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a világ folyásáról és az ember alkotásairól. 

XIII. évfolyam. 1942. január 1.

Isten a holnapot magának tartotta fenn.
Mondotta Ravasz László dr. püspök újévkor.
— Az egész földkerekség lángokban áll. 

Nincs emberi elme, mely átláthatja, mi lesz ennek 
a következménye. Isten a holnapot Magának tar
totta fenn. Mi világosan érezzük, hogy rettenetes 
ellentétes lehetőségek között állunk. Megtörténhe
tik az, hogy mindent nyerünk és megtörténhetik, 
hogy mindent veszítünk.,Megtörténhetik, — ahogy 
tegnap a Kormányzó Úr mondotta — hogy a 
magyar nemzet kiállja történelmének utolsó nagy 
próbáját és utána egy páratlan kivirágzásnak a 
kora jön el. A legáldottabb földön a legcsodála
tosabb nép végre a maga urává lesz. De megtör
ténhetik az is, hogy mint egy avarlevél, pusztul 
el egy kis nemzet a világégésben. Nemzeti lét és 
keresztyén anyaszentegyház romokba kerül. Amily 
világos dolog, hogy mindez lehet, éppen olyan 
világos dolog hogy csak az lesz, amit Isten akar. 
Az ó  kegyelme sohasem sok és sohasem kevés. 
Az ilyen roppant nehéz időkben a szolgálatnak 
fokozottan hűségesnek alázatosnak és odaadónak 
kell lenni. Ma nem az a fontos, hogy ki milyen 
márványt farag, hanem, hogy ki tud a szegény 
ember asztalára kenyeret juttatni. Ma nem egy 
filozófia-rendszerre van szüksége ennek az ország
nak, hanem jó közigazgatásra és a közélelmezés 
biztos ellátására. A ránkkövetkező esztendőben 
nem egyházpolitikai kérdések vitatása lesz a leg
fontosabb, nem is húsz-harminc esztendőre szóló 
reformok előkészítése, hanem az, hogy mindenki 
a naponkénti kegyelem hirdetésében, széjjelosztá- 
sában, ebben a „sakramentumos közélelmezésben" 
elvégezze a maga szolgálatát. Most az a fontos, 
hogy a kapcsolat teljes legyen közöltünk. Tudjuk 
egymás kezét megfogni, egy élő táborképpen meg-

állani, mintha az egész nemzetet egy darabból 
öntötték volna ki. Az egymás terhének hordozása, 
Krisztus törvényének betartása, a szentek egysé
gének kiábrázolása az 1942-ik évnek a nagy fel
adata.

— Isten megtisztel egy nemzedéket akkor, 
amikor nehéz idők elé állítja. Idők és emberek 
váltakozhatnak. Jézus Krisztus tegnap és ma és 
örökké ugyanaz marad. Isten szeme előtt szét
pattanhat, ez a mindenség,'mint egy színes bubo
rék az Ő dicsőségének, az Ő szeretetének azon
ban mindezzel semmi híja nincs. Ennek az erős 
és örökkévaló Istennek irgalmába, szeretetébe 
ajánlva magunkat, bízva indulunk a holnapba.

J A N C S I
Regény ^

ír ta : Galambos János. (Folytatás.)

— Hordószekérrel Dénes?
— De csakugyan, János úrfi, jöjjön el vélem, 

jöjjön haza! Különben minek beszéljek? van itt 
egy levél a Vilma kisasszonytól — s már kezdi is 
elökotorászni a zsebéből.

— Jól van, Dénes, köszönöm. Üljön még le 
kicsit s beszélgessenek, amíg elolvasom a levelet.

Azzal bemegy szobájába s az első dolog, amit . 
meglát, az ő ládája s egyébb Szelesden hagyott ap
róbb holmija. Kitették Szelesdről a szűrét...

Fölbontja a Vilma levelét s először is néhány 
bankjegy tűnik a szemébe: hetvenöt forint. Bizo
nyosan az Ambrus-féle árenda megmaradt része... 
De mit is mond a levél?

„Édes Jancsi!
Azt írod, hogy ha a nagyságos asszonyt bán

taná a te távozásod, legyek hozzá gyöngéd, türel
mes és vigasztaljam meg, derítsem föl.
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A nagyságos asszonyt csakis le vigasztalhat
nád meg. Jer vissza és minden jóra fordul! Mi 
már a nevedet se merjük kiejteni, de ha te elébe- 
állnál és megkérnéd, hogy ne haragudjék, hát egy
szerre ünnep lenne a házban. Jöjj vissza, jöjj vissza!

Ha most írsz, Dénes elhozza leveledet, de ha 
máskor jutna eszedbe, hogy írj, Kúti Gizellának 
küldd el s ő majd eljuttatja hozzám.

A nagyságos asszpny ideadta a pénzedet, 
hogy küldjem el neked. Újból is arra kérlek, amire 
már kértelek: jöjj vissza! Vilma.“

Az utolsó sorokat már alig tudja elolvasni, 
úgy elhomályosodik a szeme. Hát Klári nénit eny- 
nyire lesújtotta az ő távozása? És Vilma, ez a 
szegény kis falusi lány, akinél senki sincs távolabb 
az alakoskodástól, most álútakat ajánl az izenetek 
számára! És 6 mégis csak azt írhatja — s meg is 
írja, — hogy: „irántad való hálám, ha lehet, még 
fokozódott, Klári nénit igaz szívemből sajnálom, 
de nem térhetek vissza ahhoz, aki megvádolt, hogy 
bele akarok ülni a birtokába".

Ezzel áltatta magát és ezzel áltatott mást is. 
Rövid válaszát borítékba teszi (a most érkezett hol
mi közt akad az is), megcímezi, visszamegy a há- 
tulsó szobába s odaadja Denesnek.

— Hát nem jön haza az úrfi? — kérdi Dénes 
csalódottan. — Hát csakugyan nem jön haza?

— Nem, Dénes, én már itt maradok a falun, 
harisnyát húzok s leszek falusi ember, mint a többi.

— Engcdelmet instálok, nem jól gondolta ki 
az úrfi... Nem lesz jó, sehogyse lesz jó!

Lidi ingerülten szól köztié:-
— Mért rontod az úrfi kedvit? Mért ne lenne 

jó? Kérdezd meg az úrfitól: van-e panasza? Van 
szép tiszta szobája, sütök, fözök neki, amit csak a 
szeme, szája megkíván.

— Hát csak tartsad jól az úrfit, úgyis tudom: 
mi jár az eszedbe.

— Mi ugyanbizony? — kérdi Lidi s a tor
kában már ott ólálkodik a nevetés.

— Csak a, hogy ha az úrfiból harisnyásem- 
ber lesz, mért ne lehetnél te a felesége?

— Hát bizony, — ragadja meg Lidi a szót, 
— olyan jó feleséget nem is kapna többet az úrfi.

29.
Az öreg Ambrus Mózsi bát eltemették. Hét

hét után telt el s az illéstelki első napok mozgal
mas voltát a mindennapi élet egyformasága váltotta 
föl. Ám ez az egyformaság Jancsira nézve nem je
lentett derűt, meg békét sem.

írt Jankónak. Megírta a Klári nénivel való sza
kítás egész történetét és várta a választ, várta nap- 
ról-napra. De válasz nem érkezett.

Gondolata mindegyre visszaröppent arra, amit 
Vilma írt s látja Klári nénit, amint kezében tartja 
a kötést, de nem köt, ölében a könyvet, de nem 
olvas, csak néz, néz merőn. Ilyennek még nem 
látta... ez Li ö műve. De tehetett-e másképpen, ha 
csak egy mákszemnyi önérzet volt is benne? Aztán 
meg Klári néni a halálba küldte volna, pedig ő még 
fiatal, neki még joga van az élethez! És kereste ezt 
a megálmodott boldogságot, kereste mohón, türel
metlenül, már-már kétségbeesve.

Kereste a munkában. Napról-napra kijárt a 
földekre, előbb csak nézni: hogyan szánt, vet, bo
ronái Bíró Dani bá. Aztán maga is neki gyürkő- 
zött a munkának és szántott... De haj be keserves 
volt ez a munka ahhoz az aratáskori kis próbál
kozáshoz képest.

Alig húzott egy-két barázdát, máris elfáradt. 
A nép élete csak addig szép, amíg távolról nézzük. 
A szántóföldekről nem boldogságot: csüggedést 
visz haza.

— Mit mond Mári néni? — kezdi el Lidi a 
faggatást, ki tudja hányadikszor. — Mikor adja 
meg az árendát?

Jancsi kelletlenül felel:
— Nem jártam ott mostanság, csak nem za

varom szegényeket a bánatukban?
— No, hiszen ahogy Mári néni búsul Mózsi 

bá után! Látod, milyen vagy! Hiába beszélek, nem 
fog rajtad. Oztán télen micsinálunk?

Jancsinak megüti fülét ez a többesszám.
— Csak nem gondolod, hogy a télen is itt 

leszek a nyakatokon? Hiszen tudod, hogy Mári né
niék Szent Mihály napra kimennek a házamból s 
akkor odaköltözöm.

— Oztán egyedül akarsz élni? Te, te hosszú 
Jancsi? — és nevet, nevet az ö halk, gyöngyöző 
nevetésével. — A közmondás is azt tartja, hogy 
asszony kell a házhoz!

— Majd kerül — válaszol Jancsi komolyan és 
azzal a szándékkal, hogy kiugrassa a nyulat a bokorból.

— Ki ugyan bizony, — kíváncsiskodik Lidi
— tán az a nyámnyila Ámáli?

— Ámáli? — szólt fontolgató arccal. — 
Mondasz valamit. Látod, ő éppen nekem való fele
ség lenne.

No, hiszen Lidinek sem kell több.
— Ámáli? — fakadt ki dühös elképedéssel.

— Össze-vissza három vagy négy hónapig ha 
lakott a nagynénédnél. De csak külső vót s úri

- házaknál való főzéshez még annyit sem ért, mint 
Pityóka Pista a harangozáshoz!

Jancsi elérte a célját s nem is beszél tovább 
a feleségválasztásról.

*

Jancsi nem szívesen ment Ambrusékhoz, de 
a Lidiéknél való tartózkodása már olyan kellemet
lenné vált, hogy szeptember közepe táján mégis csak 
rászánta magát egy újabb látogatásra. Mári néni 
egyedül volt. otthon.

— Tudom, tudom, — válaszol Jancsi kérdé
sére — mán eleneselig várja az úrfi, hogy mi ki
kötözzünk s az úrfi bejöhessen ide Lidivel.

— Lidivel? — csodálkozik Jancsi, de már 
kezd forrni a vére.

— Hát hiszen az egész falu beszéli, hogy az 
úrfi Lidit veszi feleségül.

— Miféle beszéd ez? Lidiéknél lakom s avval 
annyi! Valahol csak kell laknom!

Ebből aztán nagy beszéd indul s végül is 
megegyeznek abban, hogy Mári néniék még azon 
héten kimennek s Jancsi a félárenda fejében meg
elégszik az udvarbeli diófák s a kertben levő egyéb 
gyümölcsfák termésével.
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Ebben a megrendültségében fogja magát s a 
legközelebbi vasárnap délután elmegy Barabás bá- 
hoz a korcsmába, táncot nézni.

Már messziről hallja a vidám rikoltozást s a 
háromtagú falusi banda veszett cincogását.

A sok idegen arc között akad már egy-két 
ismerős is. Lidi is ott van a táncolok között meg 
Ámáli is. Mihályt nem látja. Csak nem is áll neki 
friss gyásza első heteiben? De mintha néha-néha 
hallaná a hangját az ivó nyitott ablakán át.

A fáradtság, meleg s a por szünetet paran
csol, a zene elhallgat s a sokaság kifelé tódul. 
Jancsi félreáll az útból, de egyszerre csak ott terem 
Bálint Károly, az Ámáli bátyja, az a legény, aki 
akkor szombaton úgy megtetszett neki s jó
kedvvel szólítja meg:

— Instálom be az úrfit egy percre
— Hová, Károly?
— A múltkor az úrfi is megkínált. Most raj

tam a sor. Hát legyen szíves az úrfi, jöjjön be egy 
pohár borra!

— Jól van, Károly, szívesen bemegyek, de 
csak úgy, ha megisszuk a komaságot!

Egy-kettőre megisszák a komaságot s Jancsi 
úgy érzi, hogy ez a barátság nem párolog cl.

Sejti, hogy Mihály meg Dani bá között nem 
barátságos poharazás folyik, hanem vádolás és vé
dekezés s roppantul bántja, hogy éppen most, ami
kor Károllyal így összekerültek, újra fölbukkan ez 
az el nem intézett ügy. Aztán hirtelen gondol egyet: 
fogja a borosüveget, odamegy, hamar megtölti a 
Mihály üres, meg a Bíró Dani bá félig telt poharát 
s odakoccintja a magáét, a tőle telhető legszívesebb 
hangon élteti Dani bát is, „Mihály komámat" is.

Bíró Dani bá készséggel viszonozza, de Mi
hály nem nyúl'a pohárhoz.

— Nem iszom én senkinek az egészségire, 
eleget ittam mán!

Károly, aki jól tudja: mi bántja Mihályt, hi
szen az ilyesmit az egész falu tudja, hirtelen oda
jön és tréfára fordítja a dolgot.

— Mit mond kied, komám, hogy eleget ivott? 
Ezt még eccé sem hallottam a kied szájából. Azt 
az egy pohár bort megihassa a kied egészségire, 
a még nem teszi az asztal alá! No majd én es 
iszom. Az Isten éltesse, komám!

Végül is koccintanak, isznak s a dolog elsi
mul. Jancsinak könnyebb a lelke, de Mihályban már 
nem tud bízni.

Később odasetteng Árnálihoz.
— Ámáli, gyere, táncoljunk egyet!
— Mán nem táncolok.
— Jó Ha úgy gondolod, nem erőltetlek.
Sarkonfordul és — hazamegy, bár valami

arra biztatta, hogy most aztán Lidivel táncoljon.

Ámáli pitymallatig sírt s bizony a Jancsi 
szemére sem akart jó sokáig ieszállani az álom.

30.
A Klári néni kertjében nyílik már az őszirózsa: 

De az öreg hölgy — bármenyire is szereti a virá
gokat — most alig törődik velük.

Szörnyen zsémbes lett, türelmetlen. Most is 
— ebben a szelíden veröfényes délutáni órában — 
együtt ülnek a tornác felé eső kisebédlöben, a nyi
tott ablaknál. Klári néni olvas, Vilma hímez, csend 
van. De megszólal az öreg hölgy:

— Régóta nem kötöttem, eredj csak, hozd ki 
a kötésemet.

Vilma fölugrik s elhozza.
— Tedd le azt a hímzést s olvass föl. Innen 

ni, itt hagytam el.
A leány olvas, egyszerre azonban elhallgat, 

mert az ablak előtt idegen urat pillant meg. Klári 
néni bámulva tekint föl.

— Bocsánatot kérek, özvegy Tamássyné 
őnagyságát keresem.

Az idegen bemutatkozik: — László János, — ke
zet csókol s elmondja, hogy ö Jancsi jóbarátja és volt 
lakótársa és hogy Jancsiról régóta semmit sem tud.

Most aztán hall eleget Klári nénitől. Jankó 
elképedve hallgatja a keserű kifakadásokat s né
hány másodpercre elakad a szava, azután kérdi csak:

— S elment, a nélkül, hogy a nagyságos asz- 
szonytól elbúcsúzott volna?

Klári nénit bosszantja, hogy valami enged
ményre mégis csak rá kell fanyalodnia.

— Hát, hiszen irt egy levelet, írt s abban el
búcsúzott, de avval csak tetézte a hitványságát! 
Gyalázatos, rossz kölyök!

— De a nagyságos asszony azért tudja, hogy 
hol van?

— Honnan tudnám, ha nem írta meg?
— S nem is méltóztatott tudakozódni?
— Közöttünk mindennek vége, levettem róla 

a kezemet, még a nevét sem akarom hallani!
— Bátorkodom megkérdezni, ha Jancsi visz- 

szajönne és bocsánatot kérne, méltóziatnék neki 
megbocsátani?

— Előbb jöjjön vissza, — válaszol az öreg 
hölgy s egész megsértett méltósága benne feszül 
a hangjában — kérjen bocsánatot s aztán majd neki 
mondom meg, hogy megbocsátok-e vagy nem!

Jankó elsápad, megmerevedik s a lehető leg
ridegebb hangon szól:

— Jól van, nagyságos asszony, ezt Jancsinak, 
ha megtalálom, éppen így mondom meg s ne tes
sék csodálkozni, ha Jmicsi ilyen biztatásra nem tér 
vissza. Sőt én most már azt is megértem, hogy Jan
csi elment. Kezeit csókolom!

*
Jankó csak akkor eszmél föl heves fölindu

lásából, amikor — már az utcaajtóu kívül — meg
szólítja egy szelíd, félénk hang:

— Bocsánatot kérek, építész úr...
Ráismer arra a szőke fiatal leányra, aki őt

bevezette s aki aztán eltűnt és eszébejut, hogy ez 
nem lehet más, mint Vilma, akit Jancsi — levelei
ben — annyira magasztalt. S az ellenséges öreg 
hölgy haragos tekintete után kétszeresen jól esik 
neki ezt a szemérmesen szelíd arcot látnia.

— Bocsánatot kérek, de ha Jancsit, ha Pálfalvy 
Jánost tetszik keresni... ő llléstelkén van.

— Nem Vilma kisasszonyhoz van szerencsém, 
a Jancsi rokonához?



4 B I Z A L O M

A leány még jobban elpirul és lesütve sze
mét, halkan mondja:

— Az vagyok.
— Köszönöm, édes Vilma, — szól aztán 

Jankó — hogy megmondta: hol van Jancsi, mert a 
nagyságos asszonytól hiába kérdeztem.

Vilmának könny szökik a szemébe.
— Legyen szíves, — esdekel aztán, meleg 

bizalommal tekintve Jankóra — legyen szíves, be
szélje rá Jancsit, hogy jöjjön vissza. Én már meg
próbáltam: írtam neki, de rám nem hajt... Ha 
azonban az ő legjobb barátja biztatná...

— Vilma, — szól Jankó élénken — higyje 
meg, szent kötelességemnek tartanám, hogy telje
sítsem a kívánságát, de meg van kötve a kezem, 
megígértem a nagyságos asszonynak, hogy az ő 
izenetét szó szerint adom át Jancsinak. Azt azon
ban megígérem, hogy mindezek után is megpróbá
lom rábírni Jancsit a visszatérésre.

31.
A Jancsi kertje szép nagy kert. Fölhúzódik 

a hegyoldalra. Benne sok jóféle gyümölcsfa. Jancsi 
lelkében rég nem érzett derű honol. Van végre ott
hona, fehérre meszelt, tisztára takarított háza, mely
be bútor is került. Hozatott Szelesdröl deszkát, lé
cet, gerendát, szerszámokat, szöget s — bár még so
hasem csinált effélét — addig próbálkozott, fára
dozott, amíg mindazt össze nem ütötte, amire szük
sége volt.

Liditől, igaz, még nem szabadult meg telje
sen, mert a menyecske bejár hozzá takarítani, néha 
főz is, s Lidiék adtak neki kölcsön párnát, pokrocot, 
tányért, kést, villát, kanalat s más effélét, de rendre- 
rendre megszerez majd minden szükségest s füg
getleníti magát. Főzni már elkezdett.

Új életének e biztató apróságai végigrajzanak 
fején, amikor valaki bejön az udvarra. Istenem, hisz 
ez Jankó!

— Hallói — kiált Jancsi. — Itt vagyok! — 
s rohanvást indul lefelé a hegyről.

— Jaj, Jankó, hosszú dolog az, te mondd el 
előbb: hogy kerülsz ide? De ne mondj semmit, jer 
pihenj meg, jer oda arra a padra, most csináltam. 
Istenem, de boldog vagyok, hogy itt látlak nálam!

— Sajnos, nem sokáig. Holnap reggel indu
lok. Édesapámék holnap estére várnak.

— Hogy találtál ide? — kérdi Jancsi.
— Szelesden kerestelek a nagynénédnél.
Jancsinak fejébe szökken a vér.
— Klári nénitől tudtad meg, hogy szakítot

tam vele?
— Tőle. De éppen azért tőled is szeretném 

meghallani.
Jancsi elmondja a történteket, aztán Jankó is 

beszámol szelesdi élményeiről.
— Puhatolóztam, hogy számithatsz-e bocsá

natra, ha visszatérsz.
— És mi volt a válasz?
— Az volt, hogy térj vissza, kérj bocsánatot 

s akkor majd neked mondja meg a nagynénéd, hogy 
megbocsát-e vagy nem.

— Engem ugyan várhat! ítéletnapja előbb 
érkezik el...

— Megállj, nincs vége. Vilma is üzent. Kért 
biztassalak rá, vegyelek rá, hogy térj vissza s azt 
izeni, hogy a nagynénéd okvetlenül megbocsát, az 
életébe mer fogadni, hogy megbocsát.

Jancsi lehorgasztja fejét s hallgat.
— Barátom, — folytatja Jankó lelkesen — az a 
szelídség, az a jóság, az az aggódó szeretet...

-1-  Igen, igen, — válaszol Jancsi szórakozot
tan — Vilma nagyon jó leány.

— Csak ennyi? kapja föl Jankó a szót. — 
Te, az a leány már nem is földi lény, az a leány 
valóságos angyal!

Jancsi meglepetten néz a barátjára, ám az 
nem veszi észre s még lelkesebben folytatja:

— Ha az én rokonom volna...
Jancsi nem állhalja meg, hogy nagy derülten 

közbe ne szóljon:
— Talán éppen az a szerencséd, hogy nem 

rokonod, semmi akadálya sincs a házasságnak.
Jankó mintha meghökkenne... aztán haragra 

lobban:
— Ne tréfálj! Komolyan beszélek. Annak a 

leánynak a kedvéért mégis csak meg kellene pró- 
pálnod...

Jankó hallgatja, hallgatja, aztán egyszerre csak 
kirobban belőle a meggyülemlett rosszalás:

— Egy szóval, paraszt akarsz lenni!
Jancsi határozottan, csaknem büszkén felel:
— Igenis, az!

32.
— A házamat még nem is láttad! — szól 

Jancsi hirtelen és azzal már el is indulnak.
— Jankó — szól Jancsi nagyboldogan, oda

bent, amikor Lidi előkerült s immár lesz valami a jó 
vacsorából — idenézz, ez Lidi, az a jószívű me
nyecske, aki megszánt engem, amikor Szelesdröl 
éjnek idején eljöttem, aki szállást meg kosztot adott, 
s aki azóta is, hogy ideköltöztem, folyton gondoz 
engem, takarít és főz nekem, ha éppen kell

Besötétedett, de az est enyhe s az ajtó tárva- 
nyitva. A góc alatt vígan pattog a tűz s Lidi szor
gosan kavargatja a bográcsban süllögő paprikás
csirkét. A két jóbarát ott ül egymásmelleit, a tűz 
közelében s a lobogó lángok a falra vetik imbolygó 
árnyékukat, míg a tűz pattogása, a menyecske vidám 
nevetése, meg az ifjak tere-feréje közben be-belib- 
ben a szomszéd udvarról egy méla kolomp aka
dozó szava.

Sor kerül a lefekvésre.
— Szép ez a menyecske — kezdi Jankó. — 

Attól tartok, hogy elveszed.
— Becsületemre fogadom, hogy nem.
— Mi lesz belőled? Mondjuk: nem veszed el 

Lidit, de asszony nélkül nem lehetsz el s majd egy 
másik ül a nyakadra, még rosszabb. Cseberből ve
derbe kerülsz!

Jancsinak Ámáli jut az eszébe.
— Nem, Jankó, szól érzelmesen — nem ke

rülök cseberből vederbe... Ismerek egy leányt...
—Ugye Vilma az? Mégis csak a Vilma? Is

tenem, ha én volnék a te helyedben, bezzeg nem 
gondolnék senki másra, csakis Vilmára!
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— Vilma kitűnő rokon, párját ritkító jóbarát, 
de feleségnek... nem kívánnám.

33.
Jancsi másnap reggel Szelesdig kísérte el ba

rátját. Ott — a falu végén — búcsúznak el egy
mástól.

Jancsiban a Jankóval való beszélgetés közben 
érlelődött meg teljesen, hogy itt mit kell tennie. 
Először is: megmarad parasztgazdának, másodszor: 
végképpen szakít Lidivel, harmadszor: minthogy 
egyedül csakugyan nem lehet el, megpróbál Ámá- 
lihoz közeledni. Pista bá és Juci néni előtt — aki 
Ámáli nagynénje — mindent elmond.

*
Este azt mondja Juci néni Ámálinak:
— Van valami mondanivalóm. Tudod-e, hogy 

ma nálunk járt az úrfi?
— Hát oztán? kérdi Ámáli hidegre forduló, 

csaknem dacos hangon.
— Te, idehallgass! Kiötözik falusi legénynek, 

harisnyát, ujjast csináltat az öreggel, én meg inget 
varrók neki, úgy bizony.

Ámálinak nagyot dobban a szíve, de azért 
ridegen válaszol:

— Tőlem csináltathat az úrfi akármit, nekem 
nincs véle semmi bajom,

— Ne beszélj, faluba járt nálad.
— Járt eccer, igaz. Ambrus Minyával, de az 

rég vót... s Minya szongya, hogy csak játék vót.
Egy pillanatra elhallgat, mert úgy érzi, hogy 

nem volt játék, aztán mégis csak kibuggyan belőle 
a keserűség.

— Másnap meg odaköltözött Lidihez!
— Te, — tiltakozik Juci néni — nem veszi 

el Lidit!
— Honnan tudja kied?
— O maga mondta. Te, idehallgass! Igaza 

van az úrfinak, hova mehetett volna, hiszen nem 
volt üres a háza. Te, aztán megkérdeztem, hogy ha 
nem Lidit veszi feleségül, hát ugyan bizony kire 
gondol, de csak annyit mondott, hogy az a lány, 
akire ő gondol, haragszik rá s hogy megpróbálja 
megengesztelni. No hát csak ennyit akartam mon
dani s tarts számot: szombaton este aligha el nem 
jön hozzád faluba, mert akkorra készen lesz a 
ruhája.

Ámáli erősen köti az ebet a karóhoz, hogy ö 
felőle el is jöhet az úrfi, meg el is maradhat; neki 
nincs vele semmi dolga, de amikor — egy-két 
nappal a Juci néni látogatása után — Mihállyal 
találkozik az utcán, olyan csodálatos pillantást vet a 
legényre, hogy az nem állhatja meg szó nélkül.

— Mi ütött hozzád? Hallod-e? Erősen ke- 
vély lettél!

— Kiedtől tanultam — veti- vissza a leány.
*

Amikor Jancsi Lázár Pistáéktól hazakerült, 
Lidi épp a söpörgetést végezte.

— No, Lidi, — szólítja meg — a jó Isten is 
megáld, hogy olyan jó vacsorát csináltál nekünk 
s mindent olyan jól eligazítottál.

— Most bezzeg hálálkodol, — duzzog a me
nyecske — s az este mégis szégyenbe hattál.

— Tréfa volt.
— Ha attól félsz, hogy meg akarlak kaparin

tani, mért nem küldsz el?
— Lidi elég legyen! Ha nem hiszed, hogy 

tréfálkoztam, hát elmehetsz küldés nélkül is.
— Úgy no, hiszen nem azért mondtam hogy 

mingyárt megharagudjál.
— Te haragszol, nem én s a tegnapi vacso

ráért az ajándék sem marad el.
Szépen elsimul minden, de ha Jancsi szakítani 

akar Lidivel, hát máris el van vetve a szakítás 
magva.

Jancsi alig várja a szombatot s mindennap 
ellátogat Lázár Pista báékhoz próbára, de főkép 
azért, hogy szépszerévei siettesse a munkát. Juci néni 
mindig módját ejti, hogy Ámáliról is elhullasson egy
két szót s Jancsi persze örömmel kap föl minden 
apróságot.

Így telik egyik nap a másik után, lassan, de 
kellemes várakozásban. Ám pénteken délután olyan 
komolynak, sőt olyan szomorúnak látja Juci nénit, 
amilynnek még sohasem látta.

Juci néni — jó hosszú lére eresztve s nagy 
kitérésekkel — elmondja, hogy húgának: az Ámáli 
testvérnénjének, aki Kibéden van férjnél, gyermeke 
született, de baj történt s most nagyon-nagyon beteg 
a menyecske. Most Ámáliért jött a sógora szekérrel, 
hogy elvigye magukhoz betegápolónak. Ámáli el
ment s immár ki tudja: mikor kerül haza.

— Pista bá lelkem, nincs miért olyan nagyon 
igyekeznie, most már nem siettetem a ruhát.

*

Szombaton reggel pedig — takarítás idején 
— azzal nyit rá Lidi, hogy:

— No, ugyan fáin lánynál voltál faluba! El
vitte a szégyenit Kibédre! Csak ilyen leány az, akit 
szeretsz. De nemcsak te szereted. Keresztes úr is 
szemet vetett reá.

— Ha még egyszer elő mersz állani ilyen utá- 
látos rágalommal, hogy megkeserítsd az életemet, 
hát le is út, fel is út!

34.
Jancsira szomorú napok virradtak.. Lidi ott

hagyta s ő nem ment utána, hogy visszahívja, sőt 
megörült a szabadságának. Ám öröme nem tartott 
sokáig, hisz minden házi munkát neki magának kel
lett elvégeznie.

Él-elment Lázár Pistáékhoz hírt hallani Ámá
liról.

— Még most is erősen beteg a testvérje — 
szomorkodott Juci néni. — Ámáli még nem jöhet 
haza. Oztán ide jöjjön el, ahol ekkora csúfságot in
dítottak el róla? Bizonyosan hallotta mán az úrfi is?

— Hallottam, Juci néni, de nem hittem el.
— Az Isten is megáldja az úrfit, mert az a 

vlány, igaz leikemre mondom...
35.

Ám a cigányélet nemcsak a ruháját viselte ineg> 
hanem őt magát is. A rossz táplálkozástól elgyön
gült s a gyomra úgy elromlott, hogy erős láz táma
dott rá s ágyba kellett feküdnie, azaz a priccsen 
lévő szalmára.
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Egy nap öreg anyóka közeledik a templom 
felől. A kapuban találkoznak. Az öregasszony kezet 
akar csókolni, de Jancsi átöleli s innen is onnan is 
megcsókolja az arcát.

— Dó néni, édes jó Dó néni! Magát a jó Isten 
küldte!

Mindkettőnek könnybe lábad a szeme.
Dó néni Jancsinál maradt, hiszen az ő „édes 

kicsi úrfi“-ja kérve-kérte, hogy maradjon s látnivaló: 
milyen gyönge szegény s mennyire elhagyott. És 
hogyne maradt volna inkább itt, mint hogy vissza
térjen a lányáhozs napról-napra hallgassa részeges 
vejének szitkait, szemrehányásait.

Jancsira nézve új élet kezdődött. Dó néni úgy 
gondozta, úgy táplálta,úgy szerette, mintha az édes
anyja tért volna vissza a Dó néni alakjában. Egyik 
reggel azt mondja

— Tudja-e, Jánoska úrfi lelkem, mit hallot
tam? Hogy faluba járt parasztlánynál. Igaz-e?

— Igaz s meglehet, hogy el is veszem, ha 
hozzám jön.

— Jaj, jaj édes kicsi Jánoska úrfi, ne mond
jon ilyent! Nem mintha elhinném, amit arról a le
ányról beszélnek, mert én ismerem Ámálit, hiszen a 
keresztlányom... De parasztlány! Az Isten szent 
szerelmére, csak nem akar parasztlányt venni fele
ségül? A ruhát levetheti, de a házasság nem lisz
teszsák, hogy kifordítsák s megrázzák!

36.
Októbernek — mint minden hónapnak — 

utolsó vasárnapján misézésre várták az öreg Csontát 
az illéstelkiek.

Jancsi a templomba indul! Elmegy a cinte
rembe, a papra várakozó férfiak közé, ott ráakad 
Károlyra s vidáman fog vele kezet.

— Tudja-e komám, — kezdi Károly — hogy 
hónaphoz egy hétre beáll a fonó? Oda el kell jönni!

— Ámáli is ott lesz? — kérdi Jancsi mohón.
— Ott hát, neki még nagyon sok a fonni 

valója.
De jön Ámáli Lázár Pistánéval, szendén, ko

molyan, kezében imádságoskönyv, zsebkendő, roz- 
marintszál — és szép, szép, szebb, mint bármikor.

Jancsi feléje indul, ám a leány lesüti a szemét, 
alig fogadója a köszöntését s nagyhamar bemegy a 
templomba, Lázár Pistáné után, de visszamosolyog.

A valóság pedig az volt, hogy az öreg Dó 
néni, amint neszét vette az Ámáli hazajöttének, — 
és előbb vette, mint az erdőket járó Jancsi — rög
tön elment a lányhoz és kíméletlenül rátámadott:

— Aszondom neked: ne bolondítsd az úrfit! 
Mit képzelsz, hogy parasztleány való neki? Levedd 
róla az eszed, ha nem akarod, hogy az úrfi édes
anyja megforduljon á sírjában s megátkozzon.

37.
Jancsi sok töprengés után elhatározta, hogy 

szombaton este elmegy Amálihoz. S amikor végre- 
valahára fölvirrad ez a nap, úgy köszöntötte, mint 
valami nagy-nagy ünnepet.

Kiment az udvarra s míg az öreg D néni a 
reggelivel bihelődött, nekilátott, hogv összesöpörje 
a Irisscn hullott leveleket, hadd legyen minden

tiszta, rendes, csinos, hadd ünnepeljen a háza is, 
mint ahogy a lelke ünnepel.

Egyszer csak kutyaugatást hall. Vadászok 
közelednek az alszeg felöl: elül egy pár kopó s 
utánuk két úriember puskával, tarisznyával a vállán. 
Ugyan kik lehetnek? Az egyikre hamar ráismer, 
hiszen csak a minapában látta, bár elég messziről. 
Tudta róla, hogy ő az új főerdész, akivel — hosszú 
üresedés után — vagy két héttel ezelőtt betöltötték 
azt az állást, amelyben valamikor az ő édesapja mű
ködött néhány boldog éven át. De ki a másik? 
Mintha azt is ismerné... Az ördögbe is! Hiszen ez 
Keresztes, az a gyűlöletes Keresztes!

— Jó napot, jó napot, kedves Pálfalvy úr! 
— köszön Keresztes nagy-kedvesen.

— Csak nem Pálfalvy Istvánnak a fia? — 
álmélkodik a föerdész.

Az vagyok •— válaszol Jancsi enyhülni kezdő 
hűvösséggel.

— Akkor szervusz öcsém! Én Györke Sándor 
vagyok, nagy tisztelője az édesapádnak. A térképei 
csodálatosan pontosak. Kitűnő szakember lehetett 
mindenképpen.

Jancsinak olyan jól esik ez a dicséret. Igen: 
az ö édesapja kiváló volt, mint ember és kiváló, 
mint szakember... De aztán átcikázik a lelkén a 
keserű gondolat is, ho.y ő belőle — a fiából — 
bezzeg nem lesz már sem ez, sem az. Darabig be
szélgetnek, végül a főerdész búcsúzik.

— Szervusz, kedves öcsém, majd meglátogat- 
lak, hiszen én vagyok a jövevény.

Nyolc óra elmúlt, mikor az Ámáliék udvarára 
lépett. A ház sötét volt, de ismerte már a szokást 
s akarattal jó hangosan bezuppantotta a kiskaput, 
ám világosság nem gyúlt. Lassan beljebb ment, 
elhaladva a nagy diófa alatt, miközben lába alatt 
megzörrentek annak a levélnek halott társai, amely 
most is ott van a szíve fölött, jegyzőkönyvébe rejtve. 
Milyen gyönyörű is volt akkor ez a leány! S milyen 
őszinte, milyen ártatlan a tekintete... Lehetséges-e, 
hogy elbukott?... és azzal a gazfickóval? Újra látja 
Keresztes nevetgélését, legyintését és fölkavarodik 
a vére, hogy ha Keresztesnek szabad volt, szabad 
neki is... De hátha már alszik? Sebaj! Majd be
kocog, bekéredzkedik. Emeli is már a kezét, de 
mégis lehanyatlik és lassan, csaknem vánszorogva, 
kimegy az udvarról... az Ámáliék udvaráról.

Ha tudta volna, ha érezte volna, hogy attól a 
pillanattól kezdve, melyben — a kiskaput becsapva 
— az Ámáliék udvarára lépett, a leány ott állott, 
ott remegett a sötét ablak mögött, az úrfi minden 
moccanását lesve s mig vadul hánykolódó szíve 
majd szétverte a keblét, kezében szorongatva a 
gyújtót... és mégsem gyújtva világot; amikor pe
dig az úrfi kitámolygott az udvarról, ráborult az 
ágyára és zokogott, hogy majd megszakadt a szíve.

Ha tudta, ha érezte volna...
38.

Jancsit valami különös vadság lepte meg. A 
székely legények ruháját már hetek óta viselte, de 
a székely legények természete mintha csak most 
költözött volna belé: a kevélység, a hányavetiség, 
a packázás, az uralomravágyás szelleme. A legel-
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lentétesebb érzelmek, gondolatok szántottak végig 
a lelkén. Utálta magamagát, amiért újra visszatért 
Lidihez. De csak annál jobban haragudott Ámálira, 
mintha annak is ő volna az oka. Pedig -=- csodá
latos — most már nem hitt a bűnös voltában...

Aztán egyéb is bántotta. Liditől hajnalban tá
vozott s amikor kilépett a kapun, Mihály épp akkor 
kocogott hazafelé a szekerén. Ha meglátta s elmondja 
Ámálinak... Hát aztán? Kinek mi köze hozzá?

Ámáli mindjárt ebéd után elindult Lázár Pistá
déhoz, hiszen olyan nehéz volta szíve és annyi min
dent kellett megbeszélnie. Ám még a harmadik há
zig sem jutott el, amikor szembetalálta Ambrus 
Minyát.

— Éppen hozzátok indultam, hogy táncba 
híjalak.

— Kár vót, úgyis eltudok menni, ha el aka
rok. Nem kell nekem kísérgetö.

— Erősen megkevélyedtél, hallod-e? Külön
ben vettem észre mán ennek előtte is, csak hogy 
azóta nagyot fordult a világ.

— Nagyot úgy-e, mióta a falu szájára adott 
Mári néni?

— Kevély vagy— felel kitérően a legény és 
még hozzá teszi. — Kibe bízol? Tán abba a nya
valyás úrfiba? Láttam ma hajnalba Liditől kijönni.

Mihálynak nem kell bizonykodnia, Ámáli 
úgyis tudja, hogy igaz, amit mond. Sírni, zokogni 
szeretne, de százszor inkább meghalna, hogysem 
egyetlenegy könnyet is ejtsen a Mihály szemeláttára,

— Hát ilyen a te úrfid, látod-e? — folytatja 
a legény. — Különben már úgy sem marad itt so
káig. Teszek róla, hogy menjen...

Lázár Pista bá a tornácon pipázgat, amikor 
Ámáli odaér.

— Hát téged mi lelt, hogy olyan loholva 
jössz? — kérdi Lázár Pista bá. — Tán megkerge
tett valaki?

— Nem kergetett meg senki, csak Juci né- 
némmel szeretnék beszélni.

— Hát mi járásban vagy? — kérdi bent Juci
néni.

Ámáli zokogva borul nagynénjére. Az csitit- 
gatja, biztatgatja s a leány — nagynehezen — el
mondja végre, hogy az úrfi az este bejött az udva
rukra, az ablaknál várakozott egy darabig, aztán 
megfordult és elment.

— Gyújtottál világot?
— Nem gyújtottam...
— Hát mért nem gyújtottál?

. Ámáli tétovázik.. Érzi, hogy amit a kereszt
anyja az úrfi édesanyjáról mondott neki, ki nem tudna 
jönni a száján semmiképen. De valamit mégis csak 
kell szólnia s halkan azt rebegi:

— Szégyeltem...
— Elég ostoba voltál. 'Oztán most bánod 

úgy-e? (
Dé mennyire bánja s arra kérné Juci nénit: 

mondja meg, mit gondol, nem mehetne el a táncba? 
Hátha ott lesz az úrfi is?

Juci néni megvigasztalja: hogyne mehetne, 
persze'; hogy elmehet.

— Igen, de hátha csúffá tesznek? Amennyi 
rosszat rólam beszélnek...

Juci néni fölcsatian:
— Annál inkább el kell menned, mert külön

ben aszongyák, hogy nem mersz az emberek szeme 
elé kerülni! Mondok egyet: gyere velünk, mert a 
gazdának is kedve van rá, hogy elmenjen a foga
dóba egy pohár borra, aztán én is szívesen nézem 
a táncot.

A fogadóban Ámáli odaáll a bámészkodók 
háta mögé s meglátva Károlyt, a bátyját, aki épp 
akkor lép ki az ivóból, int neki. Károly odajön, 
Ámáli félrevonja s halkan, izgatottan kérdi:

Itt van az úrfi?
Károly már lecsörtölt a torkán egy-két pohár 

bort s attól nagyra nőtt a kedve.
— Ammán nem úrfi, mert az én kedves 

komám!
— Ha olyan kedves komád az úrfi, hát vi

gyázz reá, hogy valami baja ne essék, mert hara
gosa van... éppen Minya s fenyegetőzött, hogy ha 
az úrfi el nem megy innen, hát ő majd tesz róla.

Egyszerre csak gyöngyöző nevetést hall, oda
pillant s hát Lidi van ott a bámészkodók között.
A leánynak fejébe szökken a vér.

— Jó napot Juci néni, jó napot Ámáli — 
szólal meg egy régóta nem hallott hang: az úrfié, 
kedvesen, bizakodóan. — Gyere Ámáli, táncoljunk 
egyet!

S a leány elmegy. Hogyne menne? Hiszen 
még most is keserű a lelke arra a gondolatra, hogy 
egyszer — régen — nem ment el, amikor az úrfi 
hívta. És hogyne menne? Hiszen itt van a száj- 
tátók között Lidi is, hadd lássa hát, hogy az úrfi 
vele táncol.

A nyitott ablak elé jutnak s a leány meghallja 
a Lidi társának rikácsoló hangját.

— Ne te, ne te, még az úrfi táncoltassa! És a 
Lidi feleletét is:

— Hadd táncoltassa, más úgyse táncol vele.
Jancsit éberré, érzékennyé teszi a bűntudat,

rögtön észreveszi, hogy a leány elfordítja az arcát, 
lesüti a szemét — s már egy kissé bosszúsan kérdi:

— Mért fordulsz el? Mért nem nézel a sze
membe?

— Úgyis tudhassa az úrfi — rebegi aztán alig 
érthetően.

— Nem látod, hogy nem vagyok úrfi. Nem 
megmondtam, hogy János vagy Jancsi vagyok.

— Lidinek, meglehet, de nekem nem!
— Bizonyosan valami rosszat hallottál rólam.
A leány nem válaszol.
— Hát azt képzeled, hogy én nem hallottam 

rólad? De nem hittem el!
— Csakhogy az, — robban ki a lányból — 

amit az úrfiról mondtak, igaz!
Jancsiban fölágaskodik az önérzet.
— Hát ha igaz, mátkád vagyok talán? Szám- • 

adással tartozom neked?
— Nem mátkám, nem tartozik semmiféle 

számadással, de akkor mért táncoltat?
— Ha így beszélsz, végeztünk! Isten áldjon

m eg!
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Jancsi egyenesen Mihályhoz lép, aki — az 
egyik asztal mellett ülve — csak úgy fújja a pá
linkaszagot — s nagy hangon dalol egy szomorú 
nótát üres porciós-üveget forgatva a kezében.

— Komám! — szól Jancsi indulattól remegő 
hangon, kezét a Mihály vállára téve s megrázva a 
legényt. — Ha még egyszer utánam leselkedik kied 
és árulkodik rám, megkeserüli!

Mihály előbb csak rámered Jancs:ra, bárgyún 
bámulva rá, mintha mitsem értene, de aztán vad 
düh torzítja el az arcát, fölugrik helyéből és toika- 
szakadtából ordítja:

— Az apád Istenit, te nyavalyás! Mert úrfi- 
nak születtél nekem nem parancsolsz! Ha még 
egyet vakkansz, agyonütlek! — és meglóbálja a 
porciós-üveget.

— Kit ütsz agyon, te törnyős? Kit ütsz agyon? 
— kiált rá Károly, odaszökkenve s mellen ragadva 
az ittas Mihályt.

A porciós-üveg csörömpölve törik szét a falon. 
Mindenki fölugrik a helyéből, dulakodás támad. Mi
hály megtántorodik, földre zuhan, estében belevágja 
orrát a pad szélébe s arcát elönti a vér.

39.
Mindennek vége! — Jancsi ezzel a gondolat

tal feküdt le s ezzel hánykolódott álmatlanul egész 
éjszaka.

Hajnal felé mégis elaludt s mintha a Jankó 
hangját hallotta volna: „Nem megmondtam, hogy 
nem neked való ez az élet! Add el a birtokodat, vé
gezd el a műegyetemet és vedd feleségül Vilmát!"

Ez csengett a fülében akkor is, amikor meg
ébredt. Tépelődik és levelet ír:

Este hat órakor légy a Kalibáskertben, 
a léckerítésnél... “

Levelét kettős borítékba zárja. A belsőt Vil
mának, a külsőt Kúti Gizellának címezi meg.

Mire Szelesdre ért, teljesen besötétedett s a 
sötétséget még fokozta a sűrű felhősátor, ám azért 
mélyen behúzta kalapját a homlokába s a szembe
jövőket lehetőén elkerülte, hogy rá ne ismerjenek.

Vilma már óit van a kertben s amint meglátja 
az utcán közeledőt, odajön a léckerítéshez, de izgal
mában annyira elcsuklik a hangja, hogy első sza
vait alig lehet megérteni. A Jancsi hangja sem nyu
godt.

— Köszönöm, Vilma, hogy eljöttéi és mondd 
meg majd Kúti Gizellának, hogy neki is nagyon 
köszönöm a szívességét.

— Nem bírom tovább s eljöttem, hogy be
széljek veled.

— Ó hála a jó Istennek, hogy visszajöttél! 
Amióta, itt hagytál minket, mindennap imád
koztam érted s kértem a jó Istent: vezéreljen vissza. 
A nacssásasszony...

— Nem. Vilma, én hozzád jöttem, nem Klári 
nénihez!

— Vilma, ide hallgass! nem azért jöttem, 
hogy Klári néniről fecsegjünk, de ha neked az kell, 
hát megnyugtatlak, hogy őt sem hagytam ki tervem
ből, mert a tervem az, hogy eladom a birtokom, el

végzem a műegyetemet s majd oklevéllel a kezem
ben jövök el Klári nénihez! Ne mondhassa, hogy 
haszonleső vagyok!

— De hiszen azt mondtad, hogy a város a 
halálod...

— Igen, azt mondtam, — Jancsi nagyot só
hajt — de itt nem bírom további Elmegyek s el
végzem a műegyetemet. Nagy munka lesz, mert erő
sen kizökkentem a tanulásból, de sikerülni fog, ha 
te is segítsz nekem.

— Én?
— Igen, Vilma, te! Ha megígéred, hogy ami

kor megszerzem az oklevelet, hozzám jössz felesé- 
gül...

A leány két kezébe temeti az arcát s csaknem 
kétségbeesve mondja:

— Nem vagyok hozzád való...
— Még egyszer kérdezem: feleségül jössz-e 

hozzám vagy nem?
— Nem mehetek.
— Soha? — kérdi Jancsi. Hangja fagyos, de 

düh reszket benne.
— Soha — rebegi a leány.
Jancsi keserűen kiált föl:
— Klári néniért! Hát jól van, Vilma, jól van! 

Áldjon meg az Isten s légy boldog a nacssásszo- 
nyoddal!... De ha majd azt hallod... azt hallod, 
hogy... elzüllöttem, hát jusson eszedbe, hogy meg
menthettél volna és nem mentettél meg!

Sarkonfordul és otthagyja a zokogó leányt.
Valamikor, ó nem is olyan régen, csak úgy 

repese.t volna a boldogságtól Vilma, ha azt hallja, 
hogy Jancsi őt feleségül kéri, míg most... most még 
a Klári néni ellenkezése nélkül sem tudna igent 
mondani... Istenem! hiszen egy szó sem volt sze
relemről... és Jancsi csak akkor tért vissza hozzá, 
mikor már végig próbálta Lidit, a falusi életet, a 
paraszti sort... És... és... mintha az „igen" hűt
lenség lenne valaki iránt, akit csak egyszer látott...

Megpróbálta, amit Jankó tanácsolt... Nem az 
ő hibája, hogy nem sikerült... Vissza hát abba a 
régi ábrándvilágba! Vissza Ámálihoz... Hiszen az a 
leány szereti őt. Ma áll be a fonó. Hátha ő is ott 
lesz?... Ha még meg tudná engesztelni?

S  *

Fonóba a vén Fülöp Jánosnéhoz jár a fiatal
ság, aki már vagy tizenöt esztendeje özvegy s maga 
gazdálkodik.

Jancsi belép, köszön.
Úgy tesz, mintha észre sem venné Ámálit. 

Odaáll a vén Fülöp Jánosné elé, könnyedén meg
hajlik s így szól:

— Lina néni, megengedi, hogy itt maradjak 
s ezután is eljárjak a fonóba?

(Folytatjuk.)
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