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J A N C S I
•Regény

írta: Galambos János. (Folytatás.)

A Vén Fülöp Jánosnénak igen-igen jól esik 
ez a teljesen szokatlan figyelem s nagy igyekezettel 
válaszol:

— Hát hogyne engedném, instállom, még szí
vesen lássuk az úrfit. Csakhogy itt csókolódzni ké!

— Csókolódzni? — veti vissza Jancsi duz
zadó jókedvében — ’szen azért jöttem ide, édes 
jó Lina néni! Kezdhetem mindjárt kieddel?

Nagy nevetés, nagy lárma támad:
— No, komámasszony kied megkapta! Az 

Isten tegye el ezt az úrfit! Keresztanyám, oztán na
gyot cuppantson!

Megkezdődik a móka, a játék. Egyszer úgy 
adódik, hogy az orsó-ejtősdiben Jancsinak meg kell 
csókolnia Amálit.

A csók emléke ég az arcukon, ahogy Jancsi 
bazakiséri a leányt. Kézenfogva, némán haladnak a 
hűvös, söiét éjszakában, de szerelmük melegebben 
ragyogóbban süt a májusi napnál.

Az Ámáliék kapujában mégis csak végesza- 
kad a hallgatásnak.

— Amáli, hűtlen voltam hozzád, gyalázatos 
voltam, cudar voltam...

— Nem vót, dehogy vót.
— Az voltam, Ámáli, cudar voltam s megbá

nás, bocsánatkérés heyett még én taszítottalak el 
magamtól!

— Én vótam a hibás.
— Nem voltál, hiszen tudtad, hogy hűtlen

ségbe estem.. Eltaszítottalak és mégis te hívtál ma
gadhoz az orsós-játékba. Ámáli, csókolj meg!

— Ámáli, Ámáli, bemegyek hozzád... beme
gyek... úgye beengedsz?

— Nem, most ne jöjjön... csak most ne...
— Igazad van, — szól aztán Jancsi — igazad 

van: most nem megyek be... most nem megyek 
be... de adj még egy csókot.

Ámáii nem tagadja meg.
— Hát akarsz-e a feleségem lenni? Ámáli, 

kincsem, rózsám, szívem szép szerelme, akarsz-e?
— Akarok... akarok... ha kied is úgy ’ 

akarja...
41.

Amikor fölébredt, a borús reggel szürkesége 
s különösen a Dó néni fájdalmas tekintete egysze
riben szétzilálta a boldog mámor rózsás ködét s új-, 
raéledő — talán minden eddiginél kinzóbb — töp
rengésével megint csak a nagy természetbe mene
kült.

Nagy-nagy szomorúság vette körül s nagy- 
nagy szomorúság honolt benne is.

Megy fölfelé a frissen hullott száraz levéltől 
síkos talajon, az égnek meredő karcsú bükktörzsek, 
a mogyoróbokrok csapkodó ágai között...

Amálit elveszi, el, tüzön-vizen át. Nemcsak, 
mert megfogadta neki, hanem mert szereti, hogy 
nélküle már élni se tudna, de az a bizonyosság, 
hogy házasságával becsapja maga mögött az ajtót, 
és örökre becsapja, mégis meghökkenti, sőt fölkor
bácsolja a lelkét.

Be jó lenne Klári nénivel is megbékülnil Mit 
nem adna érte, hogy az Ámálival való boldogságát 
ne zavarja meg a Klári néni haragja se...

Ha beszélne az öreg Csontával, ha elmondana 
neki mindent s megkérné, hogy engesztelje meg 
Klári nénit...
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Jancsi körülnéz. Még közel se járt e helyhez 
soha. Az első percben nem is lát semmi különöst, 
de már a következőben — mint a villám — úgy 
szalad rajta végig egy soha nem tapasztalt, csak 
titokban remélt, titokban keresett, sóvárogva kívánt, 
mindennél édesebb, mindennél hatalmasabb érzés: 
a megtalált ábrándkép gyönyörűsége... Ez az, ez 
az! Ezt látta akkor régesrégen: gyermekkorában; 
ezt kereste azóta folyton, és — íme — Isten el
vezette ide, amikor nem is gondolt rá...

Térdre roskad s úgy ad hálát az ég Urának, 
térdre roskad, mert csak most érti csak meg, hogy 
mi ez vo’taképen. Mi volna más, mint Isten felelete, 
Isten jóváhagyása?! Igen, igen: az Úr így adja 
tudtára, hoyy helyesli, hogy megáldja Ámálival való 
szerelmüket, házasságukat. Nemes k ezt, hanem 
mindazt, amit eddig telt s amit elhatározott, azt is, 
amit az öreg Csonta útján akart megkísérelni.

42.
Jancsi mámorban él. Ám a szerelem, a mámor 

világába is be-betolakodtak a való élet kérdései, 
őket is meg kellett vitatni. Hogy is lesz hát?

Be kell rendeznie a házát, be a gazdaságot, 
és mindenek előtt — Bíró Dani bával kell tisz
táznia a dolgot, aki tisztességgel elvégezte az őszi 
szántást, vetést, boronálást. A házba bútor kell, mert 
az a néhány — magakészítette — darab jó lehet 
neki meg Dó néninek, de Ámálinak különbet akar. 
Egy szó, mint száz: pénz kell, pénz!

Maga mellé vette Sándor bát: az Ámáli apját, 
meg Károlyt s egy este, a lakásán, borozgatás köz
ben meghányták-vetették a dolgot. Szépen meg is 
egyeztek. Bíró Dani bá — az eddig végzett mun
káján fölül — ad most mindjárt egy fejős tehenet 
és egyszáz forintot, a többit pedig majd február
ban fizeti meg.

Dani bá megmozdul, készülődik, de azért nem 
állja meg, hogy vigasztalónak ki ne bökje:

— Oztán mi az a két hold főd? Ha meghal 
a szelesdi naccsásasszony...

Jancsinak a fejébe szökik a vér s megvillan a 
szeme.

— Csak nem gondolja kied, Dani bá, hogy 
a nagynéném rám hagyja a birtokát? Hiszen úgy 
megharagitottam, hogy — tizet teszek egyre — min
denéből kitagadott.

— Oztán sehogy se lehetne megbékíteni a 
naccsásasszonyt? — kérdi Sándor bá halkan.

— Már egyszer megpróbáltam, — felel Jancsi 
türelmetlenül, csaknem indulatosan — nem sike
rült, s most még sokkal kevésbé sikerülne.

Károly erősen megkomolyodik:
— Azért-e, hogy parasztleányt akar feleségül?

. — Hallgass mán! — csititja Sándor bá, ám
Károlyt csak annál jobban megszállja az indulat.

— Menjen kied, sógor, másfelé, keressen úri
leányt, mi ne legyünk okai a kied szerencsétlensé
gének!

Jancsi szörnyen megijed, hogy minden ha
lomra omlik, s elkezd bizonykodni, hogy neki Ámáli 
a mindene. Végre nagynehezen lecsillapítja háborgó 
sógorát.

*

Györke Sándor főerdész — ígéretéhez képest
— csakugyan meglátogatta Jancsit.

— Tekints atyai barátodnak s engedd meg, 
hogy ügyeid f( lől tudakozódjam. Hogy esik, hogy 
úriember létedre paraszt lettél?

Jancsi rögtön bizalomra gerjed s elmondja a 
történetét.

Györke Sándor készségesen fölajánlja, hogy 
közbenjár Klári néninél, ám megtudva, hogy Jancsi 
parasztleányt vesz feleségül, ráncot vet a homloka.

— Azt az Ámálit, — kérdi tompa hangon — 
akiről Keresztes beszélt?

— Azt, Sándor bátyám De ne tessék semmi
féle bűnös viszonyra gondolni, az a leány tiszta, 
csak Keresztes úr hiszi, hogy minden parasztleány 
olyan.

— Györke Sándor legyint, mintha azt akarná 
mondani, hogy: ismerem már a Keresztes nagy 
mondásait.

— Kötelező ígéretet tettél annak a leánynak?
— kérdi aztán.

— Többet, Sándor bátyám: szent fogadást! 
De még ennél is több, az hogy szeretjük egymást 
tiszta szívből igazán.

— Akkor csakugyan nincs mit tenni...
November utolsó vasárnapján Jancsi az öreg

Csontának is előadja az ügyet. Az öregúr azt mondja:
— Kedves fiam, a választáshoz a szív mellé 

az észt is segítségül kell hívni. Az ész pedig azt 
mondja, hogy a szerelem tartóssága valószínűbb 
azok között, akiknek körülbelül egyenlő a műveltsé
gük... De ha már örök hűséget fogadott Ámálinak.

Jancsi lelkesen kiált föl:
— Azt fogadtam, tisztelendő bácsi és a szí

vem legeslegmélyéből fogadtam!
— Hát akkor Isten áldása legyen Jánoska 

öcséméken...
— Tisztelendő bácsi azt mondotta a minap, 

hogy karácsonykor menjek el Klári nénihez s az 
édes kicsi Jézus szent nevében kérjek tőle bocsá
natot. Hát legyen szíves, édes jó tisztelendő bácsi, 
menjen el helyettem maga — talán egy két nap
pal karácsony előtt — s ugyancsak az édes kicsi 
Jézus szent nevében kérjen számomra bocsánatot

43.
Jancsinak karásony volt a legkedvesebb ün

nepe. Tudta, hogy nagy fába vágja a fejszéjét, ha 
Dó nénit is rá akarja venni a közös ünneplésre.

Karácsony szombatján reggel mégis megkoc
káztatja :

— Dó néni, lelkem, jöjjön el ma este velem 
Amáliékhoz; szeretném, hogy mind együtt legyünk.

Az öregasszony megrázza a fejét.
— Nem, Jánoska úrfi, nem vagyok én odavaló. 

Majd eléveszem az imádságos könyvemet és imád
kozom.

Délután három óra tájban indult’útnak. Át
haladt a szajzásos Juhod pallóján s csakhamar az 
erdőbe ért.

Valaki szembejön vele: magas, deli termetű 
legény, kényes-járású. Terringeftét. hiszen ez Mi
hály! A verekedés óta nem kerültek össze. Harag
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bán volnának, vagy hogy is? De az imént az édes 
kicsi Jézusra gondolt s amikor összetalálkoznak, 
megszólítja Mihályt:

— Adjon Isten jó napot, komám!
— Adjon Isten, — morogja Mihály — mit 

akar az úrfi?
— Komám, — szól Jancsi őszinte szívesség

gel — itt a karácsony, a szeretet ünnepe, ha vé
tettem valamit kied ellen, bocsásson meg.

Kezet nyújt, de Mihály úgy tesz, mintha nem 
venné észre s komoran szól:

—Ellenem nem vétett.
— Legyünk újra jó komák, mint régen.
— Mán annak befellegzett!
— Én mégis boldog ünnepeket kívánok kied- 

nek. Áldja meg a jó Isten!
Hirtelen megragadja s megrázza a Mihály 

jobbját, aztán tovább áll.
Mire a falu végére ér, már sötétedni kezd. A 

második vagy harmadik háznál Lidi toppan elébe.
— Ne siess mán olyan nagyon, te hosszú 

Jancsi! — és hozzácsatlakozik.
Jancsi megáli. Mégis csak jobb, ha egy-két 

percnyi beszélgetés közben látják meg őket, mint 
együtt haladva; még azt hihetnék, úgy jöttek Illés- 
telkéről.

— Mit akarsz, Lidi?
— Hát csak azt akarom mondani, hogy ma 

este eljöhetnél hozzám.
— Nem megyek!
— Nem erőltetlek. Ha nem jössz, hát nem 

jössz. Hanem attó eszedbe juthatna, hogy ajándé
kot Ígértél s még máig se kaptam meg.

— Igazad van, — szól Jancsi, elpirulva szé
gyenében — igazad van, jó, hogy említed. Nesze 
három forint, végy magadnak valamit, ami kedved- 
revaló. Isten áldjon meg, boldog ünnepeket!

A postán nagy ör m éri. Az Ámálinak hoza
tott karácsonyi ajándék, a Toldi megérkezett. Ott 
helyben kibontja, tollat kér s néhány szót ír a cím
lapjára. A boltban pedig sikerül kedvére való szép 
fekete selyemfejkendőt találni a Dó néni számára. 
Ám az öreg Csontát nem leli otthon: beteghez vitték 
valamelyik szomszéd faluba, mégis csak holnap 
tudhatja meg a Klári néni válaszát...

Keserű csalódásban vesztegel még egy dara
big, aztán lassan elindul, de nem Illéstelke, hanem 
a Klári néni háza felé. Talán nem is tudja: hová 
megy, csak megy, csak éppen enged egy ellenáll
hatatlan erőnek, amely odaállítja öt a léckerítés elé, 
szembe a tornáccal.

A nap régen lement, a hold nem jött még föl, 
az ég erősen felhős, nagy a sötétség. Az utca meg
népesül : innen is, onnan is jön a sok szegény gyer
mek, jön ki-ki az anyjával, nénjével, jön nagy han
gos szóval, fölcsigázott várakozással. Jancsi meg
ismeri egyiket-másikat a hangjáról, de őt — paraszt
ruhájában — bezzeg nem ismeri meg senki.

Az előszoba ajtaja sűrűn nyílik és csukódik 
s a nagyebédlő üvegajtaján át a gyertyafényben úszó 
karácsonyfa. Valamelyik gyermek — (áldott legyen 
érte) — nyitva felejti a külső ajtót s akkor nemcsak 
fény árad kifelé, hanem még énekszó is:

„Mennyből az angyal..."
És Jancsi sírva, zokogva dől a kerítésnek.

44.
Besötétedett. Árnál:, aki épp az imént fejezte 

be az ünnep előtti sütést, főzést, takarítást s szép 
tisztára megseperte a házat, rakosgat, lapitót tesz 
az asztalra, meg Iaskanyujtót, hogy estére — böj- 
tös vacsorának — mákos laskát csináljon.

Nyikkan az ajtó, de nyílik is s a kis Sükösd 
Juliska jön be, a szomszédék hétesztendős lánykája.

— Sándor bá, — szól nagy-Iihegve — Lázár 
Pista bá hívassa, mert beszédje van kieddel.

Ámálinak sehogy sem tetszik a dolog, de 
Sándor örömest elmegy.

Mintha a kiskapu becsapódott volna... Igen: 
jön valaki.

— Jó estét adjon Isten! — köszön a belépő 
komolyan kevélyen, de nem Jancsi, hanem Ambrus 
Minya.

— Jó estét — felel Ámáli alig hallhatón, de 
ijedtségén csakhamar erőt vesz a harag:

— Mért jött ide kied?
— Beszédem van veled.
— Ha beszédje van, jöjjön olyankor, amikor 

édesapám is itthon van. Most nincs itthon.
— Tudom, hogy nincs itthon, láttam, amikor 

elment. Ügyes kicsi lány az a Juliska, úgy csinálta, 
ahogy tanítottam!

Átnáliban meghűl a vér, de újra csak a harag, 
a megbotránkozás kerekedik felül.

— Mit akar kied?
— Mondtam mán, hogy beszélni akarok. Ne 

ijedj meg! Bátran kijöhetsz az asztal mögül, nem 
teszek kárt benned!

Azzal leül és folytatja:
— Afonud meg igaz lelkedre: csakugyan hoz

zá mész ahhoz az úrfiból lett rongylegényhez?
S a gyűlölködő szavak csak úgy dűlnek a 

szájából. Hová tette Ámáli az eszét? Ázt képzeli: 
hű lesz hozzá az, aki úgy élt Lidivel, mint a fele
ségével, s miután összeveszett vele, mégis csak visz- 
szatér hozzá?

— S most is Lidinél van — veti oda végül.
És elmondja, hogy délután Szelesden járt,

hogy ott látta Lidit, hogy hazajövet Jancsival talál
kozott: hogy Szelesden bizonyosan összekerültek, 
ahogy előre megbeszélték; Jancsi bizonyosan kará
csonyfiát is vett Lidinek s most ott van nála; ha ott 
nem volna, már rég itt lehetne.

Beszél, beszél még egy darabig, de csakhamar 
észreveszi, hogy nincs kinek beszélnie, mert Ámáli 
úgy áll ott, mintha kőből volna kifaragva: halott- 
halványan, maga elé meredve, egy hang egy moc
canás nélkül.

— Menjen m ár! — kiált Ámáli hirtelen s 
ütésre emeli a Iaskanyujtót — Menjen a fenébe, 
vagy úgy ütöm fejbe, hogy elnyúl k!

* Mihálynak szikrázik a szeme a dühtől, de 
mégsem mer a leányhoz közeledni. Valami csodá
latos, soha nem érzett babonás rémület szállja meg, 
nem a laskanyujtótól, ilyesmitől ő ugyan meg nem 
ijed, hanem attól a tekintettől, mellyel a leány ráme-
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red, mert az a tekintet olyan mint a tébolyultaké.
Mihály elmegy.

45.
Mi lelt, az Istenért, mi lelt? — kérdi a belépő 

Jancsi könnyben ázó jegyesétől.
Ámáliból nagy-nagynehezen szakadozik ki a

szó:
— Itt járt Ambrus Minya!
— Mit akart? Hol van édesapád?
— Édesapámat is elcsalatta... Juci nénémék-

hez...
Szava zokogásba fullad. Jancsi melléje ül a 

padra, vállára vonja a leány fejét, gyöngéden átöleli 
derekát s kérlelni, vigasztalni kezdi:

— Ne sírj, ne sírj, szerelmem, mindenem, ne 
sírj... Mondd el: mi történt, könnyíts szíveden 
Beszélj 1

Ámáli csak nagysokára csendesedik meg 
annyira, hogy szólni tudjon.

— Aszonta... aszonta.. hogy én... hogy én 
rontom meg a szerencsédet... Hogy a nacsásasz- 
szony visszafogadna de ha parasztlány... paraszt
lány lesz a feleséged... Nem akarom... nem akarom 
megrontani a szerencséd... Nem akarom... Inkább 
hasadjon meg a szivem...

Jancsit elragadja az indulat: hát íme mégis 
csak kipattant! Valamelyiknek mégis csak eljárt a 
szája s ez az alávaló Minya kilesi a távollétét s el
jön ide, hogy megmérgezze Ámáli szerelmét! — 
Keserűen fakad ki:

— Az enyém igazán meghasad, ha így be
szélsz! Hát nem tudod, nem érzed, hogy te vagy 
mindenem? hogy ha Klári néninek százannyija is 
volna és választanom kellene közted meg az ő va
gyona közt, akkor is téged választanálak s hálát ad
nék a jó Istennek, hogy téged választhatlak!

— Aszonta — rebegi a lány tompán, moz
dulatlanul— hogy Lidinél vagy, azért késel...

— Ámáli — kiált föl megrökönyödve — te 
nem bízol bennem!

— Azt es mondta, hogy bizonyosan kará
csonyfiát es vettél Lidinek.

Jancsinak pár pillanatra elakad a szava.
Elmondja: hogyan találkozott Lidivel s az ho

gyan juttatta eszébe ígéretét. Mert ajándékot ígért 
neki vacsorakészitésért, amikor a legjobb barátja járt 
nála, még szeptemberben.

De hiába magyarázgatja a dolgot. Ámáli még 
jó darabig nem tud megnyugodni.

— Ámáli, idenézz! — Kiveszi belső zsebéből 
a Toldit. Neked hoztam! Ez az én karácsonyi aján
dékom. Írtam is rá valamit.

A címlapjára nyitva, átnyújtja s a remegő lány 
elolvassa az írást: Ámálinak — 1883 karácsonyán 
— örök szerelemmel Jancsi.

46.
A nagymise után átment az öreg Csontai<lár‘ 

nénihez.
— A nagyságos asszony unokaöccséről van 

szó... — kezdte a tisztelendő úr.
— Mi történt?

— Baja esett... Ne tessék megijedni! Remél
jük, nem nagyon súlyos... Egy legény — legalább 
úgy hiszik — egy legény, aki haragudott rá, fejbe
ütötte...

— Állapota elég komoly.
— Istenem! ,
— Ugyanaz a szán, amely értem jött, vitte a 

doktor urat is. Együtt utaztunk. Tőle tudtam meg, 
mi történt s én is előbb a kedves unokaöccséhez 
mentem, ha netalán szükséges, ellássam a szent út- 
ravalóval. .. A Jánoska fején jó nagy seb tátong, de 
— Istennek hála — a csontnak nincs baja. A sebnél 
komolyabb az, hogy egy kis agyrázkódás is. érte...

— Agyrázkódás!?
— Az, nagyságos asszony, de már éppen kez

dett magához térni s először is azt kérdezte: Mit 
válaszolt Klári néni? Megbocsátott? A valót nem 
mondhattam meg, hogy Jánoskát ebben a válságos 
állapotában még egy nagy csalódás is érje. Azt 
mondtam, hogy a nagyságos asszonnyal még nem 
intézhettem el a dolgot. És, talán méltóztatik emlé
kezni, a múltkor is azzal búcsúztam el, hogy re
ményiem, az amit mondott, nem utolsó szava a 
nagyságos asszonynak...

Az öreg pap előszedi rábeszélő képességének 
egész fegyvertárát s végül még arra is ajánlkozik, 
hogy a választ ő maga elviszi a vecsernye után.

Klári néni még hallgat egy darabig, hallgat és 
gondolkozik, talán küszködik is, aztán megszólal, 
halkan, egy kissé vontatva, de határozottan:

— Nem tisztelendő úr, maga éppen eleget 
fáradott már a mai szent napon. Majd átküldőm 
Vilmát szánnal.

— És, ha szabad kérdenem, a bocsánatával?
— A bocsánatommal.

*
Ámáli az utca felé kémlel. Le nem birható 

nyugtalanság hajtja. Bizonyosan megtudta a nacs- 
csásasszony is, hogy mi történt, bizonyosan vége 
a haragjának, eljön Jancsiért, elviszi és soha-soha 
többet vissza nem ereszti 1 Erre a gondolatra elfogja 
a leányt a reszketés s szeméből kiserked a könny.

Hátratántorodik, amint meglátja a kapun be- 
vánszorgó Mári nénit, az Ambrus Minya anyját. 
Mintha tíz évet öregedett volna...

Rózsi néni magából kikelve pattan fel ültéből 
s bár fojtott hangon, de éktelen dühvei támad rá:

— Még ide mersz jönni, te istenátka!? Itt 
nincs semmi keresnivalód! Pusztulj innen!

Mári néni rimánkodni kezd:
— Rózsi néni, a jó Isten úgy irgalmazzon 

kiednek, ahogy kied ingem meghallgat! Tehetek 
én rólla, hogy a fiam ezt cselekedte?

— Te nevelted! Gyilkosságra nevelted! Métt 
jöttél?

— Az úrfival szeretnék beszélni.
— Te? az úrfival? Nem sírül le az orcád 

bőre? Te...
Nem fejezheti be, mert belülről a nevén szó

lítják. Rózsi néni besiet s néhány pillanat múlva 
nagy-dühösen tér vissza.

— Eriggy hát, de ne üjj sokat, me különben 
seprűvel hajtalak ki!
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Mári néni nagy-sietve bemegy, az öreg Rózsi 
pedig Ámálinak önti ki a haragját:

— Ilyen az úrfi, látod, még a gyilkosának
es...

E pillanatban nagy csilingelős hallatszik az 
utca felöl. Ámáli kirohan s egy-két perc múlva 
Vilmával tér vissza.

— Hogy van Jancsi? Be szabad hozzá 
menni ?

— Bé, instálom, bé, hogyne vóna szabad! 
csak éppeg ekkicsit várjon a küsasszony, amég 
kijön az a... Éppeg annak a gyilkos Minyának az 
anyja van benn, aki Jánoska úrfit fejbeütötte.

— Vilma éppen afelől tudakozódnék, hogyan 
történt a baj, amikor Mári néni — nagy köny- 
nyezve — kijön a belső házból.

Vilma bemegy. A többiek hallgatva várnak, 
csak Mári néni szepeg.

— Hogy az a felséges Úr Isten áldja meg ezt 
a drága, kedves úrfit mind a két kézivel! Képzelje, 
Rózsi néni lelkem, megégérte, hogy Minyát nem 
jelenti fé, vagy ha méges bíró elé kerülne a dolog, 
nem kévánja, hogy Minyát megbüntessék... Jaj, 
jaj, csak el ne bujdosott vóna! Ki tudja, merre 
jár... A vadállatok még szét es szaggathassák!

— Abbiza könnyen megeshetik — vigasztalja 
Rózsi néni.

Jancsi rekedtes hangon szólítja meg, feléje 
nyújtva jobbkezét:

— Vilma! Jer ide! Húzd közelebb azt a szé
ket. Mondd, Vilma, édes Vilma, Klári néni küldött, 
vagy titokban jöttél el?

— A naccsásasszony küldött, hogy megtud
jam, jobban vagy-e már?

— És Klári néni nem izent semmit? Nem 
bocsát meg? Még most sem bocsát meg?

— De megbocsát.
Jancsi megrándul s talán föl is ugranék, ha 

nem nyilalnék úgy bele a sebébe,
— Igazán? igazán megbocsát?
Többet nem tud mondani: köhög is, sírás is 

fojtogatja..
— Igazán, Jancsi. Azt izeni, ha Isten megbo

csátja, amit vétettél, ő nem haragszik.
— Megbocsátott, Jancsi, de...
Vilma megakad, mert szörnyen nehéz kimon

dania, ami következik. Jancsi segítségére siet:
— Tudom. Az öreg Csontétól is megizentem 

Klári néninek, hogy egy pillanatig sem számítok az 
örökségére. Csak a bocsánatát kértem Klári néni
nek semmi egyebet... így van ez jól Vilma, te sok
kal érdemesebb vagy — és újra köhög.

Vilma sírvafakad.
— Kérve-kértem a naccsásasszonyt, hogy ne 

tagadjon ki...
— így van ez jól.
Elfullasztja a köhögés.
— Mióta köhögsz? — kérdi Vilma aggódva.
— Csak mától. Úgy látszik: meg is hültem az 

éjjel. Nagyon fáj a sebem, amikor köhögök. Valamit 
elfelejtettél... Nem izente Klári néni, hogy megbocsát 
ugyan, de a lábamat ne tegyem be hozzá?

Vilma tétovázik.

— No úgy-e, hogy ezt is izente? Ismerem én 
Klári nénit.

— De Jancsi, azt igazán nem is kivárhatod, 
hogy amíg parasztruhát viselsz ..

— Nem kívánom, Vilma, dehogy kívánom. 
Megnyugtathatod Klári nénit, hogy nem szándéko
zom koptatni a küszöbét... Nem, ne így mondd! 
Mondd azt, hogy mindenben a kívánsága szerint 
cselekszem. Vilma, nagy dolog történt azóta, hogy 
utolszor találkoztunk.

— Hallottam, Jancsi. Adja Isten, hogy bol
dogok legyetek.

— Jegyet váltottunk, Vilma... Te már isme
red Ániálit...

— Hogyne, még a tavalyról és én nagyon jó 
leánynak ismerem.

— Igen, ő ápol, meg az öreg Dó néni, aki 
édesanyámn k volt a szakácsnője, de az életemet 
Ámáli mentette meg.

— Hogy-hogy?
— Ategérezte, hogy bajom esett, kifutott az 

utccára, ott feküdtem eszméletlenül. Ha ő meg nem 
talál, megvesz az Isten hidege... Az életemet men
tette meg... A szerelem néha...

— Vilma, édes Vilma, bocsáss meg nekem!
— Miről beszélsz? Hiszen nem vétettél elle

nem.
— Dehogy nem, dehogy nem! Múltkori tet

temmel, hevességemmel, kegyetlenségemmel. Visz- 
szautasítottál. de azért ne gondold, hogy hosszúból 
kértem meg Ámálit. Nem! Én szeretem Ámálit és 
szerettem is...

*
Vilma egyenesen Amálihoz megy.
— Most hallom Jancsitól, hogy sógornők le

szünk. Isten áldjon meg titeket, legyetek boldogok, 
tiszta szívemből kívánom s arra kérlek: szeress 
engem, mint ahogy én is mindig szeretni foglak!

És megöleli, megcsókolja Ámálit, az pedig — 
mielőtt Vilma védekezni tudna — zokogva csókol 
neki kezet.

47.
A gyógyulás, a lábadozás gyorsan haladt’ 

csak éppen a köhögés makacskodott még. Az ellen 
pedig mindenféle jó háziszert ajánlottak, amely 
használt is valamennyire, úgyhogy az esküvőt, — 
bár nem január elején, amint eredetien tervezték, de 
— január utolsó vasárnapján, amikor az öreg Cson
ténak úgyis át kellett jönnie, mégis megtartották.

Ott volt — mondhatni — az egész falu, vagy 
legalább is ahány ember csak befért a templomba. 
Ám a házhoz — a Jancsi kívánságára — csak a leg
szűkebb rokoni kört hívták meg. Jankó nem jöhe
tett el, nem kapott szabadságot, mert kapitányának 
arra a kérdésére, hogy testvére házasodik-e, nem 
hazudhatott. „így hát — folytatódott a levél — csak 
lélekben vagyok veletek, de azzal a szeretettel, ame
lyen nem fog sem idő, sem távolság, sem életmód, 
sem viseletbeli különbség."

A fialal párra boldog napok virradtak. Jancsi 
elhalmozta Ámálit mindazzal a gyöngédséggel, ame
lyet édesanyjától tanult, Ámáli pedig, aki — ta
pasztalatai alapján — még el sem tudott képzeln
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annyi figyelmet, annyi őszinte kedvességet, amennyit 
Jancsitól kapott, híven követte szerelmes szívének 
minden parancsát, tanácsát s Jancsi legmerészebb 
ábrándjai is megszégyenülten foszlottak szét Ámáli 
tiszta és mégis forró, alázatos és mégis győzedel
mes szerelmének édes valósága előtt.

Beköszöntött a tavasz. Aáegkezdődtek a tava
szi munkák s Jancsi — mint fiatal gazda — nagy 
buzgalommal látott a dologhoz, hogy apósa meg 
sógora vezetésével megtanulja a gazdálkodás minden 
csinját-binját.

Iparkodott, de — sajnos — nem bírta sokáig: 
hamar elfáradt. Azt gondolta: csak a szokatlanságtól 
van s még jobban erőltette a munkát, úgy hogy 
facsaró víz lett rajta az ing. Ha aztán megfújta 
valami hideg szél, könnyen meghűlt s két-három 
napig ágyba is került.

Május vége felé — egy vasárnap délután 
— kedves meglepetés érte: Vilma jött el látogatóba 
Kúti Gizellával, gyalogszerrel.

Jancsi, aki háromnapi fekvés után újra talpra- 
állott, épp a tornácon sütkérezik, amikor vendégei 
az udvarra lépnek.

— Vilma! — kiált fel sugárzó boldogsággal 
az arcán. — Vilma és Gizella kisasszony!

Ámáli kiszalad, nagy-nagy öröm, szíves talál
kozás.

De Vilmának, — amint Jancsira tekint — le
hervad az arcáról á boldog mosolygás. Jancsi ész
reveszi.

— Mitől ijedtél meg?
— Nem vagy beteg?
— Voltam vagy három napig, ma keltem föl, 

az látszik meg rajtam. De már — elmúlt. Mondd, 
Vilma, — szól azután, mialatt Ámáli Kúti Gizellá
val beszél — tud Klári néni arról, hogy idejöttél?

Vilma megzavarodik egy kissé, de elég hamar 
helyreveszi magát.

— Amikor eljöttem hazulról, még nem volt 
semmi tervünk, csak annyi, hogy sétálni megyünk, 
útközben jutott eszünkbe, hogy nézzük meg: mit 
csináltok.

— Jól van, Vilma, — szól aztán hálás tekin
tettel, az a fő, hogy eljöttetek! A jó Isten is megáld 
érte.

Ámáli — pirosán, mint egv rózsaszál — bol
dogan szorgoskodva, tessékeli be a vendégeket a 
belső házba és eléjük rakja a kamra legjavát.

— Úgy virul a feleséged, Jancsi s olyan szép 
menyecske, hogy gyönyörűség ránézni — mondja 
Vilma.

— Boldog! — magyarázza meg a dolgot Kúti 
Gizella. S Jancsi ezért az egy szóért örök hálát érez 
Kúti Gizella iránt.

— Virul, Istennek hála — szól s aztán nagy 
halkan, hogy csak Vilma érthesse meg, hozzáteszi
— ketten virulnak.

Az uzsonna ízlett mindenkinek. Utána kimen
tek a kertbe körülnézni.

— Vilma, — szól hirtelen ötlettel Jancsi —
— innen láttam meg Jankót, tudod az én legesleg- 
jobb barátomat, amikor az ősszel itt járt... Te ma
gyaráztad meg neki: hogyan találhat el hozzám.

Vilma szörnyen elpirul. Jancsi észreveszi és 
boldogan veszi észre, de úgy tesz mintha semmit 
sem látott volna. Szemét a falun jártatja s lehetően 
nyugodt hangon beszél tovább:

— Hálás irántad, mélységesen hálás s leg
utóbbi levelében is kézcsókot küld neked.

— Kézcsókot? Nekem? — fakad ki Vilmából 
a hitetlenkedő boldogság.

— Gratulálok, — kottyan bele Kúti Gizella 
nagy vidáman — gratulálok, Vilma. Mikor lesz az 
eljegyzés?

48.
Az idő telt-múlt, de a Jancsi köhögése se

hogy sem akart szűnni, sőt — ha nem is roha
mosan — egyre erősbödött, de ő még mindig bí
zott abban, hogy baja nem komoly. Ha néhány 
napig pihenhetne, bizonyosan szépen elmúlnék, de 
nem viszi rá a lelke, hogy henyéljen, amikor 
minden embernek csak úgy ég kezében a munka.

S sógorának, Károlynak, egy-egy fejcsóválása, 
egy-egy csudálkozó tekintete úgy hajtotta ki az 
ágyból mintha korbácsütés lett volna. Hát még 
amikor a félig nyitott ajtón át meghallotta a Sán
dor bá hangját.

— Ha én minden kicsi köhögésért otthon 
maradtam volna a legnagyobb dologüdőbe...

Aztán rosszabbra fordult a Jancsi állapota.
Egyszer élénk piros csíkokat látott a köpe- 

tében s akkor már tudta, hogy visszatért a régi 
baj s hogy most már menthetetlen.

Megdöbbenése szörnyű volt, de fölfedezéséről 
egy szót sem szólt, ám amikor Ámáli almát vitt a 
szelesdi piacra eladni, nekigyürközött s bármilyen 
gyöngének is érezte magát, az Ámáli ágyát szét
szedte és átköltöztette a belső házba.

Ámáli elképed a változás láttára s rémülten
kérdi:

— Hát te mit csináltál?
— Ámáli idehallgass! Értsd meg, hogy beteg 

vagyok. Azért ne ijedj meg, hiszen a jó Isten meg
gyógyíthat. De a betegségem ragadós s ha egymás 
mellett marad az ágyunk, te is elkaphatod. Aztán 
meg a gyermekünkre is gondolnunk kell...

— Nincs neked semmi nagy bajod... csak 
mán megúntál...

Jancsi végül is türelmét veszti s keserűen ki
fakad:

— Édesapád, tudom, hogy dologkerülőnek 
tart, talán a bátyád is, de hogy te is annak tarts... 
te is, Ámáli... Jó, hát jöjjön el a doktor úr s mondja 
meg ő, hogy beteg vagyok-e vagy nem s hogy ma
radhatunk-e egy szobában!

A doktor úr aztán el is jött, ki is kérdezte, 
meg is vizsgálta Jancsit alaposan s bár igyekezett 
megnyugtatni a beteget is, környezetét is, hogy min
den tobbra fordul, csak kövessék pontosan az uta
sításait, az Ámáli ágyának a belső házba való át
költöztetését nagyon is helyeselte.

Annak azonban híre ment, hogy a doktor urat 
elvitték Palfalvv Jánoshoz, híre ment nemcsak Illés- 
telkén, hanem Szelesden is s Klári néninek is eljutott 
a fülébe. Az öreg hölgy rögtön magához kérette 
az orvost. Az száraz, fakó hangon mondta:
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— A jó Isten meggyógyíthatja, nagyságos 
asszony.

— Nem gondolja, doktor úr, — szólalt meg 
aztán tompa hangon, hogy itt nálam s ha én ápol
nám, jobbra fordulhatna az állapota?

Az orvos vállat von.
— Itt mindenesetre jobb gondozásban része

sülne, mint abban a környezetben.
Másnap délelőtt azzal rohan be Ámáli ágyban 

fekvő urához, hogy:
— Képzeld csak, itt a naccsásszony! Éppeg 

most állott meg a kocsija a kapu előtt.
Jancsit oly szörnyű izgalom fogja el s ennek 

nyomán oly heves köhögés, hogy a belépő Klári 
néni ijedten rohan oda abban a hitben, hogy sze
rencsétlen unokaöccse most nyomban kiadja a lel
két. A helyzet annál kínosabb, mert meglátszik a 
betegen, hogy — emberfeletti erőfeszítés árán — 
hálás tekintettel, boldog mosolygással szeretné fo
gadni nagynénjét. Klári néni néhány perc alatt 
százszor is megbánja, hogy eljött, de a köhögés 
lassacskán mégis csak megenyhül s végül szóhoz 
jutnak mind a ketten.

— Azért jöttem fiam, hogy magammal vigye
lek. Ott a doktor, otí a patika, ott jobban lehet téged 
kezelni. Több a levegő, a napfény s neked az 
kell... A régi szobádban laknál...

Igen, igen: ott talán még meggyógyulhatna. 
Az ő regi szobája, az a napos, az a tágas, az az ál
dott régi szoba... Be jó is volna ott, be jó... De 
hiszen öt kitiltották .onnan, megizenték neki. hogy 
abba a házba többet be ne tegye a lábát... Ő nem 
mehet oda, nem, soha többé... Istenem. Ezt a ke
vélység sugdossa a fülébe, a kevélység, amelytől 
úgy óvta az öreg Osonta... És most bántsa meg 
Klári nénit rideg visszautasítással, most, amikor 
olyan közel van a sírhoz?... Mit tegyen?... Ámálira 
tekint, Ámálira, aki ott áll az ágy lábánál, reszketve, 
halálos félelemmel az arcán. És ez a tekintet el
dönti a dolgot.

— Ámáli, — szólítja meg a feleségét — eredj 
csak fiam, adj Dénesnek egy pohár bort s mondd, 
hogy igya meg az egészségemre.

Ámáli kisiet. Jancsi Klári nénihez fordul s 
zihálva, szaggatottan beszél:

— Klári néni, lelkem, — azért küldtem ki, — 
hogy négyszemközt — mondhassak meg valamit. — 
Ez a szegény asszony, — amióta csak összekerül
tünk, — folyton attól tart, — hogy Klári néni egy
szer csak elragad tőle — és nem ereszt vissza — 
soha többé. — Ha én elmennék, — azt hinné, — 
hogy beteljesedett, — amitől oly régóta fél. — És 
most — áldott állapotban van. — Nem mehetek el.

Klári néni lehorgasztott fővel, mélyen hallgat 
egy darabig, aztán hirtelen megszólal:

— Megértem, fiam és nem erőltetlek. De ta
vaszra, ha majd kimelegedik az idő, elküldelek Bor
székre. Ott úgy megerősödő!, mint a vas s a felesé
ged sem tarthat attól, hogy elragadlak tőle.

Jancsi könnyezve köszöni meg a jóságát, de 
közben azt gondolja: hol leszek én már akkor?

49.
Október 19-én megszületett a gyermek: szép 

nagy fiú, erős, egészséges.
— Mutassátok meg, mutassátok meg, — ri- 

mánkodik Jancsi — de csak egyetlen egyszer, aztán 
be se hozzátok ide soha többet, hogy rá ne ragad
jon a nyavalyám!

Lázár Pistáné — ő szorgoskodik Ámáli kö
rül — behozza a gyermeket, aki épp akkor hagyta 
abba a sírást s miközben két kis kezével tétován 
kaparássza a levegőt, olyan értelmesen néz körül 
s az apjára is, mintha tudná, hogy most látja őt 
először és utoljára.

Jancsi tágranyílt szemmel, boldog kíváncsi
sággal mered rá, de nem nyúl hozzá, sőt még kö
zel sem engedi s csak távolról gyönyörködik benne 
néhány percig.

— Istenem, áldd meg őt, áldd meg mindnyá
jukat !

A gyermek. Folyton a gyermek jár az eszé
ben, akit már nem lát többé soha. Aki majd apa 
nélkül nő fel, ha Isten megtartja. Akinek nem adhat 
át semmit a tudományából, a tapasztalataiból, az 
emlékeiből, a leikéből. Akit nem inthet jóra. De el 
sem távozhatik úgy, hogy semmit se izenjen ennek 
a drága kisfiúnak!

Hirtelen papirost, tintát, tollat kér s egy lapitót 
a papiros alá. Felül. Lázár Pistáné segít: párnát 
gyúr a háta mögé s ő elkezd írni, kínosan.

ír, ír, aztán még egyszer elolvassa, amit írt, 
szépen összehajtogatja, kívül ráírja: „Fiamnak" s 
aztán — kikelve ágyából — szörnyű erőlködések 
árán kihúzza ágya alól a ládáját, melyben könyvei 
pihentek s azok egyikébe rejti a levelét.

*
Amikor Vilma meglátogatja, Jancsi suttogva

szólt:
— Már nem viszem sokáig...
— Klári néninek, — mondd meg, — hogy 

köszönöm, — mélységes mély hálával köszönöm
— az ő végtelen jóságát...

Hosszabb szünet. Vilma szeretne szólni, de 
nem tud, csak a szemét törülgeti. Jancsi újra be
szélni kezd:

— Jankó irt, már újra civil, — tanársegéd a 
műegyetemen. — Jegyezd meg a címét: László 
János tanársegéd, — Budapest, Műegyetem. — Je
gyezd meg! írja, hogy — örömmel elfogadja a ke
resztapaságot — amint teheti, eljön, — de a keresz
telővel ne várjuk meg. A temetésemre mégis eljön.
— Persze telegrafálni kellene, — máskép elkésik.
— Holnap az öreg Csonta eljön misézni. — Menj 
át, édes jó Vilma, amint hazaérkezel, — menj át 
hozzá — s kérd meg: legyen szíves, — jöjjön el 
ide a mise után és — keresztelje meg a kisfiúnkat.
— Téged meg arra kérlek: légy a keresztanyja. —
— Ne sírj — Jankót meg a sógorom helyettesíti
— s az ő nevéről Károlynak kereszteljük a fiamat.
— Szépen megkérem az öreg Csontát arra is, — 
hogy keresztelő után — gyóntasson meg, áldoz- 
tasson meg — és adja föl nekem az utolsó kene
tét is, — de te erről ne szólj se Ámálinak, se Klári 
néninek.
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Másnap csakugyan eljött az öreg Csonta. 
Elmondta a misét, el a prédikációt, megkeresztelte 
a kisfiút, aztán bement Jancsihoz, hogy elkészítse 
a nagy útra.

— Nincs valaki haragosod? — kérdezte gyón
tatás közben.

— Nem .tudok senki másról, — csak Ambrus 
Mihályról, — aki karácsonykor fejbeütött. — 0  bi
zonyára most is gyűlöl engem.

— Hát te, édes fiam?
— Én megbocsátok — és bocsásson meg 

neki a jó Isten is.
Amikor a kis Károly betöltötte tizedik napját, 

Ámáli fölkelt. Nem lehetett tovább tartani az ágy
ban. És bármilyen gyönge volt is, a Juci karjába 
kapaszkodva, rögtön átment az urához. Jancsi fül
riad egykedvű hallgatásából s elragadtatva bámul 
a felesegére.

— Ámáli! — szól azután, próbálva fölemel
kedni egy kissé, hogy jobban lássa. Ámáli! Ne jöjj 
közeli Maradj csak ott az ajtóban! — Ülj le, de 
felém fordulva, — hogy gyönyörködhessem benned.
— Istenem be szép vagy! Ne sírj... Bízzál a jó 
Istenben... Ö nem hagy el titeket... De idehallgass 
most. — Lehet, hogy a gyermekünk eszes lesz, —
— lehet, hogy jól tanul majd — és sokra vihetné,
— de azért ne jusson eszedbe, hogy úrnak neveld!
— Neveld őt parasztnak, úgy tán megél s boldog 
lehet, — nekem már késő volt!

*

A beteg néma egykedvűségbe süllyedt. Néha 
órákon át meg se mozdult. Feje alatt már háromra 
szaporodott a párnák száma s ő behúnyt szemmel, 
halkan lihegve feküdt, nem törődve semmivel.

Egyszer aztán, egy borongós, komor napon, 
amikor a szél süvöltve söpörte a száraz levelet s 
meg-megzörgette az ablakokat, hirtelen megélén
kült. Szemét fölnyitotta s fejét az ablak felé fordítva, 
nézte, nézte a diófa-kalimpáló, már csaknem lomb
talan ágait. Ámáli ott ült az ágy lábánál s imád- 
ságoskönyvéböl olvasgatott.

— Milyen nap van ma? — kérdi hirtelen a
beteg

Ámáli fölriad s rámered az urára. Ezt a han
got, a hangnak ezt az élénkségét, erejét már rég
óta nem hallotta.

— Csütörtök, — felel aztán remegve — no
vember hatodika.

— November hatodika —. fsmétli a beteg, 
lassan, mélázva. — November hatodika. Istenem, 
ma egy esztendeje. Éppen egy esztendeje...

Egy-két percig hallgat, de a szeme tágra- 
nyllik, az arcát boldog izgalom deríti föl s amikor 
megszólal, olyan hangosan, olyan lelkesen beszél, 
ahogy már hetek óta nem beszélt.

— Ámáli, tudod-e, mi volt ..ma egy eszten
deje? — Jer, jer hamar! Odavezetlek! Neked is 
látnod kell!

— Mit akarsz? — rémüldözik Ámáli.
— Föl akarok öltözni! Hamar a ruhámat, 

hamar, hamar!
Ámáli odaadja. Nemcsak odaadja, öltözködni 

is segít. S a beteg — lázas sietéssel — rendre 
magára veszi a harisnyát, a mellrevalót, az ujjast.

— Ámáli add a kezed!
Ámáli odanyujtja, vezetni, támogatni akarja az 

urát, de annak nem kell semmiféle vezetés, semmi
féle támogatás: ő vonja magával a feleségét, ki a 
szobából, ki a tornácra,

— Odamegyünk, odamegyünk, együtt, ketten! 
Te is meglátod, odamegyünk!

Eljutnak a tornác végére s ott hirtelen megáll. 
Onnan jól látszanak azok a távoli hegyek, amerről 
a Juhod csörgedezik. Ott borongnak sötétbarna 
erdőpalástjukban, gomolygó felhők alatt.

— Ez az! — kiált föl Jancsi elragadtatással 
s feléjük tárja mindkét karját. — Ez az! Látod? 
Ez az!

És lehanyatlik — élettelenül. De arcán ott 
honol még valami csodálatos lelki boldogság: a 
mégegyszer megpillantott ábrándkép ajándéka.

50.

Harmadnapra kiderült az idő s délután, mikor 
a temetés volt, úgy mosolygott a természet, ahogy 
novemberi napon csak mosolyoghat.

A fiút odafektették apja, anyja mellé, a két 
nagy bükkfa alá...

*

A temető kapujában szétoszlottak a gyászolók, 
a résztvevők. Ott várakozott a Klári néni kocsija, 
bakján a könnyező Dénessel, hogy hazavigye Vil
mát, meg a tisztelendő urat és már épp beszállásra 
került a sor, amikor új kocsi érkezett: bérkocsi s 
rajta Jankó.

A fiatalember rögtön megérti a helyzetet, ke
zet csókol Vilmának, bemutatkozik a tisztelendő 
úrnak s egy kettőre abban állapodnak meg, hogy 
Dénes elviszi a tisztelendő urat Szelesdre, Jankó 
pedig majd hazaszállítja Vilmát a maga kocsiján, 
de Vilma előbb elvezeti Jankót a sírhoz, meg az 
özvegyhez.

A sírnál — mintha összebeszéltek volna — 
egyszerre térdeltek le és egyszerre imádkoztak 
azért, akit mindketten annyira szerettek.

(Vége.)
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