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Szent Istvánhoz.
N ép ed  m eg in t a  m egp rób á lta tá sok  id e 

jét é li. A keleti harctéren  fia ta lok  é s  öre
g ek  k ü zd en ek  é s  ontják  vérüket. Az itth on i
ak  a g g o d a lo m b a n , g o n d b a n  á lln ak  s  az e l
hagyottak  é le te  ilyenkor m ég  n e h e z e b b , m int 
m ásk ü lön b en . A zok , akik  csak  a fö ld ö n  le 
fo lyó  esem én y ek re  n ézn ek , k ön n yen  e lk e 
sered h etn ek . Akik azon b an  az erk ö lcsi 
v ilágren d  n agy  e g y é n isé g e ir e  tek in ten ek  
fel: erőtnyernek  a  fö ld i - keresztek  e lv is e 
lé sére .

íg y  tek intünk  fel reád István királyunk, 
a m agyar n ép  e lh agyo tta in ak  atyjára! A m it 
te akartál: m in d en  k orodbeli é s  jö v en d ő  
m agyar javára, ö n ze tle n , á ld o z a to s  sz e r e -  
tetből é s  h ata lm as akaraterőb ől k ifo lyó lag , 
—  a z  o lthatatlan  lángként é g  az  örök  h a 
záb an , az erk ö lcsi v ilágren d  fö ld i sz e m m e l  
láthatatlan b irod alm áb an .

Küldj h ozzán k  m inél tö b b et e b b ő l a 
lá n g b ó l, h ogy  a  m agyarok  sz e r e ssé k  é s  s e 
g ítsék  eg y m á st s  íg y  m egn yerjék  a so r s  ke
gy ét e g y  job b  jö v e n d ő r e ; ...

A Kiev alatti nagy, átkaroló csatában 
kimagasló része van a magyar 

honvédségnek.
A ném et és szö ve tség es csapa tok  ó riá si arányú  

g yő ze lm é t je len ti a ném et összefog la ló  közlés.

Még csak férfikoruk delelőjén járnak a régi 
frontharcosok, akik mint fiatal tisztek, vagy köz
katonák lóháton vagy gyalogosan végigmenetelték 
és végigharcolták a világháború nagy keleti had
járatait; még sokan vannak itt közöttünk vagy 
állnak kint újra a keleti fronton, akik saját szemeik
kel látták lövészárkaikból vagy géppuskaállásaik
ból a feléjük hajszolt orosz tömegtámadások 
egymást kővető hullámait s látták a drótakadályok 
előtt tornyosulni s növekedni a kísérteties barna 
emberhegyeket és még élnek, akik beszámolhat
nak arról a különös és egyedülálló élményről, 
amit reájuk a végtelennek látszó síkságok, az oly
kor kietlen pusztaság s a rettentő távolságok tét-, 
tek, amelyek sohasem akartak elfogyni. Ezek a 
komoly férfiak, akik azóta nehéz küzdelmekkel 
törtek utat magúknak a polgári életben, közben 
pedig a világtörténelem egyik legválságosabb, de 
egyúttal legváltozatosabb szakaszának kortársai 
lettek, csodálattal és bámulattal olvassák el pont- 
ról-pontra, mondatról-mondatra azt a hatalmas 
hadijelentést, amelyben a német véderő főparancs
noksága a keleti hadjárat második nagy szakaszát, 
annak eredményeit és küzdelmeit tárja fel a saját 
népe, a szövetséges nemzetek s az egész világ 
nagy nyilvánossága előtt. Ezek az öreg harcosok 
alig hisznek a szemeiknek, mikor e jelentésben 
azt olvassák, hogy a szövetséges hadak élükön a 
német hadsereggel folytonos harcok, támadások és
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ellentámadások közepette naponta átlagosan har
mincöt-negyven kilométert törtek előre, tettek óri
ási sugárú bekerítő mozdulatokat, keltek át hatal
mas vízfolyásokon és vágtak utat maguknak jár
hatatlan terepen az ellenség sűrű sorai közé. A 
teljesítmény óriási és valóban minden képzeletet 
felülmúl. Elhisszük, amit erről az összefoglaló je
lentés mond: ekkora teljesítményeket maguk a né
metek, maga a német vezérkar, ez az óramű pon
tosságával működő mérlegelő csodálatos gépezet 
sem várt. Az eredmények pedig, a zsákmány nagy
sága éppenúgy, mint az elért és szilárdan tartott 
nagyfontosságú pozíciók, arányban állnak ezzel a 
teljesítménnyel és pontos eszközt adnak kezünkbe, 
hogy azoknak katonai jelentőségét szemléltetően és 
világosan lemérhessük.

Az első összefoglaló hadijelentést július 11-én 
adta ki a német véderöföparancsnokság. A kettő 
között tehát négy hétnél valamivel hosszabb idő 
telt el. Ez a négy hét egyetlen nagy csata volt, 
az egymásba kapcsolódó ütközetek szakadatlanul 
tomboló hatalmas hullámzása. Az első összefoglaló 
jelentésből csak azt tudtuk meg, hogy a szovjet
unió óriási támadásra készült, mert legjobb csa
patait és összes támadó fegyvereit a határokon 
zsúfolta össze: a német támadás tehát, mint eddig 
mindig, újra megelőzte az ellenséget, keresztül
húzta összes számításait és a kezdeményezést is
mét magához ragadta. Ebből az első összefoglaló 
jelentésből tehát inkább az ellenség hadműveleti 
terveibe kaptunk bepillantást, mig a most előttünk 
fekvő második hatalmas összefoglalásból egyre 
világosabban bontakoznak ki a szövetségesek had
műveleteinek fő irányvonalai. Erről maga a jelen
tés is eléggé világosan beszél, mikor azt mondja, 
hogy „a Fekete-tenger és a Finn-öböl közötti terü
leten a terepviszonyok s a kitűzött célok előre 
megszabták azt a három döntő pontot," ahol az 
áttörést ki kellett vívni. A három pontot meg is 
nevezi s azok a Pripjet-mocsaraktól délre, Szmo- 
lenszk irányában és a Pejpusz-tótól délre feksze
nek. A részletezés azonban, ami ezután következik, 
azt is megengedi, hogy a három főirány közül a 
másodikra és a harmadikra helyezhessük a fősúlyt. 
Az egyik Kiev felé mutat és a célja az egész 
Ukrajnának felszabadítása. A másik a szijiolenszki 
csatában érte el csúcspontját, ahol az orosz főerő 
védte a Moszkvába vezető utat. Az erőt, amelyet 
ebbe a két harcba vetett a legfőbb hadvezetőség, 
a hadvezérek nevei mutatják, akik az itteni csapa
tok élén állanak. A déli szárnyon küzd Reichenau 
tábornagy, a nyugati áttörési csata egyik legfőbb 
parancsnoka és Kleist vezérezredes, a belgrádi 
győztes. A szmolenszki nagy csata vezénylő tábor
nokai között ott látjuk Guderian vezérezredes ne
vét,akinek vakmerő és sikeres páncélos csatáit ugyan
csak a franciaországi harcokban ismertük meg. A légi 
hadakat délen Löhr vezérezredes, a szmolenszki 
csatában pedig Kesselring tábornagy vezette: két 
hadvezéri név tehát, amellyel a legnagyobb légi 
győzelmek és harcok nyomán már sokszor talál
koztunk a német hadijelentésekben.

Első helyen áll ezek között a jelentésnek az 
a pontja, amely szerint „sikerült ma már a meg
szállt ellenséges terület vasúthálózatát csaknem 
teljes terjedelmében szorosan a harci övezetig 
helyreállítani." Ez nemcsak azt jelenti, hogy az 
összes felrobbantott hidakat már újakkal pótolták, 
a pályaudvarokat helyreállították és a megrongált 
vasútvonalakat kijavitották. Ez a mondat példát
lan munkateljesítményről számol be szerény sza
vakkal, mert azt tudatja, hogy ezeken a vasútvo
nalakon az összes síneket felszedték a szövetsé
gesek vasútépítő osztagai és a pályát átépítették 
a középeurópai nyomtávra.

Ebben az óriási harcban a teljesítmények 
oroszlánrészét a német hadsereg vállalta és vé
gezte el páratlan sikerrel. Éppen azért, mert ezt 
tudjuk, elismerjük és csodáljuk, vagyunk büszkék 
arra, hogy e példátlan harci teljesítmények mellett 
az összefoglaló német hadijelentés megállapítja: a 
sikerekben a német véderővel hű fegyverbarátság
ban és vállvetetten küzdő magyar kötelékeknek 
kimagasló volt a részük.
K ö ze l 9 0 0 .0 0 0  fo g lyo t, 13 .145  pán célos harcikocsit, 
9 .0 8 2  repü lőgépet és  10 .388  löveget veszte tt a  szovjet. 
Kereken n égym illió  em ber a szov je th a d a k  edd ig i 

vesztesége.

Mint sok hírből kitűnik, a szovjet vezetésnek 
nincsen megbízható képe saját arcvonalának hely
zetéről. A német jelentéseknek az igazsághoz való 
feltétlen ragaszkodás elvének betartása mellett a 
legnagyobb tartózkodást kellett tanúsítania, hogy 
ne szolgáltasson értékes adatokat az ellenségnek. 
Éppen ezért háttérbe kellett szorulnia a német nép 
jogos kívánságának, hogy napról-napra tájékoztas
sák a hadműveletek menetéről. Szembe kellett néz
ni még azzal a lehetőséggel is, hogy a Biroda
lomban hamis elképzelések ütik fel a fejüket és az 
ellenséges külföld megtévesztő híreszteléseket ter
jeszthet.

Most azonban elérkezett az idő, amikor 
újabb hadműveletek bevezetésére való tekintettel 
tájékoztatás adható annak a hatalmas küzdelemnek 
az eredményéről és lefolyásáról, amely a Sztalin- 
vonal áttörésével kezdődött.

A következő három jelentés ismerteti az e 
pontokon harcbavetett erőcsapatok küzdelmét, a 
befejező negyedik jelentés pedig méltatja a hadmű
veletek összeredményét A finn harcvonalon végre
hajtott hadműveletekről és a haditengerészet har
cáról későbbi jelentés fog beszámolni.

1. számú jelentés. •
Miután Dünaburg és Riga között súlyos har- 

* cokban kierőszakoltuk az átkelést a Dünán és 
Lettországot megtisztítottuk az ellenségtől, lovag 
Leeb vezértábornagy hadseregcsoportja az előtt a 
feladat előtt állott, hogy a lett-szovjet határ men
tén húzódó Sztalin-vonalat áttörje és ugyanakkor 

,  megverje a szovjet haderő Észtországban álló erőit. 
A Busch vezérezredes parancsnoksága alatt álló
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hadseregnek és Höppner vezérezredes ugyanazon 
a szakaszon harcoló páncélos csoportjának merész 
támadással sikerült az erősen kiépített és maka
csul védelmezett állásokat a Peipus-tótól délre 
áttörnie. Osztrov, Porchov és Pleskau rövid, 
kemény küzdelem után elesett. Ezzel megterem
tették a feltételét annak, hogy észak felé kanya
rodjanak és bevezessék a támadást Leningrád irá
nyában. Az Ilmen-tó és a Peipus-tó között előre
haladó erők balszárnyát közvetlenül Narváig sike
rült előretolni és elzárni a Peipus-tó és Finn-öböl 
közti földszorost.

Küchler vezérezredes Észtországban működő 
hadserege elfoglalta Dorpat, Feliin és Pernau erő
sen védelmezett városokat, sok heves harcban 
megverte az ellenséges hadosztályokat és Tapson 
túlra visszavetette őket észak felé. Ennek a had
seregcsoportnak a hadműveletei még nincsenek 
lezárva, mégis már több mint 35.000 foglyot ej
tettek, 355 páncélos harcikocsit, 655 löveget zsák
mányoltak, vagy megsemmisítettek ezen az arcvo
nalszakaszon. Ezekből a sikerekből Keller vezér- 
ezredes légifottája is jelentős mértékben kivette a 
részét, 771 ellenséges repülőgépet lőtt le, vagy 
semmisített meg a földön.

D iada lm asan  befejezték  a  ném etek a  történelem ben  
eg yed ü l á lló  szm olen szk i csatát.

2 számú jelentés.
A déli szárnyon Rundstedt vezértábornagy 

főparancsnoksága alatt álló hadseregcsoportnak 
elejétől fogva különösen súlyos terep- és időjárási 
viszonyokkal kellett megbirkóznia és számbelileg 
erős fölényben levő ellenséget leküzdenie. Hosszas, 
rendkívül nehéz frontális küzdelemben kellett 
Stülpnagel gyalogsági tábornok és Reichenau ve
zértábornagy hadseregeinek Kleist vezérezredes 
páncélos csoportjainak a támogatásával az előre- 
hatolást kiharcolniok, amíg sikerült az ellenséget 
meghátráltatni és Zsitomiron át éket verni az ellen
ségbe Kiev kapui elé. Ezzel a Sztalin-vonal hátába 
mélyen benyomuló étékeléssel vált lehetségessé, 
hogy a Dnyeszter és a Dnyeper között széles arc
vonalon délre forduljanak, az ellenség visszavonu
lási összeköttetéseit elvágják és bevezessék az át
karoló csatát, amely most teljes erővel folyik. 
Ezekben, az ellenségre nézve rendkívül veszteség
teljes harcokban a német véderővel hű fegyverba
rátságban vállvetve küzdő magyar és szlovák kö
telékeknek kimagasló részük volt.

Ezekkel a hadműveletekkel egyidejűleg az 
Antonescu tábornok főparancsnoksága alatt álló 
német-román kötelékek kierőszakolták az átkelést 
az erősen védelmezett Pruthon és Besszarábiát, 
jóllehet az ellenség a leghevesebben védelmezte 
és a terep szinte teljesen járhatatlan volt, megsza
badította az ellenségtől. Ezután lovag Schobert 
vezérezredes német és román hadtestekből álló 
hadseregét a Dnyeszter középső folyásán túl, 
északkeletre vetették küzdelembe, hogy összeköt
tetést létesítsenek az észak felöl érkező erőkkel.

Az eddigi számlálások szerint ezen a szaka
szon a foglyok száma meghaladja a százötvenez
ret, azonkívül 1.970 páncélos harcikocsit és 2.190 
löveget számoltak össze.

Löhr vezérezredes légi flottájának nagy része 
volt a hadműveletek sikeres végrehajtásában. A had
műveletek során 980 ellenséges repülőgépet lőtt 
le vagy semmisített meg a földön.

3. számú jelentés.
Bock vezértábornagy hadseregea keleti arcvo

nal ^közepén győzelmesen befejezte a szmolenszki 
nagy csatái. A harc kiterjedése, ideje és hevessége a 
bolsevista véderő ellen vívott megsemmisítő csa
ták irgalmatlan sorozatában történelmileg egyedül
álló keretet ad ennek a csatának. Kluge vezértá
bornagy, Strauss és Weichs báró vezérezredes had
seregei, valamint Guderian és Hoth vezérezredes 
páncélos osztagai csaknem négyhetes küzdelemben 
rendkívül véres veszteségeket okoztak az ellenség
nek. Itt kereken 310.000 fogoly került német kéz
re. 3.205 páncélos harcikocsit, 3.120 löveget és 
beláthatatlan mennyiségű hadianyagot zsákmányol
tak vagy megsemmisítettek. Ebben a győzelemben 
Kesselring vezértábornagy légerői döntően kivették 
részüket. A szovjet légeröi ezen az arcvonalszaka
szon 1.098 repülőgépet vesztett. A véderő főpa
rancsnokság holnapi közleménye közelebbi részle
teiben is ismerteti majd ennek a csatának a lefo
lyását.

A szo v je t hadsereg  lényegében m egsem m isült.

4. számú jelentés.
A keleti arcvonalon aratott, a fenti rend

kívül jelentésekben nyilvánosságra hozott német 
számszerű sikerekkel a véderőparancsnokság jelen
tésében közölt 400.000 fogoly, 7.615 páncélos 
harcikocsi, 4.423 löveg és 6.233 repülőgép ösz- 
szesen 895.000 fogolyra, 13.145 páncélos harciko
csira, 10.388 lövegre és 9.082 repülőgépre emel
kedett.

Teljes terjedelmükben helyesen csak akkor ítél
hetők meg, ha figyelembe vesszük, hogy ennek a rend
kívül szívósan és dühösen harcoló ellenfélnek a 
vérveszteségei sokszorosan felülmúlják a foglyok 
számát.

A hadseregnek az SS-osztagoknak és a légi
erőnek a kötelékei vitézségben és szívósságban 
csaknem emberfelettit végeztek el ez ellen az eddig 
legkeményebb ellenfél ellen. A német vezetés fölé
nyének, a német fegyverek felülmúlhatatlan jó 
minőségének, a csapatok kitűnő kiképzésének és 
harci tapasztalatainak, de mindenekelőtt a német 
katona és fegyvertársai hősiességének köszönhető, 
hogy a hatalmas felszerelésű szovjet véderőt szét 
tudták verni. Az egész hadműveletek ebben az 
arányban csak a hírszolgálat és a hátsó össze
köttetések kitűnő megszervezésének, valamint an
nak az alapján voltak lehetségesek, hogy sikerült 
ma már a megszállt ellenséges terület vasútháló
zatát csaknem teljes terjedelmében egészen szoro
san a harci övezetig helyreállítani.
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A német vcderö fölénye tudatában és a vég
ső győzelem bizonyosságában készen áll, hogy 
most már egy új hadműveleti szakaszon folytassa 
azt a harcot, amelyet a legnagyobb győzelmek 
sorozatával kezdett meg^

Ezekből a jelentésekből elsősorban az derül 
ki, hogy a Sztalin-vonal ellen folyó néniét had
műveletek föfejezete a Szmolenszk körüli csata 
diadalmas befejezése után most már lezártnak te
kinthető s a hadműveletek máris új szakaszba 
jutottak.

A harcok eredményeként nyomatékosan rá
mutatnak arra, hogy a jól felszerelt szovjet hadse
reget szétzúzták.

A szovjet hadak minden bizonnyal három 
milliónál több embert veszítettek, a német fogság
ba került foglyokkal együtt kereken négy millió 
embert. Ez a hihetetlennek hangzó szám érthetővé 
válik, ha kapcsolatba hozzuk a nagy kiterjedésű 
arcvonalakkal és a mély küzdőterekkel. E számok 
semmi mást nem jelentenek csupán azt, hogy a 
Szovjet hadserege lényegében megsemmisült a he
tekig tartó nagy megsemmisítő csatákban. A meg
semmisített és zsákmányolt harcikocsik és ágyúk 
száma ezt még csak megerősítik, mert ilyen óri
ási tömegekről csak nagy és jól felszerelt hadak 
megsemmisítése után lehet szó.

Búnak adtad át a lelkedet s most 
kérded.

Búnak adtad át a 
lelkedet s most kérded, 
mi lehet az oka 
sorsodnak, mely végzet?
Béna a rab tested, 
mintha vón koporsód!
Miért, miért szenvedsz, 
miért nem javul sorsod?

Ne engem kérdj, — mondom, — 
ez a magad dolga, 
mindenki fiának 
megjavulhat sorsa.

Szedd össze jó kedvre 
Bensődben érődet!
Többet ér, meglátod, 
mint lógatni fődet.

Cselekedd csak a jót, 
sorsod érdekében.
Remélj, de mégse élj, 
tétlen reménységben!
Hagyd, hogy bensőd végre 
szabaddá hadd váljon, 
testi „koporsódéból 
Krisztushoz felszálljon.

(Raáb Mihály)

A nagy változás.
. Éjjel volt.

A vidék felett hatalmas vihar tombolt.
A Szél, ez a vad öreg, végignyargalászott 

az útszéli jegenyéken és az egyedül álló házak 
tetején, majd sivítva vágott végig ostorával az el
maradozó felhők hátán. Erőnek-erejével be akart 
jutni az ablakokon, s mikor látta, hogy hasztala
nul kísérletezik, megrázta az üvegtáblákat, és vissza
fújta a füstöt a kéményekbe, hadd mérgelődjenek 
odabenn.

Az országút mellett kis kápolna állott. Az 
ajtó előtt sötét alak átkozta az időjárást. Hosszú 
térden alul érő gúnya volt rajta; kalapját mélyen 
a szemébe nyomta; csizmái félig a sárba ragad
tak. Tetőtől-talpig csurom víz volt már, de mégsem 
tágított. Ugylátszik, várhatott valakire.

Az eget hirtelen villám szakította át, mire 
az haragos dördüléssel felelt.

Az ázó-fázó alak hiába tekintett az útra, a 
villám csak hajladozó fákat, meg széles tócsákat 
világított be. Erre reménytelen pillantást vetett az 
égre, majd újra a földre, és sarkonfordulva benyi
tott a kápolnába.

Lábújjhegyen lépett a sötétbe, majd óvato
san behúzta maga után az ajtót és fülelni kezdett.

Bent csend volt és némaság; kint a vi
har dühöngött.

Várt még egy darabig, azután néhány tétova 
lépést tett előre.

— Na, te rozoga épület, elviszek mindent, 
ami értékes, hogy semmit sem kelljen féltened 
a rablóktól — mormogta, majd türelmetlenül 
■tette hozzá:

— Bárcsak ne lenne ilyen sötét 1 Hiszen még 
az orromat sem látom! —

Villám fénye tört utat magának a szűk ab
lakon keresztül, s rávetődött a szerény oltárra.

Az ember nagyot lépett, és előrenyúlt a ke
zével, hogy még világosban érje el a karcsú, ágas
kodó gyertyák egyikét, de mire kettőt lépett vol
na, újra sötétség vette körül. Kétségbeesetten ka
paszkodott a semmibe, azután hirtelen felujjongott, 
és benyúlva felöltője bő zsebébe, hosszas kotorá- 
szás után elővett egy doboz gyufát s kárörvendő- 
en gyújtott meg egy szálat.

Az imbolygó fény elvezetté az oltárhoz, s 
mielőtt végleg elaludt volna, átoltotta életét az 
egyik gyertyába, amely sercegve lobbant fel.

— Kifogtam rajtad, te sötétség! — neve
tett a rossz szándékú alak.

Lassan, nagy szakértelemmel vizsgálgatta az 
arany-és ezüst tárgyakat, vájjon melyik ér többet, 
melyik szinarany, s melyik nem az.

Ráért és tudta, hogy senki sem zavarhatja, 
mert ilyen időben még a rendőr se dugja ki szí
vesen az orrát az őrszobából.

Közben ráért arra is, hogy gondolkozzon ba
rátja késése felett. Nem tudta kitalálni, hogy hol 
marad ily soká, pedig megígérte, hogy minden
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képen itt lesz a kellő időre, mert nem akar el
maradni egy templomfosztástól.

A gyertyatartókat, kelyheket és egyéb arany
tárgyakat bekötötte az oltárteritöbc, és a batyut 
hátára véve éppen indulni akart, amikor észrevette, 
hogy otthagyta a sárgán ragyogó feszületet, Fel 
akart érte nyúlni, de valami nem engedte. Kezére 
pillantott, s csodálkozva látta, hogy az reszket.

— Űgylátszik,' fázom, vagy talán félek? — 
szólt fejcsóválva.

Szembenézett a kereszten függővel, de ha
marosan lehajtotta a fejét, mert nem birta ki azt 
a némán kérdő, csodálkozó és végtelenül szomo
rú tekintetet.

Végre felkiáltott:
— Mit akarsz, min csodálkozol, és miért 

szomorkodsz? Szólj!... Miért hallgatsz? Ki vagy 
te, hogy utamba mersz állani. —

Hiába volt minden, csak nem kapott választ.
Megkísérelte lecsitítani izgatottságát, s igye

kezett okot találni gyávaságára:
Miért félek ettől, hiszen nincs se hangja, se 

fegyvere. Ez egy élettelen aranytömeg, semmi 
más. —

Ekkor megszólalt benne egy hang:
— Nem ismered azt, akinek a képmása itt 

áll előtted? Régen, nagyon régen még te is hit
tél benne, s hosszú téli estéken sokszor halgat- 
tad az Ö történetét. Idézd fel ezeket a régmúlt 
időket, s gondold meg mikor voltál boldogabb, 
akkor, vagy később mikor már kiverték fejedből 
a vallást... Mond mikor? —

Az ember megilletödötten hallgatott, amikor 
egy másik hangra lett figyemés:

— Ki vagy te, hogy elhiszed azt, amit az 
előbb hallottál? Jegyezd meg jól, a vallás a vén
asszonyoknak való, nem pedig az ilyen bátor fér
fiaknak, mint te. Csak nem akarsz tettek helyett 
egész nap imádkozni? —

Az ember megzavarodott.
— Mi az, csak nem habozol? Vidd el azt 

a keresztet, mert nem szeretek ránézni! —
Az ember ekkor elszólta magát:
— Halgass már! Igaza van a másik hang

nak, akkor voltam boldogabb, amikor hittem 
Istenben...

Átkozódó kiáltás szakította félbe:
— Miért mondtad, ki a nevét? Most el kell 

mennem miattad! —
Az ember szerette volna rámondani, hogy 

nem bánja, de újra hangot hallott:
— Úgy van, jól tetted. Most pedig tegyél 

mindent vissza, és menj haza békeséggel. —
A megváltozott betörő gyengéden helyezte 

vissza a batyu tartalmát, és mikor minden úgy volt, 
mint azelőtt, hazafelé indult.

• Az ajtó hirtelen kinyílt, és belépett rajta az 
elkésett társ.

A padok között találkoztak.
A most érkezett sötét, mindenre kész tekin

tete rávetődött a másik üres kezére.

— Mi van veled? Elment az eszed, hogy 
mindent otthagytál? Hát érdemes a semmiért éjnek 
idején betörni egy kápolnába, és kockáztatni az 
életünket? Felelj! —

— Igen barátom, érdemes. —
Megfogta a másik kezét és kirángatta a 

szabadba, azután odahajolt a füléhez, és csende
sen megszólalt:

— Nagyobb kincsem van, mintha az ara
nyakat vinném. Ez a kincs: a vallás. —

: É S -

S  V ilág  fo lyása .

. Hazánk egész területén, de főleg a főváros
ban, nagyarányú építkezések folynak mindenfelé. 
Napszámos fiúk Pesten 48—50 fillér órabért kap
nak az építkezéseknél. A munkanélküliség nagyot 
javult ezáltal s a szabadulók figyelmébe ájánljuk, 
hogy ilyen módon próbáljanak kenyérhez jutni, 
de természetesen csak ha komoly és erős jóaka
rattal vannak eltelve, mert ma már minden épít
kezés' végeredményben hatósági ellenőrzés alatt 
áll, ha ezt nem is mindenki gondolja meg. így 
tehát az építkezéseknél dolgozóknak tisztességes 
magaviseletét kell tanusitaniok.

A nyers krumpli leve azonnal enyhíti a 
gyomorgörcsöket és megszünteti a gyomor- 
savtúltengést. Dr. Magerl-Heidelberg új gyógy
módot talált fel a gyomorbetegek kezelésére. Két 
évi kísérletezés után most tette közzé eredményeit 
a szaklapokban. Az új gyógymód a nyers burgo
nya levét használja fel a gyomorbántalmak gyó
gyítására, amelynek solanintartalma rögtön enyhíti 
a görcsöket és . gyulladást és ezenkívül a gyomor- 
savtúltengést is megszünteti.

Csatornagázzal hajtott autó. Kopenhága 
városa elhatározta, hogy a város csatornáiban 
keletkező rothadási gázokat hasznosítja. Próba
képen húsz teherautót építettek át e csatorna-gáz
zal való hajtásra. Ha a kísérlet beválik, napi 
hatezer köbmétert termelő metángáz-gyárat létesí
tenek a dán fővárosban, amely nyersanyagát 
ingyen kapja a csatornából.

J ANCSI
Regény

írta Galambos János.
(Folytatás. 1

Jancsi valósággal megdöbben, s hamarjában 
azt sem tudja: mit válaszoljon. Mert hát Dénesnek 
igaza van: máskor az volt az első dolga, hogy 
végigjárjon kertet, udvart, konyhát, istállót, beszédbe 
ereszkedjék cselédekkel, bejárókkal, ismerősökkel. 
És most...

Valamit hebeg, habog, hogy beteg volt, hogy 
pihenést rendeltek, de érzi, hogy jóvá kell tenni a 
mulasztást.

És csakugyan még aznap délután benéz a 
konyhára. Nagy csivadozás hallatszik onnan. Klári
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néni ugyanis elment a szombat délutáni vecser- 
nyére s ezt a kedvező alkalmat természetesen föl
használja a konyha népe... Most éppen Vilma is 
köztük van, hogy a csirkekopasztásban segítsen. 
(Holnap rántott csirke lesz ebédre.) Jancsi nagy- 

' komolyan lép be, de Lidi ép abban a pillanatban 
vág a Dénes fejéhez egy félig kopasztott csirkét, 
s persze házrengető kacagás támad, még Vilma 
sem állja meg nevetés nélkül.

Lidi azonban elszégyenli magát, mert ő éppen 
csak látta az úrfit, de ismerni nem is ismeri, újév 
óta szolgál Klári néninél.

— No én ebből a csirkéből szeretnék enni 
— szól Jancsi nevetve — mert ez puhább lesz a 
többinél.

S folyik a tréfálkozás, vígan, csapongón..., 
csak Lidi hallgat. Dénes kapja föl a szót:

— János úrfi, mondjon mán valamit annak 
az ügyes menyecskének es. Nem látja, hogy nézi 
az úrfit, majd kiesik a szeme, majd elcseppen a 
nyála.

Lidi ököllel megy neki:
— Cseppen a nagyapádnak, te gyalázatos, 

te tolvaj! — üti agyba-föbe.
Jancsi roppantul élvezné a mulatságot, de a 

Vilma jelenlétében mégis csak kellemetlenül hat rá, 
hogy Dénes ennyire belekeveri őt abba, mert hiszen 
Vilma mitsem tud az ő régi szokásairól, az ő szé- 
kelykedéséröl, amely megmagyarázná a dolgot. 
Ép ezért — amint tisztességgel teheti — távozik 
is a konyhából, ám gondolata vissza-visszazökken 
az imént átélt1'jelenetre. Játék volt, tréfa, de vájjon 
mégis nincs-e valami kis igazság abban, amit Dé
nes mondott?...

10.

Jancsi — amint tudjuk — még leginkább 
az osztováta mellett beszélgethetett Vilmával. Csak 
az volt a baj, hogy Klári néni is ott szokott hor
golni, kötögetni az osztováta közelében s ha Jancsit 
ott talála, rendesen kiktilde a „szabad levegőre."

— Ott a tehelyed, eredj a filagóriába! Nem 
azért vitettem le a díványt, hogy üresen álljon.

Való igaz: Klári néni divánt vitetett a virá
goskert meg a gyümölcsös közötti filagóriába, hogy 
Jancsinak legyen hol heverésznie, szabad levegőn 
is, de Jancsi sokkal szívesebben üdült volna a 
Vilma társaságában. Ám erre — egyre jobban 
megértette — csak egyetlen egy mód kínálkozott: 
annak az órácskának a fölhasználása, amikor Klári 
néni ebédutáni álmát alussza, s amikor, Klári néni 
rendelkezése szerint, Jancsinak is pihennie kellene. 
És Jancsi nem mert ujjat húzni Klári nénivel. Jó 
érzése tiltakozott minden ellen, ami megzavarhatná 
azt a békét, mely a hazaérkezését követő reggelen 
jött létre köztük. De amint telt-múlt az idő s egyre 
jobban szaporodtak azok a napok, amelyekről így 
számolhatott be: „ma sem, ma sem," nyugtalan
ság, türelmetlenség, lázadozás fogta el. Úgy érezte, 
s mind jobban belelovalta magát, egészségére 
nézve sokkal károsabb ha napról-napra magába

fojtja lelke vágyát, mintha egyszer-kétszer elmarad 
a ráerőszakolt délutáni alvás. Aztán meg — ha 
nem vált is benne tudatossá — lelkében ott lap
pangott a saját hatalmának érzete. Igen, megérezte, 
hogy Klári néni, bármilyen súlyos szemrehányá
sokkal is. illette őt megérkezése estéjén, végered
ményben mégis csak meghátrált, s heves hatá
rozottsággal ő — Jancsi — kerekedett fölül.

Egy szó, mint száz: Jancsi egyre, — ebéd 
után — bement ugyan szobájába, mint ahogy szo
kott, de nemsokára, amikor tudniillik, számítása 
szerint, Klári néni már lepihent, ki is jött onnan 
s odatelepedett Vilma közelébe, aki ép javában 
csattogtatta az osztovátát.

— Az Istenért mit akarsz? — kérdi — hi
szen most aludnod kellene.

— Klári néni szerint igen, de én szerintem 
a csőrölés sokkal szükségesebb, mint az alvás.

És nagynevetve rögtön hozzá is fog a csö- 
röléshez. Vilma ritnánkodni kezd:

— Jancsi, szépen kérlek, eredj a szobádba.
— Szó sincs róla!
— A naccsásszony...
— A naccsásszony most aluszik. Háromne

gyed órát itt maradok, akkor aztán bemegyek a 
szobámba s mire Klári néni előkerül, nagy-ásitozva, 
nagy-nyújtózkodva jelenek meg újra.

Vilma is elneveti magát s bár egy darabig 
még tiltakozik, még kérleli Jancsit, végül is bele 
kell nyugodnia.

Jancsi tehát csőröl, Vilma pedig sző, már 
amennyire a beszélgetéstől lehet és nagyon bol
dog mind a kettő.

Klári néninek -azonban, amikor már éppen 
elszunnyadt volna, hirtelen eszébe jut, hogy a 
kamara ajtóban benne felejtette a kulcsot, s talpra 
ugorva, rögtön el is indul érte.

— Az a cső igen vastag lesz — szól Vilma 
Jancsihoz, amint két öltés között odapillant — 
nem fér belé a vetélöbe.

— Dehogy nem, nagyon is vékony. Tíz sor 
is rámehet még.

— Jancsi, igazán!
E pillanatban — kezében a kamrakulccsal — 

Klári néni “Jelenik meg a nyitott ajtóban, Klári 
néni, aki, ha már úgy is tönkrement a délutáni 
álma, legalább látni akarja, hogyan halad a szövés. 
Meglátta, sőt az utolsó szavakat meg is hallotta s 
nagyon szigorú hangon förmed rá a fiatalokra:

— Mi folyik itt?
Jancsinak annyira jó a kedve, hogy bár meg

szeppen egy kissé, mégis megkockáztatja a vidám 
feleletet:

— Amint látja, édes Klári néni: Vilma sző, 
én meg csőrölök neki.

De Klári néni nem állt kötélnek.
— Mit mondtam neked ebédutánra nézve? 

Nem azt mondtam, hogy aludnod kell egy órát? 
Hát így fogadsz szót, vigyázol az egészségedre?

— Klári néni lelkem, nem jött álom a sze
memre s azt gondoltam, hogy legalább segítek
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Vilmának; a múltkor úgyis keveselle Klári néni, 
amit végzett.

— Ami nem a te dolgod, abba ne üsd bele 
az orrodat! Eredj a szobádba s feküdjél le! Ér
tetted? akár jön álom a szemedre, akár nem!

Jancsi elkotródik, Klári néni pedig Vilmához 
fordul, aki irulva-pirulva ül az osztovában, nem 
merve sem csattogtatni, sem letenni a vetélőt.

— Hogy szólítottad az úrfit?
Vilma föláll.
— Ülj csak le s dolgozzál! Eleget lophattá

tok az időt.
Vilma sem holt, sem eleven, amikor lesütött 

szemmel alig hallhatóan kiböki:
— Jancsinak.
— Hát akkor jól hallottam. Hogy mered az 

úrfit Jancsinak szólítani.
— Az úrfi kívánja, hogy úgy szólítsam, 

mert... — egy pillanatra elakad, aztán mégis csak 
elrebegi — mert, azt mondja, hogy rokonok va
gyunk.

Klári néni dühbe gurul.
— Ezt többet meg ne halljam! Mondtam 

már neked, hogy vége a rokonságnak. Vége lett 
azzal, hogy szegény szerencsétlen anyád férjhez 
ment ahhoz a részeges apádhoz!

Vilmának kicsordul szeméből a könny.
— Ne bőgj! — ripakodik rá Klári néni. — 

Nem haraptam le az orodat! De azt megmondom 
neked, leány, hogy levedd az eszedet az úrfiról, 
mert belőle úr lesz, nagy úr, ha Isten megtartja, 
te pedig hálát adhatsz, ha egy asztalosnak vagy 
kovácsnak lehetsz a felesége.

Ez a néhány szó még a Vilma szelídségét 
is legázolja s a zokogásból méllatlankodva töre
dezik elő a tiltakozás:

— Csak nem gon-dol-ja a naccsász-szony?
Ám Klári nem hátrál meg.
— Hogy mit gondolok, mit nem, az az én 

dolgom, s újra csak azt mondom: levedd az eszed 
az úrfiról, s többet meg ne halljam, hogy Jancsi
nak szólítod!

11.

És Vilma nem szólította többé Jancsinak, 
de csodálatos tapintattal úgy intézte a dolgot, hogy 
a fiú ezt nem vette észre. Négyszemközt külön
ben sem igen beszélgettek azóta, hogy Klári néni 
rajtakapta őket. Jancsi jónak látta — legalább egy 
darab időre — felfüggeszteni az ebédutáni pró
bálkozást s lelkiismeretes szófogadással egy kerek 
órát aludni. Egyébként pedig Vilma gondoskodott 
róla, hogy minden a „naccsásszony" kívánsága sze- 

’rint történjék. A leány csöndes visszahúzódása 
lassacskán lehűtötte Jancsit, aki nem is sejtette, 
hogy ez a visszahúzódás tervszerű. A Klári néni 
múltkori fölfortyanását csupán saját szófogadatlan- 
ságának tulajdonította, nem is gyanítva, hogy Vilma 
is kikapott, s még sokkal jobban, mint ö.

Jancsi igyekezett megalkudni a helyzetlel s 
ajánlkozott, hogy fölolvas valamit, hiszen Klári

néninek annyi a jó könyve, s fölolvasás mellett 
csak annál jobban halad a kézimunka. Ám Klári 
néni rögtön lefújta a dolgot: most még nem való 
ilyesmi, megárthat, jobb, ha kimegy a szabad le
vegőre.

Jancsi aztán ki is ment. Ki a kertbe, ki a 
tavaszba. S Jancsi órákat töltött a borostyánlugasban, 
mely a gyümölcsös közepén lengette fehér és lila- 
színű virágainak csodásán dús fürtjeit Be jó is 
volt megpihenni ott az árnyékban, a pádon, vagy 
álmodozva, fejét tenyerébe hajtva rákönyökölni az 
asztalra, amelyet csaknem teljesen elborítottak a 
virágok; beszivni fölséges illatukat és hallgatni a 
méhek s száz más rovar zümmögését, dongását, 
madarak csicsergését, csattogását ..

A borostyánlugas tiz-tizenöt lépésre volt a 
kert kavicsolt főútjától s a kavics most egyszerre 
megcsikordult: valaki közeledik. Jancsi odanéz. Lidi 
az, a szakácsnő, akivel szombaton délután olyan 
fiira módon ismerkedett meg. Hallomásból csak 
annyit tud róla, hogy özvegy menyecske, hogy 
gyermektelen, hogy illéstelki s hogy egy kicsit 
bizony kikapós. , __

Nos ez a Lidi közeledik most kosárral a 
kezében. Bizonyára a veteményeskertbe megy, 
hogy a melegágyból salátát, retket vigyen az ebéd
hez. Jancsi rajtafelejti a szemét. Nem hiába, mert 
Lidi takaros egy fehérnép. Nem csoda, ha magába 
bolondítja a férfiakat.

Jancsi beljebb húzódik a lombok alá, hogy 
a menyecske ne vegye észre, ám Lidinek meg
akad a szeme a borostyánfürtökön. letér a főútról 
s egyenesen a lugasnak tart, folyton a virágokat 
nézve. Oda is ér, le is szakít egy gyönyörű lila 
fürtöt, de — meglátva Jancsit — elsikoltja magát:

— Jaj, hogy megijedtem! — és nevet, halk, 
gyöngyöző nevetéssel.

— Ugyan mitől ijedt meg? — kérdi Jancsi 
szintén nagyvidáman s egy pillanat alatt belezök
kenve a székelykedés régi kedves kerékvágásába.

— Hát az úrfitól.
— Én pedig úgy hallottam, hogy maga nem 

szokott férfifélétőí megijedni.
— Nem én!
— Tőlem se?
— Az úrfitól még ugyanvalóst nem! Sze’az 

úrfi olyan igazi jámbor, mintha papnak készülne.
— Olyannak néz? Hátha most nagyhirtelen 

az ölembe kapnám és jól össze-vissza csókolgat
nám?

Lidit rázva-rázza a kacagás.
— A vóna még csak jó! Poróbálja meg az

úrfi!
— Nem próbálom, mert megláthat valaki.
— Ház oztán? Még csókolódzní se szabad?
— Szabadni szabad, de ha a Klári néni fü

lébe jutna...
— Úgy látom, hogy nem én félek a csóko- 

lódzástól, hanem az úrfi.
— De nem a csókolódzástól, — nevet Jan

csi — hanem Klári nénitől!
— Úgy no! A naccsásszony sincs mindenütt!
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— Tiszta igaz. Tudnék is egy jó helyet, de 
oda — akármilyen, bátor — mégsem jön el, fo
gadni mernék..,,^.:/'

Lidinek egyre jobban tetszik a dolog s még 
szólni is alig tud attól a gyöngyöző, halk nevetés
től, amely annyira hozzátartozik a mivoltához.

— Hová? Mondja mán!
— Hát hozzám, a szobámba, éjtszaka, mikor 

az egész ház alszik, hátulról, tudja a tornác felöli 
ajtón. Hát eljön?

— El én!
— Kezet rá! — és odatartja a tenyerét.
Lidi hirtelen belecsap, aztán elszalad és ne

vet, nevet, halkan, gyöngyözöm de egész testében 
rázkódva.

Jancsi sokkal jobban ismerte a székelyeket, 
hogysem mindezt készpénznek tekintse. De abból, 
ami a menyecske szemében meg-meg villant, amíg 
beszélgettek, mégis úgy érezte, hogy a tréfának, 
ha tréfa volt, legalább is fele komoly.

Jancsi most került‘először olyan nő közelébe, 
aki nemcsak szép, aki nemcsak neki tetszett, ha
nem .akinek — úgy érezte — ő is tetszik. Igen, 
mennél többször gondolt vissza a Lidivel való 
rövid beszélgetésre, annál biztosabbra fogta, hogy 
a menyecske szavának áll. Annál inkább remélt 
és annál jobban félt.

*
És Lidi szavának állott.

Jancsira pedig e naptól fogva alig lehetett 
ráismerni. Soha nem sejtett boldogság töltötte be 
egész valóját. Arca csak úgy sugárzott bele. S bár 
minden gondolata Lidi körül forgott, keblére sze
rette volna ölelni az egész világot, hálából, amiért 
a nap fényesebben ragyog, mint eddig, a virágok 
hódítóbban illatoznak, a szellő édesebben suttog 
s a madarak szerelmesebben dalolnak... Igen, 
Igen... Ama bizonyos napon azzal kérkedett hogy 
ért a madarak nyelvén. Tréfa volt... De most, 
most úgy tetszik neki, hogy igazán megérti az ég 
szárnyasainak dalát. Hiszen nem a madár dalol, 
hanem a szerelem. A szerelem, amelyel csordultig 
van a Jancsi szíve. S amely ellenállhatatlanul vonja, 
hajtja, űzi őt Lidihez..:

Csakhogy Lidi a nap legnagyobb részét a 
konyhában tölti, ahol Klári néni is mindegyre 
megfordul s néha órákon át dolgozik, főkép, ha 
valamivel finomabb étel készítéséről van szó. Ám 
a szerelem találékony. Jancsi százféle ürügyet eszel 
ki arra, hogy tennivalója akadjon a konyhán.

Vilmára sem gondolt. Jóformán meg sem 
látta már a leányt. Vilma ellenben elkapott egy
szer egy pillantást, amelyet Jancsi Lidivel váltott 
és az a pillantás elég volt arra, hogy a. leány 
egész éjszaka sírjon és az elkapott pillantás ha
talmasabb választófalat állított Vilma meg Jancsi 
közé, mint a Klári néni tilalma.

Jancsival madarat lehetett volna fogatni... 
S ez csakhamar föltűnt Klári néninek is. •

— Te ugyan megpendültél — szólt unoka- 
öccséhez, mikor az megint olyan arccal lépett be 
a szobába, mintha valamilyen főnyeremény ütötte 
volna meg a markát.

— Hogyne pendültem volna meg édes, drága 
jó Klári néni — felelte Jancsi áradozó elragadta
tással — amikor a maga jóvoltából itthon lehetek 
és olyan ragyogó a tavasz és olyan szép az élet!

Klári néninek nem esett rosszul ez a kis 
áradozás, de azért megszokott szigorúságából most 
sem engedett:

— Jó, jó, ez mind nagyon szép; csak arra 
vagyok kíváncsi, hogy vájjon a tanulásnak is úgy 
neki pendülsz majd, mint most a semmitevésnek?

(Folytatjuk.)
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