
A L E T K É S I A G A R Á S Z A T . 
(Regényrészlet.) 

Az 1913-ik esztendő ősze. Téli álomba ringató, bánatos magyar 
október . . . 

Messze, a látóhatár végén, ahol a szürke ködfátyollal bevont égbolt 
elmetszi a végtelenségbe olvadó sárga tarlókat, egy vérvörös gömb emel-
kedett ki lassú méltósággal a földből. Sárgás fényfolyam hömpölygött 
végig a zörgő kukoricaszárral behintett fekete földeken. A cukorrépa 
levelei zöldes, aranyos fényben úsztak, az országút szürke pora csillogni 
kezdett fehéren. Messze, a barnatetejű tanyák felől mindig erősbödő liba-
gágogás hallatszott. Az égen zizegő suhogással sötéttestű vadkacsák húz-
tak a kelő nap felé. Egy palánkkerítés mögül nyikorgó ökörfogat indult 
útnak, mély, sajátságosan mély, csak őszi hajnalokon hallható férfihang 
hallatszott nagy messzeségből: 

— Csellőhoóóó, Bimboóó . . . 
Világosodott. Az ökörnyál ezüstös csillogással ingadozott s körül-

folyta, befonta, finom selyemhíddal kötötte össze az út szélén álló, her-
vadtlevelű ákácokat, meg a végtelen tarlón állvamaradt kukoricaszárakat. 

Az Illés-tanya széles udvarából három lovas fordult ki lassú lépéssel 
a répatáblák közt vezető mezei útra. Mögöttük, egy magaskerekű homok-
futókocsiban éktelen szűköléssel három idegességtől őrjöngő agár birkó-
zott a corkájukat markoló legénnyel. 

Illés István, a legidősebb a három lovas közül, végigsimította tömzsi 
ősz bajuszát s hátraszólt: 

— Gyönyörű őszi reggel! Csak nyulat találjunk! 
A második lovas is hátrafordult a nyergében, megrázta fehér szarvas-

bőrkeztyűbe bujtatott kezét s nagyot kurjantott: 
— Zsandár! Cicke! 
Az agarak elnyujtott, szűkölő ordításba törtek ki. 
A három lovas jókedvűen nevetett. A nap már melegebben sütött. 

A zsíros, fekete földből, mint a nehéz munka után pihenő igás állatból, 
szürke, meleg pára terjengett, szállott a hűvös reggelbe. 

Ősz volt. 
A három magyar úr frissen, vidáman ügetett a hosszú, tavasz óta 

tartó munkában elernyedt föld hátán. 
Illés István, a legidősebb, volt a legélénkebb közöttük. Fajdkakas-

tollal díszített zöld kalapját fiatalosan félrevágva viselte hófehér üstökén 
s gondtalanul, fiatalosan csillogó szemmel beszélt a tegnap lefolyt 
vadászatról. 

Illés Istvánnak hatszáz hold földje volt. Rosszul gazdálkodott rajta 
s a hozzáértők véleménye szerint már csak annyi volt a vagyona, hogy 
legföllebb rangjához mért előkelő temetésre telik majd belőle. Unoka-
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öccse, a diák, akit Bódog Péternek hívtak, s aki a baloldalán lovagolt, a 
szünidejét töltötte nagybátyja mellett. Neki már nem volt vagyona, de 
bízott benne, hogy jogi tanulmányainak befejezése után előkelő családi 
összeköttetései révén valami előnyös közigazgatási pozicióba kerül. Most 
teljesen az előtte álló vadászat örömeinek adta magát. Vékony, elegáns 
alakja simán, ruganyosan követte a jóvérű sárga mozgását s élénk barna 
szemei tiszteletteljesen, lelkes érdeklődéssel csüngtek a tapasztalataikról 
beszélő két társán. 

A harmadik lovas, Hody Laci, a keményebb fajtájú magyarok közé 
tartozott. Ötszáz holdas, meglehetősen megterhelt birtokot örökölt az 
apjától, de ügyes, főleg takarékos gazdálkodással féligmeddig már ki-
fizette az adósságait. Energikus, erőszakos természetű, furfangos, hideg-
eszű ember volt, jó megjelenésű, biztos modorú. Csekély műveltségét jól el 
tudta takarni fölényes, egészséges humorával, férfias, huszáros viselkedé-
sével pedig sok jóbarátot szerzett magának. 

A letkési tanya felé siettek, Hegedűs Pálhoz, a szomszédjukhoz, aki 
agarászatra hívta meg őket. 

Hegedűs Pál hat évi külföldi tartózkodása után most került haza a 
birtokára. Odakünn gazdászati és társadalomtudományi tanulmányokat 
folytatott. Régi ismerősei alig emlékeztek már reá. Csak hazaírt levelei-
ből tudták meg róla, hogy sokat utazott, tanult, s hogy egyáltalán nincs 
megelégedve az itthoni állapotokkal. Hody Laci egyszer, amikor szóba-
került a neve, elnevezte idegen embernek. Ez a név aztán rajta is maradt . 

A letkési tanya előtt lépésbe fogták lovaikat a vadászok. 
Illés István, az őszbajuszú magyar így szólt: 
— Vajjon fölébredt-e már az idegen ember? 
Hody Laci, aki magas irlandi paripán ült, gúnyosan nevetett. 
— A modern ember! Tegnap láttam a svájci teheneit. 
Fitymálva legyintett fehérkesztyűs kezével. Bódog Péter toporzékoló 

sárga kancáját csitítgatva hetykén kacsintott a szemével: 
— Majd a gyepen elválik, hogy mit tanult az idegenben. 
Már közeledtek a tanyához. A sötétlő szilfák közül előpiroslottak a 

letkési kúria pirosra festett oszlopai. 
— Jönnek már a tekintetes urak! — kiáltotta egy mély férfihang a 

kerítés mögül. 
Az udvar közepén barátságos arcú fiatal férfi lovagolt elejbük. Sárga 

lovaglósipkája alól két nevető, élénk szem mosolygott a vendégek felé: 
— No, ugy-e hogy nem aludtam el — szólt mosolyogva és barátsá-

gosan kezet fogott a három úrral. 
Illés István erősen megrázta a feléje nyujtott kezet s mély, meleg 

hangján így szólt: 
— No, kedves öcsém, idegenből jött ember, megleptél bennünket. 

Azt hittük, hogy mint afféle elpuhult nyugati férfiú, még a paplan alatt 
tartózkodol. Még megérjük, hogy visszavedlesz magyarrá. 

Hegedűs Pál szinte gyerekes röstelkedéssel, bocsánatkérően, azon a 
tisztelettudó hangon, amelyen csak magyar fiatalok tudnak beszélni az 
öregekhez, így felelt: 

— Azt kívánom, kedves Pista bátyám, hogy minden magyar olyan 
magyar legyen, mint én. Szükség van itt . . . — széles, meleg lendülettel 
széttárta a karjait, mintha a melléhez akarná szorítani a körötte pihenő 
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barna földet, a távolból idecsillámló ködpárás pusztát —, szükség van itt 
az ilyen emberid. 

A diák gúnyosan elmosolyodott. Illés István egy pillanatra elkomo-
lyodott, de aztán megint földerült szürkés, jóságos tekintetű szeme: 

— No, majd erről elpolitizálunk agarászat után. Most csülökre ma-
gyar. De hol az agarad? 

Hegedűs egy szürke, egérszínű, feltűnően alacsony termetű agárra 
mutatott, amely dideregve, reszketve szűkölt a lovak mögött a corkáján. 

Hody Laci hangosan elnevette magát: 
— Ez is olyan idegen agár. 
A diák is nevetett. Hegedűs Pál szeretettel végigsimogatta a szemé-

vel a kis szürke állatot s csendesen így szólt: 
— Gallérkám! Úgy-e kis kutyám, te fogod ma a legtöbb nyulat? 
— Majd elválik — mondta Illés István szinte sajnálkozva. 
Kiértek a tarlókra. 
Messze, beláthatatlan távolban vékony, fáradtan a föld fölé hajló 

kútgémek rajzolódtak az aranyfényben vibráló égboltra. Jobbra tőlük, tán 
órányi járásra, fehér gulya legelt a síma mezőn. Azok mögött egy magas-
ülésű kocsi úszott a fehér országúton a távoli tanyák felé. A kerekek zör-
gése már nem hallatszott el idáig . . . Körülöttük a távolban fehéroldalú, 
nagy, feketetetejű tanyaházak guggoltak a földön. 

A sárga tarlón előrehajolva nyergében, a vadászizgalomtól s a friss 
reggeli levegőtől kipirosodott arccal óvatosan léptetett a négy magyar. 
Az agarak most magasra emelt fejjel, idegesen reszketve lépdeltek a lovak 
előtt. A lovasok szétoszolva követték őket. A zabiák lánca néha megcsör-
rent, halk, elfojtott, csitító szavak hallatszottak, a lovak fülüket he-
gyezve, szemükfehérjét lefelé forgatva, izgatottan horkolva követték az 
agarakat. 

Végre az öreg Illés felállott a kengyelében ós harsányan, örömtel-
jesen elkiáltotta magát: 

— Hajrá! 
Hody Laci megforgatta a feje fölött a hosszú agarászostort: 
— Zsandár, Cicke! 
Húsz lépésnyire előttük egy szürkésbarna gombolyag pattant ki a 

barázdából s eszeveszett iramlással inalt a tarlókon keresztül. 
A négy lovas mélyen lehajolt a lova nyakára. Eleinte izgatott ugrá-

sokkal, majd mind gyorsabbodó irammal megindult a hajsza. A kutyák 
hosszú, elnyúlt teste úszott a tarlók felett, a lovasok tompa dübörgéssel 
követték őket. A nyúl messze maga mögött hagyta üldözőit. 

Hody Laci elkeseredett, rémült hangon biztatta a kutyáit: 
— Zsandár! Cicke! 
A diák vékony, csengő hangon kiabált: 
— A Vidra eléri! Vidrácska! Hajrá! 
Lihegve, vörösen égő arccal, villogó szemmel üldözték az életéért 

futó nyulat. Erős nyúl volt. Zsandár, Cicke, Vidra egymásután lemarad-
tak róla. 

Illés István dühtől elkékült arccal kiabálta: 
— Dögök! Fölhúzatlak benneteket! Utána! 
Ekkor egy szürke, vékony test pattant elő a sötétszínű kutyák töme-

géből. Néhány pillanat alatt fölnvomult a nyúl mellé. 
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— Gallér! Gallérkám! — kiáltotta Hegedűs Pál örvendező kiáltás-

sal s megsarkantyúzva lovát, előbbre rúgtatott. 
— Megvágta! Megvágta! — sikította a diák izgatottan. 
A nyúl egy hemperedéssel végigterült a földön. Néhány pillanat alatt 

mellette álltak a vadászok. 
— Az idegen kutya! — mondta Illés nevetve, piros, izzadt homlokát 

törölgetve. — Ki nézte volna ki belőle. 
— Véletlen volt — szólt konok arccal Hody Laci. — A második haj-

tásnál dől el, hogy melyik a kutya. 
A második hajtás az elsőnél is izgalmasabb volt. Öreg, kitanult nyúl 

ugrott a kutyák előtt, A vad vágtatás, ami ezután következett, ugyancsak 
próbára tette a lovak, lovasok és kutyák izmait, ügyességét. Hosszú haj-
sza után egymásután lemaradtak róla az Illésék kipróbált agarai. Földig 
lógó nyelvvel, a lihegéstől szinte szétpattanó bordákkal, szégyenkezve és 
szűkölve futottak, leszorulva a fáradni kezdő lovak mellett. Hody Laci 
dühtől lilára váló arccal vagdosott feléjük az ostorával. Hiába. A nyúl 
messze maga mögött hagyta a vadászokat. Csak a kis, macskaszerű, szürke 
Gallér loholt fáradhatatlanul mögötte. Egy kukoricás szélén, amikor már 
azt hitték, hogy a nyúl menthetetlenül elrejtőzik benne, egyszerre mintha 
megállt volna mind a kettő: az üldözött s az üldöző. A vadászok még-
egyszer sarkantyúba kapták a lovaikat. Közelebb érve látták csak, hogy 
a két ellenfél holtfáradtan, hosszan elnyúlva pihen a földön: elől a nyúl, 
nehány lépéssel mögötte az agár. 

— Gallér, fogd el, Gallér! — biztatta Hegedűs Pál a kutyáját. 
S a hű állat ereje utolsó megfeszítésével rávetette magát a vég-

kimerülésében mozdulni se tudó nyúlra. 
— Remek állat, Pali öcsém. Húsz éve nem láttam ilyet — kiáltotta 

lelkesedve Illés István s leszállva habzó lováról, magához emelte s agarász 
szokás szerint jól megrázta a kutyát, kedveskedő, becéző szavakkal 
dicsérve a fajtáját. Alig tudott hova lenni örömében. 

Már hazafelé készülődtek, mikor a közeli kukoricásból egy magas-
termetű fiatal legény közeledett feléjük. 

— A Varga Pali fia — mondta Illés István. 
A legény megállt az urak előtt s dacosan villogó szemét a legidő-

sebbre szegezve, így szólt: 
— A répámat szétrúgatták az urak. Megfizetik-e a káromat? 
— Hát a kalappal mi lesz? — kérdezte hegyesen Hody Laci. 
A legénynek megrándult a keze. Aztán a kalapjához nyúlt és a szélét 

megfogva, még mélyebben a szemébe húzta: 
— Mert ha nem fizetnek az urak, tudom, hogy hol kereskedjem. 
Hody Laci dühösen pattintott az ostorával. 
— Huncut gazember, hogy mersz ilyen hangon beszélni velünk? 
— Az én földemen én vagyok az úr. Kárt tettek az urak, hát fizes-

senek — mondta a legény kiegyenesedve s gyűlölettől égő pillantással 
végigmérte mindnyájukat. 

Illés István, aki eddig csöndesen, kissé sápadtan hallgatta a vitát, 
közelebb lépett a legényhez s megszólalt az ő öreges, nyugodt hangján: 

— Hát édes fiam. Ötven év óta vadászok az apád földjén, de 
tőlem kártérítést még nem követelt senki. Kérni kértek tisztességtudó 
hangon s levett kalappal, ahogy illik s akkor fizettem is. De neked, úgy 
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látom, követelni valód van. Hát akkor eredj a bíróhoz, édes fiam, mert 
éntőlem csak kérni lehet. 

— Hát úgy is jó lesz — felelte a legény. 
Megfordult s hosszú, nyugodt léptekkel megindult a kitaposott 

gyalogúton. Csak az ásója fejét vágta egypárszor a száraz homokba. 
— De megnőtt az önérzetük! — kiáltotta a diák. — Majd én elláttam 

volna a baját! 
Illés István a legény után nézett, aztán elmosolyodott. 
— Még ha levette volna a kalapját, tán megbékültem volna vele! 

De így . . . Hej, a régi időkben! . . . 
— Hol vannak azok a régi idők! — sóhajtotta Hody Laci s össze-

ráncolt szemöldökkel fölindultan nézett Varga Pali távozó fia után. 
Hegedűs Pál, aki eddig a háttérben állott, szótlanul, sápadtan nézte 

végig a jelenetet. Többször közbe akart szólni, de valami megfoghatatlan 
szégyenérzet visszatartotta attól, hogy a paraszt védelmére keljen. 

— Miért ellenségei ezek egymásnak? — kérdezte magában csodálkozva. 
— Hisz ez is közülünk való! — s feltünt neki ebben a pillanatban, hogy 
mennyire hasonlítottak egymásra: a tatárfejű, tömpeorrú, vékony fekete-
bajuszú legény s a vele szemközt álló Hody Laci. — Tiszta dolog, hogy 
itt mi vagyunk a hibásak. Kárt okoztunk neki s ezt meg kell fizetni. 
De itt másról van szó. Ezek nem ezért civódnak egymással. De miért 
haragusznak akkor? 

Felocsudott elmerüléséből s hangosan így szólt, a szeme közé nézvén 
Illés Istvánnak: 

— Igaza volt. Még ma megfizetem a kárát. 
— Igaza volt, de tiszteletlenül viselkedett. Még követelődzik, adta 

legénykéje — pattogott Hody Laci. — Most várjon a pénzére! — Gúnyo-
san, kárörvendve nevetett és Hegedűs Pálnak ebben a pillanatban megint 
feltünt a paraszt és Hody közötti nagy hasonlatosság. 

— Én nem tudom megérteni, miért sértő az reám nézve, ha valaki 
nem veszi le előttem a kalapját — mondotta Hegedűs Pál és elszomorodott. 

Illés István eközben felült a lovára s onnan szólt le fölényesen, nyu-
godtan, szinte résztvevő mosolygással. 

— Nem érted, mert idegen ember vagy. Nem értesz te ehhez. Ne 
mutasd a kisujjadat a parasztnak, mert az egész kezedet elveszi. Bízd ezt 
mi ránk, öregekre. Eddig is megvoltunk velük. Ezer esztendő óta. Majd 
megbirkózunk velük ezután is. 

Hegedűs Pálnak kigyulladt az arca. Látszott rajta, hogy sok-sok 
mondanivalója van, hogy a sok érvet, amit ennek a kértlésnek végleges 
elintézésére összegyüjtött, mind egyszerre akarná elmondani, de Illés 
István derüs, gondtalan arcára tekintve, elakadt a szava. 

— Még nincs itt az ideje — gondolta. — De beszélnem kell velük. 
Hisz oly egyszerű az egész. Testvérek vagyunk, egy fának a hajtásai 
vagyunk. Meg kell értenünk egymást és kezet kell fognunk. De sietnünk 
kell, mert az ország léte, fennmaradása függ ettől. 

Felsóhajtott és lassú kocogással utolérte az előtte léptető három 
lovast. Gallér, a kis szürke agár, kipihenten, kígyóként hullámzó derékkal 
galoppozott előtte, a magasban, a fényes sárga napsugarakban pacsirták 
libegtek, a halvány őszi virágok felébredve éjjeli álmukból, megújult, friss 
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erővel ömlesztették a levegőbe drága, finom illatukat. Végtelen nagy, 
meleg szeretet öntötte el a lelkét. 

— Igen, sok, sok a bűnötök — mormogta —, de szeretlek benneteket, 
mert okosak, erősek, tiszták vagytok. Igen, tiszták. A magyar a legtisztább 
lelkű emberi faj. — Boldog volt, hogy ezt így fejezte ki s elmosolyodott. 
— Tiszta, de elmaradt. De már sokan vagyunk, akik ezt tudjuk. Sokan. 
„Idegenek." Én is. És dolgozni fogunk. Dolgozni. — Kiegyenesedett a 
nyergében és sóhajtva szétnézett: szeretettől és meghatottságtól szinte 
elfuló lélekzettel és végigcsókolta a szemével a pusztát, az izmos, fáradt, 
fekete barázdákat, a napfényben fürdő, párás mezőket. 

Illés István hangja költötte fel elmélyedéséből. 
— Hallod-e, Pali! 
Felpillantott s a szeme találkozott az öreg Illés mosolygó, szürke 

szemével. 
— Alszol a nyeregben, fiú? Hanem az agarad nagyszerű állat. Vissza-

vonom a reggeli becsmérlést. Eladod-e? 
— Mennyit adna érte, bátyám — kérdezte Pál tréfásan —, merthogy 

igen drágán adom. 
— Én is licitálok rá — szólt közbe Hody Laci — s a diákkal együtt 

szakértő szemmel, vágyakozva nézték az előttük viháncoló agarat. 
— Gallér, Gallérkám! — kiáltotta Pál s a szürke test, mintha acél-

rugók löknék, vágtatva közeledett a síma gyepen feléjük. 
— No majd a borocska mellett megbecsüljük — mondta Illés István, 

még egyszer utána fordulva s ravaszul a két társa felé vágott a szemével. 
A Hegedűs-tanya udvarán leszálltak a nyeregből. 
— Jól esik majd a früstök — mondta Illés István, fáradt derekát 

egyengetve. 
Az orgonabokrok közül barátságosan mosolygott feléjük az udvarház 

pirososzlopos tornáca. 
* 

Az ebédlőben ezüsthajú, alacsonytermetű öregasszony penderült elé-
bük. Piros, egészségtől szinte kicsattanó arcocskája ragyogott a nyájas 
vendégszeretettől: Terézke volt, vagy a „Lelkem", ahogy Hegedűs Pál 
szólította. Az öreg Hegedűs Pál és a felesége halála óta ő volt a Hegedűs-
kúria egyetlen asszonya. 

Illés Istvánt különös szeretettel üdvözölte: 
— Hej, de régen nem láttuk a tekintetes urat! Van vagy tíz eszten-

deje. Tán akkor, amikor az utolsó megyei agarászat volt. A szegény öreg 
tekintetes úr már csak a kocsiról nézte. Az volt az utolsó mulatsága. 

Könnyek jelentek meg a két öreg szemében. Eltörölte a kendőjével és 
még szipogva, de már megint mosolyogva folytatta: 

— De megjött ám a kisgazdám. Sokáig járta az idegen országokat. 
Úgy-e, hogy megférfiasodott?! No de most már itthon marad, úgy-e? 

Végtelen szeretettel végigsimogatta a fiatalember arcát, kezét, a 
ruháját. 

Hegedűs Pál mosolyogva hárította el az öregasszony kedveskedését. 
— Lelkecském, früstökre jöttünk. Az urak éhesek. 
— Hiszen van már, csak be kell hozni. Julcsa! — kiáltotta Terézke 

s fürgén kisiklott a nyitott terraszajtón. 
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Illés István, Hody Laci és a diák ezalatt elhelyezkedtek az ebédlő 
széles karosszékeiben. 

— A Terézke — mondta Illés István — a jó öreg bútor. Öreg volt 
már akkor, amikor én fiatal voltam. És mégse öreg most se. 

Csend volt egy ideig. A diák végighordozta a szemét a falon függő 
képeken. A többiek tekintete is odaterelődött. Díszruhás, kardos férfiak, 
sajátságos régi viseletű és frizurájú asszonyok képei függtek a falon 
arany rámákban egymás mellett. 

— Az a katona kije volt Pali bátyámnak? — kérdezte a diák. Egy 
keményre pödört, huszáros bajszú férfi képére mutatott. 

— Hegedűs István, a nagyapám bátyja. Isaszegnél esett el. 
Aztán sorra került a többi. Régi nevek kerültek elő. Illés István még 

ismert néhányat közülük: 
— Derék emberek voltak. Urak — mondta elgondolkodva. — Más-

milyenek voltak, mint mi, de még inkább mások voltak, mint ti, fiatalok. 
Hody Laci hátradőlt a székében s halkan így szólt: 
— Ha tehetném, visszaállítanám a régi időket. Az volt az igazi élet. 
Illés István pipát vett elő a zsebéből s hosszan Hegedűs Pálra nézett. 
Hegedűs Pál csöndesen így szólt: 
— A legnagyobb hibánk mindig az volt, hogy túlságosan ragaszkod-

tunk a multhoz. Az idő nem áll meg. Halad, változik. Változnak az élet-
viszonyok. A magyar öregen született, az idő pedig mindig frissen, fiatalon 
szaladt előtte. Így maradtunk el tőle. Most nagyon kell sietnünk, hogy 
utolérjük. 

— Ezt tanultad az idegenben? — kérdezte Illés István. 
— Ezt tanultam, ezt vallom — felelte emelt hangon Hegedűs Pál s 

halovány pirosság borította el az arcát. — A régi tradiciók elavultak, 
elkorhadtak. Új tradiciókat kell csinálnunk, s a jövőbe nézve kell meg-
teremtenünk őket. Az új tradicióknak oly erőseknek, oly okosan elgondol-
taknak, oly becsülettel megőrzötteknek kell lenniök, mint aminők azok 
voltak, amelyeket a mi őseink ránk hagytak s amelyek mai napig meg-
tartottak bennünket. A nemzetek élete átalakulóban van. Nem szabad 
elmaradnunk, hidegen, számítóan, gyorsan kell cselekednünk és főleg 
dolgoznunk. Dolgozni, mert különben — erősen, energikusan legyintett a 
kezével —, különben . . . finis Hungariae. 

— Finis Hungariae, vagy: földbirtokreform, intenziv gazdálkodás, új, 
nagyarányú ipar, a magyar legyen kereskedő. Igen, főleg kereskedő. 
Nemes Illés István gallér- és férfidivat üzlete. Így érted, úgy-e? 

— Így — mondta Hegedűs Pál s szinte részvéttel figyelte Illés István 
fájdalmasan gúnyos arcát. 

— Akkor finis Hungariae — mondta Illés István —, mert a magyar 
sohse lesz boltos! 

A diák elnevette magát. Hody Laci felugrott s a vállára vert 
Hegedűsnek. 

— Tréfál az idegen ember, István bátyám — kiáltotta jókedvűen. — 
Nem hisszük el neki. Csak egy esetben, ha ő is boltot nyit. 

Hegedűs Pál csöndesen mosolygott: 
A jövő tavaszra kiteszem a firmámat. 

— És a béresednek, aki nálad vásárol, azt mondod: ászolgája! 
Úgy lesz — bólintott rá Hegedűs, erősen meghúzva az „ú" betűt. 
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Hangosan, jókedvűen nevettek. Az ajtó kinyílt és megjelent Terézke 

a reggelivel. 
— Jó a früstök. Kiéheztek a hajkurászásba. Tessék a sonkából. Jó a 

piritós is. Hát a pálinka. Édes tetszik-e vagy erős? 
Tipegett, topogott, duruzsolt, kedveskedett. 
— Asszonyvendégek is jönnek ám. Keresztesék most szálltak le a 

kocsiról. Hozzuk-e a cigányokat, kisgazdám? Elküldök egy lovast. 
István jókedvűen felugrott s rávert Hegedűs Pál vállára: 
— Tréfa volt, amit az előbb beszéltünk. Mégis csak úr vagy te, nem 

idegen ember. Hisz az apád se aranzsérozta különben az agarászatot! 
Vadászat, bor, asszony, cigány. Mi kell több a magyarnak? Hát csak izibe 
azt a lovast, Terézke. 

Hegedűs Pál tréfára fogta a beszédet. 
— Az alma nem esik messze a fájától, István bátyám. Hanem lovas 

emberre már nincs szükség. Pár napja bevezettem a gazdaságomba a 
telefont. 

Mosolyogva eltünt az ajtóban. 
— A drága — mondta Terézke utána nézve —, olyan, mint az apja. 
— Olyan legyen, Terézke — kiáltotta Illés. — Koccintsunk az 

egészségére. 
Koccintottak. 
Kívülről élénk asszonyi beszélgetés hallatszott. Ezüstös kacagás és 

egy meleg, mély asszonyi hang. Az urak felkeltek és kiléptek a tornácra. 
A lépcsőkön Hegedűs Pálba kapaszkodva két nevető, élénken gesztikuláló 
hölgy lépdelt fölfelé. Mögöttük Terézke jött egy őszhajú, magastermetű, 
nagy feketeszemű matronával. 

Keresztes Gézáné volt, az öreg Hegedűs Pál mostohabátyjának a 
felesége, asszonylányaival és az unokájával, egy kerekarcú, kék battiszt-
ruhába öltözött gyerekleánnyal, aki kiváncsi pillantásokkal mustrálta 
Hegedűs Pált. 

— Emlékszel még rám? — kérdezte huncutul a szemébe csüngő barna 
fürteit szeles mozdulattal elsimítva. 

— De nagy kisasszony lettél! Hát a babád, a Tündér Ilona meg-
van-e még? 

— Férjhez adtam. Pistának a huszárja beleszeretett és megkérte. 
Hangosan nevettek. A homályos ebédlő mintha kivilágosodott volna, 
— Hát hogy sikerült az agarászat? 
— Az idegen ember agara, az a patkány legyőzött mindnyájunkat — 

mondta Illés István. 
— Hát a Betyárra emlékszel-e — fordult az öreg asszony Illéshez —, 

aki a szolnoki versenyen megnyerte az aranyserleget? 
Illés István bólintott. 
— Az volt az agarászat! . . . 
A fogadószobában telepedtek le. Régi formájú bútorok álltak ebben 

a szobában, ívelt fájú, magastámlájú karosszékek, zöld posztóval bevonva, 
fehér csipketerítő rajtuk. A sarokban üvegszekrény, sok csecsebecsével, 
a falakon sötét színezésű tájképek. Egy kis dohányzóasztalka körül ültek. 
Hegedűs Pál a kis unokahuga és annak édesanyja közé került, akik mellett 
a diák és Hody Laci foglaltak helyet. Az öreg pár, Illés István és 
Keresztesné, a pamlagon ültek egymás mellett. 
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Élénk társalgás kezdődött. Összefüggés nélkül, egyik tárgyról a 
másikra ugrálva folyt a szó, helyi, megyei dolgokról, ismerősökről, akikről 
Hegedűs Pál évek óta alig hallott valamit. Eleinte érdeklődve hallgatta 
őket s néhány kérdést intézett a szomszédnőihez. A feleletekből azt látta, 
hogy itt hat esztendő óta nem történt semmi. Az emberek hat esztendővel 
idősebbek lettek, egyebekben ugyanazok a témák kerültek elő, mint régen, 
amikor iskolásdiák korában hazakerült s itt ebben a szobában össze-
gyűltek a rokonok, ismerősök és ő a szoba sarkába húzódva, csöndesen 
hallgatta az anekdotázásukat. Most is az történt. A napi események le-
tárgyalása után elkerülhetetlenül átterelődött a beszéd azokra a furcsa, 
humoros, tréfás, agyafúrt történetekre, amiket gyerekkora óta ezerszer 
hallott már elmondani: a sárgafoltos agárról, lovakról, nagyszerű, vagy 
valami sajátos hibában leledző paripákról, majd minden átmenet nélkül, 
egészen rejtett, titkos gondolatkapcsolódás folytán más és más történetek 
kerültek elő agyafúrt parasztokról, régi jobbágyhistóriák, majd az újabb 
parasztnemzedékről, szocialista tanokkal megfertőzött béresekről, lap-
pangó gyűlölködésekről, kusza adás-vevési üzletekről, amelyek valami 
szomszéd úr javára végződtek, a kapzsi, furfangos paraszttal szemben. 
Illés István előadta az anekdotáját a nagypipájú ősről, aki lóháton ülve 
és idomtalan hosszúszárú pipával az agyarán vadászott, meg a mási-
kat, a csodálatos négyesfogatról, amellyel Bagi Pali áthajtott a Tiszán. 
Aztán furcsa huszáros csínyekre került a sor, vad dorbézolásokra, amelyek 
megestek, amelyek híre országra szóló volt. Híres táncosokra, akik a 
táncuk révén az udvarhoz is hivatalosak voltak, bolondos, bogaras embe-
rekre, gazdagokra, akik koldus módjára éltek s koldusokra, akik a vagyo-
nukat elvervén, kúriáról kúriára vetődtek és vendégként élték le napjaikat. 
Aztán asszonyokra, híres szépségekre, gazdasszonyokra, páválkodó, rossz-
hírű, szépséges ükanyákra. 

Egymást bevárva, a sort betartva mondta el kiki a maga történetét. 
A csattanó után mosolygás, hangos nevetés. Aztán a sorra kerülő kezdett 
bele a magáéba, amelyre már az előző történet elmondása alatt készült, 
megfűszerezve a saját ötletével, kikerekítve, tovább bogozva, új életet 
öntve a már kopott, sokszor hallott históriába. 

Illés István mondta el a legmulatságosabbakat. Minden adomája után 
hangos derű futott végig a társaság arcán. Néha huncut csattanójuk volt 
ezeknek a történeteknek. Ilyenkor az asszonyok komoly arccal, zavartan, 
a visszafojtott nevetés feszes, torz kifejezésével elhallgattak s Illés István 
a szemehéja alól ravaszul hunyorogva gyönyörködött zavarukban. 

— A régi maga, István — mondta az ezüsthajú Keresztesné. A diák 
pedig, aki elemében érezte magát, kérő hangon kiáltotta: 

— Hát, István bátyám, hogy is van az a történet a Bikkfalvi Eleonó-
ráról mikor az udvari bálba hívták? 

És István bátya rákezdte . . . 
Igen, ilyenek — gondolta elmélázva Hegedűs Pál. — Egyszerűek, 

jók. Ilyenek. Századok óta gondtalanul, függetlenül élő emberek ivadékai. 
Az életük játék, a gondolkodásuk a gyerek gondolkodása, aki a falovacská-

jával játszik, míg a feje fölött lassan, harapódzva, pattogva terjed a tűz. 
Ezeket akarom felébreszteni?! Széchenyi megpróbálta száz évvel ezelőtt. 
Alig sikerült neki. Pedig a tűz megint pattogzik, lassú, alattomos sustor-
gással terjed, harapódzik a fejük fölött. Fel kell ébreszteni őket, Kiáltani 
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fogok, ordítani fogok a fülükbe, ostorral támadok rájuk, ha kell, mert a 
ház ég . . . ég . . . ég . . . 

Elkomorodott. A szemét lehúnyta, kezét lázasan lüktető halánté-
kára szorította. Elfeledett régi képek villantak meg emlékében. Külföldi 
útjának emlékei. Nagy, forgalmas városok, dolgczó, munkával elfoglalt 
emberek, akiket személyesen ismert, megszeretett; családok, otthonok, 
amelyek mind annyira mások, idegenek voltak neki, amíg meg nem 
szokta, meg nem ismerte őket; beszélgetések nyugodt levegőjű, ízléssel 
berendezett polgári lakásokban — könyvespolcok mindenütt.Kurt Strom-
nak, a berlini nagykereskedőnek, sokszoros milliomosnak a lakása, a 
piros bársony foteillek, a szőke, mélytekintetű Strom Elza, meg a húga, 
akik gimnáziumba jártak s tanárnőknek készültek, mert „a pénz nem 
tesz boldoggá”. „Az embernek hivatásának kell lennie.” Hosszú beszélge-
tések kultúráról, a jövő társadalmi fejlődésről, emberi feladatokról. És a 
csodálkozó tekintetek, amikor a kérésükre ő beszélt itthoni állapotokról, 
bajokról. 

— Maguknál nagyon sok ember nem dolgozik — mondták. — Mun-
kára kell tanítani őket s minden rendbe jön. 

— Dolgoznunk kellene — mondta szinte hangosan. — Mindenkinek. 
És újra végigfutott a szeme a tréfálkozó társaságon. Illés István 

finom, egészséges öreg arcán, Keresztesné okos, jóságos, még öregségé-
ben is bájt, fiatalos frisseséget lehelő vonásain, a fiatal asszonyon, aki 
pompás volt, mint egy kinyílt rózsa és Zsuzsán, a lányán, aki duzzadt 
ajkait kissé széjjelhúzva, fehér fogacskáit mutogatva, ingerkedett a ka-
masz, erőszakoskodással udvarló diákkal. 

— Hát a Tolvaj Szűcs Bandi esetét ismeritek-e a tarka báránnyal? 
Pajzán, játékos derű futott végig a társaságon. 
A tornácon cincogó zsongással felhangzott a dal: 
„Nagy a feje, búsuljon a ló.” 
Illés István fölugrott a helyéről. Két kézzel föltárta az ebédlő aj-

taját, a prímás magasra emelt hegedűvel, ütemesen ringatva a derekát, 
megjelent az ajtóban és mögötte hónuk alá fogott hegedűvel, alázatos 
sunyin vigyorgó füstös arcukkal, kopott fekete ruhában, besompolygott 
a banda . . . 

— Harminc év óta nem volt ilyen szép napom! — kiáltotta Illés István 
s gavalléros meghajlással a karját ajánlotta Keresztesnének, aki pirulva, 
zsörtölődve, de boldogan vitette magát a nagy, kiürített vendégszoba felé. 

Úgy mint régen . . . 
* 

Késő délutánig tartott a tánc. 
A fiatal asszony Hody Lacival táncolt, Zsuzsa a diákkal. 
Illés István és Keresztesné a pamlagon ülve gyönyörködtek a fiatalok-

ban s régi megyebálokról, elmúlt szerelmi históriákról beszélgettek. Néha 
Hegedűs Pál is felállott és felváltotta a két kihevült arcú táncost. 

Zsuzsa mosolyogva a vállára tette a kezét. Fejét hátravetette, piros, 
kissé duzzadt ajkai körül előcsillámlottak a fogai. 

Hegedűs Pál zavarodottan, kissé ügyetlenül átfogta a kisleány 
derekát. 

— Mintha most látnám először — ötlött az eszébe. Figyelmesen 
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nézte. a leány arcát, erősen ívelt sötét szemöldökét, nagy, bársonyos, 
puha gyerekszemét, szépformájú, kissé erős állát. 

— Keresztes fajta — gondolta. — Vajjon szép lesz-e, ha megnő? — s 
hirtelen megfoghatatlan módon egy angol lánynak a neve jutott az eszébe, 
akivel több évvel ezelőtt Londonban találkozott. — Igen, abba is bele-
szerettem volna, ha még egy napig együtt maradunk — gondolta s élesen, 
fájóan végigsuhant az arcán annak a nehány utolsó pillanatnak az em-
léke, amit azzal a leánnyal eltöltött. 

Te mindig gondolkozol? — kérdezte Zsuzsa s nevető kisleánysze-
mével figyelmesen a rokona arcába nézett. 

Hegedűs Pál elnevette magát: 
— Nyolc év óta nem láttalak. Azon gondolkodom, milyen asszony 

lesz belőled. 
Zsuzsa kissé lehúnyta a szemét s a sötét szempillák mögül most 

komolyan, szinte asszonyosan fénylettek a szemei. 
— Jó leszek — mondta egyszerűen, komolyan s a következő pillanat-

ban megint elővillantak duzzadt ajkacskái közül a fehér gyöngyfogai. 
Sokáig táncoltak. A diák most a fiatal asszonyt forgatta, ügyetlen, 

kamasz lábai nagy ugrásokkal követték a táncosnője fürge, apró lépéseit. 
Hody Laci monokliját a szemére vágva a két táncospár közé állott, sar-
kantyúival a taktust verte s éles, kemény hangon biztatta a cigányt. 
Illés István s Keresztesné gyönyörködve nézték őket s évelődve szólongat-
ták hol az egyiket, hol a másikat. 

Terézke boldog arcocskája is megjelent néha az ajtó közén s elra-
gadtatva, a köténye szélét morzsolgatva ilyeneket mondott: 

— Hejnye, enyje, hogy mulatoznak, milyen szép fiatalok, lelkecskéim, 
Palikám! Hogy így sikerült minden. 

Végre késő délután hazaindultak az asszonyok. 
A négyesfogat a bejáró elé gördült, a kalpagos kocsis barátságos 

arccal mosolygott az asszonyokra. Jó kedve volt, mert Terézke nem fe-
ledkezett meg róla s buzgón küldte ki a cselédházba a bort. 

A három asszony, akik annyira hasonlítottak egymásra, mint az egy 
rózsatőn nyílott rózsák, kissé fáradtan, de jókedvtől pirosló arccal, moso-
lyogva intettek a hátramaradottaknak. A lovak magasra tartott fejjel, 
kényesen mozgatták a porháló alól elővillanó, fényesre kefélt testüket, 
a kocsis halk dübörgéssel kifelé indult. Zsuzsa még egyszer hátrafordult 
s a kezében tartott rózsákat egyenként elbocsátotta a kezéből s a szét-
feslett rózsák levele, mint a színes pillék, forogtak, szállongtak a leve-
gőben. Aztán mégegyszer visszanéztek s nevető szájukon meglátszott, 
hogy ezt a szót mondják: 

— Viszontlátásra! 
A négy úr visszafordult az üresen maradt fogadószobába. A cigá-

nyok a tornác előtt egy hosszú asztal mellett pihentek. A fogadószobá-
ban még ott terjengett az asszonyok ruhájából elszállott illat. 

Illés István szivarra gyujtott. A diák kissé sápadtan, csöndesen ült 
a helyén. Zsuzsára gondolt. Hody Laci bort töltött a poharakba. 

— Jól rendezted, Pali fiam — mondta Illés István elégedetten. — 
A borod ízlett, az asszonyok szépek voltak és jókedvűek, a kutyád, a 
Gallér a legjobb agár a megyében, mert legyőzte az enyémet. Meg lehetsz 
elégedve magaddal. A sok idegenben bujkálás után mégis megmaradtál 

Napkelet. 4 
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magyarnak. Az elveidről pedig majd leszoktatunk a következő agará-
szaton. 

Hegedűs Pál komolyan, figyelmesen nézett az öreg Illés szemébe : 
— Az én földemen ez volt az utolsó agarászat, István bátyám. 
Illés István meglepetve kivette a szájából a szivart. 
— Nem agarászom többet — mondta emelt hangon Hegedűs —, 

mert az én földem, meg a szomszédom földje is kicsi az agárnak. Kisebb 
lett a földünk, mert az elődeink agarak után futva megfeledkeztek róla, 
hogy a földet is kell szeretni, hogy dolgozni kell érte, mert különben 
kiszalad a lábunk alól. A kicsi földemet, ami megmaradt, művelni fogom 
minden erőmmel ós tudásommal, a szomszédom földjét se sebzem meg 
többé a lovam patkójával. Új idők következnek, István bátyám, nehéz 
idők. A régi, gondtalan életnek pusztulnia kell, mert különben minden 
elpusztul. 

A hangja reszketett, a melle elszorult, mintha egy erős, kemény ököl 
szorította volna össze a szívét. Ellágyulva, szinte segélytkérően figyelte a 
három vendége arcát: a gyerekét, aki fáradtan, az első, nyílni kezdő sze-
relem mámorától szórakozottan, fátyolos szemmel bámult a levegőbe, 
a férfit, aki fanyar arccal, hitetlen, rejtett mosollyal az ajkán hallgatta és 
az aggastyánt, ezt a multból ittmaradt, remek emberpéldányt, aki kisugá-
rozta már magából fajának minden energiáját, akinek a szeme előtt a 
multból áradó emlékek fénye eltakarta a homályos, bizonytalan jövőt. 

Kínos csönd ülepedett néhány pillanatra közéjük. 
Végre Hody Laci szólalt meg. Férfias, agresszív természete nem tűrte 

az ellenkező véleményt, de Hegedűs Pált szerette, sőt becsülte, — ezért 
nem akart tovább vitába bocsátkozni. Gavalléros, mégis kissé fölényes 
mozdulattal intett a kezével s így szólt: 

— Tehát kérlek szépen, ha nem agarászol többet, add el nekem az 
agaradat. 

— Nem adhatom — mondta Hegedűs Pál csöndesen. 
Hody Laci arcán meglátszott, hogy mindenáron meg akarja szerezni 

ezt a neki kedves állatot: 
— Van egy darab földem, amelyik beékellik a tiédbe. Régóta vágyód-

tok reá. Ha ráadásul eladod a kutyádat, eladom neked. 
Hegedűs Pál elborult homlokkal hallgatta. 
— Így csúszott ki a lábatok alól a föld — villant keresztül az 

agyán. 
— Ne haragudj, de nem adhatom — mondta barátságos, kérlelő 

hangon. 
Felállott s a vendégeihez fordult. 
— Sétáljunk egyet a parkban. Mutatok nektek valamit. 
Lassan kimentek. 
Az árnyas szilfasoron végighaladva, szinte szótlanul a park végébe 

értek. 
A fákon túl egyszerre elébük tárult a beláthatatlan messzeség, a 

sárga kalásztövekkel teleszórt barna anyaföld. A nap vérvörösen siklott 
alá a lilára festett bárányfelhők mögül s lassú méltósággal közeledett a 
föld felé. 

A tarlón, nem messze tőlük, egy karcsú kútgém rajzolódott finoman 
az esti fénytől vibráló levegőbe. 
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A kútgém rúdjáról egy szürke test csüngött a föld felé: 
A Gallér! — mondta Illés István ijedten, belső izgalomtól kipiro-

sodott arccal. 
A Gallér nincs többé. Az ő elmúlása szimbóluma annak, hogy 

veszni kell mindennek, ami hiba volt a multban. Hogy fel kell áldoznunk 
mindent, ami a szívünkhöz nőtt, mert kimondhatatlan nagy szükség: 
van rá! 

Fanatikusan lángoló szemmel, megindulástól megcsukló hangon ej-
tette ki e szavakat Hegedűs Pál. 

Sápadtan, komolyan állt a néma csöndben a négy magyar úr. Egy 
vérből valók, mégis oly különbözők. 

Illés István szólalt meg először, csöndesen, rezignáltán: 
— Hát akkor nincs más hátra, mint hogy búcsúzzunk. 
Elbúcsúztak. 
Mikor a kapun kifordultak, Illés István így szólt a két társához: 
— Ez az ember nem a mi vérünkből való. 
Néhány perc mulva három lovas tűnt fel a tarlókon, amint lehajtott 

fővel, egymásmellett léptetve, hangtalanul közeledtek, mindegyre távoz-
tak a hanyatló vörös gömb felé. 

Hegedűs Pál sokáig ott állott a kertje végében. 
— Lesz-e erőm arra, amire vállalkoztam? — kérdezte elborultan, a 

gondolat súlyától szinte megroppanva. 
Aztán mégegyszer végigfutott a szeme a homályos árnyakba boruló 

pusztán. Kiegyenesedett. A fejét magasra emelte s keményen összeszorí-
tott szája körül megvillant a fiatalság büszke, öntelt erőtől duzzadó 
mosolygása: 

— Lesz! 
Kortsák Jenő. 
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