancsi nem állja tdvább, megrándul, fölkapja 

a fejét s egyszerre megszólal, halványan, mint a 
fal, remegő hangon, de határozottan:

— Nem, Klári néni, még nem ismer! Én 
nem csak rimánkodni tudok, hanem tenni is; jó- 
váteszem, amit vétettem. Isten áldja meg, Klári 
néni.

Hirtelen lehajlik, de Klári néni elkapja kezét 
a csók elől.

— Jóváteszed? S ugyan hogy?
— Visszamegyek Budapestre.
— Nem méssz!
Klári néni ezt már kiáltva mondja s ebben 

a kiáltásban több az ijedtség, mint a düh.
— Megyek, Klári néni!
— Nem mész, ha mondom! Értetted? Nem 

méssz! Megtiltom, hogy visszamenj! Eredj a szo
bádba! Parancsolom! Majd beszélünk holnap, ha 
kifújtad a mérgedet. Nem hallod? Eredj!

6.

A Jancsi szobája a Kalibáskertre néző négy 
szoba utolsója volt. Elég tágas és mégis kedves, 
bizalmas, hiszen jóformán minden bútora, minden 
tárgya a Jancsi édesanyjáról maradt. A nagy ke
rek asztal a szoba közepén, amelyet oly hosszúra 
lehetett kihúzni, hogy a régi jó világban nemegy
szer huszonnégy személy is ült körülötte, közepén 
a cinklábú, fehérkalapos petróleumlámpa, a szoba 
két sarkában a két körisfaszekrény, köztük a sö
tétzöld kerevet, az ablakok közt az íróasztal s rajta 
egy ezüstszínű éber kis kakassal díszített tintatartó, 
a kőrisfaágy s fölötte egy öntöttvasfeszület, meg a 
falon függő szentképek: Jancsinak mindez régi 
ismerőse, pajtása, dajkája.

Máskor, hogy el-elnézte őket főkép érkezés
kor, hisz mindeniknek megvolt a maga története, 
a maga mondanivalója. Most ügyet sem vet rájuk, 
hanem úgy jár ide s tova lihegő dühvei, mint egy 
ketrecbe zárt vadállat.

Ám nagynyiszogva elfordul a kilincs s egy
szerre hátracsapódik az ajtó, mintha könyökkel 
nyitották s lábbal rúgták volna be. Juliska jelenik 
meg, a külső cseléd, egy öl fával, forgáccsal és 
— vaslapáton — izzó parázzsal.

— Jó estét, adjon Isten! — köszön az úr- 
finak s a kályha elé kuporodik, hogy tüzet csináljon.

Jancsi fölretten néma dübörgéséből s meg
ismeri Juliskát, aki már a tavaly is itt szolgált.

— Jó estét! — szól aztán gépiesen, s mint
hogy kisgyermekkorától fogva mindig jóbarátság
ban volt a cselédekkel, érzi, hogy ez nem elég,

hogy még kellene valamit mondania, de most terr 
hére van minden efféle s szeretne tovább dühön- 
geni.

Ám újra megnyílik az ajtó s magas, szőke 
fiatal leány lép be. Köszön. Ágyneműt hoz: párnát 
kettőt is, paplant, lepedőt; Szőke, kékszemü, sze
lídarcú. Mintha látta volna már az ebédlőben.

Jancsi szórakozottan fogadja a köszöntést, 
ám a járkálást még sem folytatja, megáll az egyik 
szekrény mellett s könnyedén neki támaszkodik a 
hátával.

A tűz már vígan pattog, de Juliska még pisz
kálja, még fújja, a fával is van valami babrálni- 
valója, s minthogy az úrfi mégsem néz rá, végül 
is kimegy.

Jancsi csakugyan nem Juliskát nézte, hanem 
azon a szelídarcú fiatal leányon feledi a szemét, 
aki lepedőt húz az ágyára s szépen elrendez pár
nát, paplant. Ruhája egyszerű, de nem paraszti. . .  
Ki lehet e z? . . .  Megálljunk csak! Klári néni — 
még a télen — irt valamit egy távoli rokonról, 
kit a házához fogadott. Csak úgy futtában emlé
kezett meg róla, de a nevét mégis megírta. . .  
Linp, vagy Vi lma?. . .  Igen, igen: Vilma! . . .  Váj
jon ez az? — És Jancsi megszólítja:

— Nem Vilmának hívnak?
A fiatal leány megrezzen, mintha ráijesztettek 

volna, aztán hirtelen fölegyenesedik, hátrafordul 
s szelíden válaszol:

— Igen, instálom, Vilma a nevem.
' Jancsi, elmosolyodik.

— Instálom? Hiszen mi rokonok vagyunk.
Vilma zavartan süti le a szemét és nem fe

lel, de szörnyen elpirul.
— Hát nem te vagy a Klári néni fogadott 

leánya?
— A naccsásszony megengedte, hogy itt ma

radjak a házánál.
— Naccsásszony? Csak nem hívod Klári 

nénit naccsásszonynak?
— Hát hogy hívjam, instálom?
Jancsi ránéz erre a szép szelíd arcra s egy

szerre eszébe jut egy régi fénykép, családjuk al
bumából, meg egy régi história, amelyet többször 
is hallott édesanyjától. S amint összefonódnak a 
régi emlékek a friss benyomásokkal, derengeni 
kezd valami a lelkében s hirtelen igy szól:

— Vilma, nem Török Berta a te édesanyád?
A leány meghökken egy kissé, de mindjárt

meg is nyugszik.
— Igen, instálom, Török Berta volt az édes

anyám leánykori neve.
— Hát édesapádat hogy is hívják?
— Kulcsár Józsefnek.
Tehát Kulcsár Józsefné Török Berta a Vilma 

édesanyja. Unokatestvére az ő édesanyjának s 
Klári néninek és Vilma meg ő másodunokatestvé
rek! Jancsinak egyszerre nagy melegség támadt 
a lelkében s hirtelen megfogta a leány kezét.

— Vilma, nekünk szeretnünk kell „egymást, 
hiszen mi rokonok vagyunk: másodunokatestvérek!
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» A leány visszahúzódnék, de nem mer. Za
vartan süti le a szemét és hallgat.

— Rokonok 'vagyunk, Vilma, közeli rokonok.
A leány még jobban megzavarodik, irul-pirul

s alig hallhatóan rebegi:
— A naccsásszony . . .

. — Te naccsásszonynak hívod a nagynénédet?
— A naccsásszony azt mondotta, hogy vége 

a rokonságnak.
— Azt mondotta? Mikor mondotta?
— Mikor édesapám idehozott.
Vége a rokonságnak. . .  Igen, igen. Jancsi 

most már világosan emlékszik . . .  Vége a rokon
ságnak, mert a gyönyörűséges Török Berta, kinek 
kezéért dúsgazdag nemesúrfiak törték magukat, 
bele mert szeretni egy közönséges falusi tanítóba, 
aki még nemesember sem volt, s hozzámert menni 
feleségül az apja, az anyja, s az egész rokonsága 
ellenére. A Jancsi édesanyja mindig sajnálkozva 
beszélt erről a dologról, talán némi önváddal is, 
mert nagyon szerette unokatestvérét, de a családi 
jelszó előtt ő is meghajolt „Vége a rokonságnak, 
Berta játszotta el.- Ez volt a régi jelszó s íme 
Klári néni még most is melegen tartja. Jancsiban 
fölfortyan a méltatlankodás:

— Hát idehallgass, Vilma! Klári néni között 
s te-közötted vége lehet a rokonságnak, ha Klári 
néni fölmondta, de mi-közüttünk nincs vége és 
nem is lesz vége soha!

A leány nem felel, csak még jobban lesüti a 
szemét. Jancsi érzi, hogy megremeg a.keze, s még 
közelebb hajlik hozzá.

— Ha Klári nénit nagyságos asszonynak 
szólítod, hát szólítsd nagyságosnak, vagy akár 
méltóságosnak is, de nekem ne mond azt, hogy 
„úrfi“ és ne mond azt, hogy „instálom", ha nem 
akarsz megharagitani. A én nevem Jancsi!

Vilma nem bírja tovább: egyszerre sírva fa
kad.

Jancsi gyöngéden átöleli, megsímogatja a 
haját és homlokára csókot nyom.

— Vilma, édes kis unokahugom, ne sírj!
A leány lassacskán megnyugszik, de amint 

lecsillapul érzelmeinek vihara, mindjobban és job
ban elhúzódik unokabátyjától.

— De hogy is történt az, Vilma, hogy ide 
kerültél ?

És Vilma elmondja — bár zavartan, bár té
továzva s folyton küzködve ösztönös tartózkodá
sával, de mégis engedve, annak az eddig még soha 
nem érzett bizalomnak, amely — bármilyen új — 
máris édes melegséggel hatja át a lelkét, — el
mondja, hogy édesanyja öt évvel ezelőtt meghalt, 
az édesapja nagyon búsult utána, de a sok jóba
rátja — vigasztalóul — hol ide hívta, hol amoda, 
ki a házához, ki a Polgári Körbe, ki a korcsmába, 
s a háztartás meg az ö — a Vilma — gondozása, 
nevelése a cselédre maradt. A kert elvadult, az 
éléskamra üres volt, a sertésól lakatlan, s a sze
génység beköltözött a házba.

— Édesapám jól látta — folytatta a leány, 
— hogy baj van s elkezdte mondogatni, hogy meg 
kell házasodnia, különben tönkremegyünk. Aztán 
meg is házasodott. . .

Hangja íemegővé válik, lehajtja a fejét és 
elhallgat.

— Mikor? — kérdi Jancsi élénk részvéttel.
— Két éve lesz a nyáron — feleli a leány 

alig hallhatóan. Aztán keserűséggel folytatja: — 
Pedig akkor már nem kellett volna édesapámnak 
megházasodnia, mert a sok tolvaj cseléd után végre 
egy áldott jó öregasszony került hozzánk, aki va
lamikor úri házaknál szolgált, mindenhez értett s 
engem is megtanított egyremásra, még a főzésre 
is. Jól meglettünk volna hárman . . .  De már akkor 
elhatározta édesapám, hogy megházasodik . . .  aztán 
el is vette mostohaanyámat.

— S ő rossz volt hozzád, Vilma?
A leány megzavarodik egy kissé, de aztán 

Jancsira tekint s újra megnyugszik.
— Nem volt rossz, csak nem állhatott. . .  

Verni nem vert meg soha, szidni sem igen szidott, 
de meg sem ölelt, meg sem csókolt. Dolgot nem 
adott, s amit magamtól végeztem el, azt mind 
újra csinálta. Egy hét sem telt bele, már érezni kezd
tem, hogy nincs rám szükség, hogy nincs helyem 
a háznál.

— Óh édesapám, szegény, neki már nem 
volt szava. Különben is, mióta édesanyám meg
változott, hogy a régi barátjai alig ismert rá. En
gem szeretett azért s tudom, hogy most is szeret. 
Kértem: engedje, hogy menjek el szolgálni, szo
baleánynak, vagy gyermekek mellé, de mindig azt 
felelte, hogy édesanyám még a menyországban 
sem volna boldog, ha azt látná, hogy idegenek 
között élek. Utoljára is szekérre ültetett, idehozott, 
s arra kérte a naccsásszonyt: tartson itt a házá
nál, hogy ne legyek idegenek között, tartson itt, 
csak mind cselédet, mert úgy is szolgálni mennék.

Jancsi hevesen fakad ki:
— Hát azért naccsásszony Klára néni, mert 

úgy tart itt, mint a cselédjét!
— Nem mint a cselédjét, hiszen egy asztal

nál eszem a naccsásszonnyal. Ha pirongat is néha, 
azt is javamra teszi. Nem tudom eléggé megkö
szönni a jó Istennek, hogy idevezérelt.

Nyikkan a kilincs s Vilma meg Jancsi hir
telen szétrebbenek.

Juliska hozza az úrfi vacsoráját: tejet, lágy
tojást, almakompótot.

— Ha szalonnát parancsol az úrfi, azt is 
hozok.

Aztán Vilmához fordul:
— A naccsásszony hivassa.

(Folytatjuk.)
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