
A BAGHY-FIÚK É D E S A N Y J A 

1. 

Anevét sohasem mondták ki máskép, csak így: A Baghy-fiúk édes 
anyja. Ez pedig sok mindent jelentett. Azt is, hogy a négy Baghy-
fiú már rég nem lenne a világon az anyja nélkül, mert már rég fel-

falta volna egymást; azt is, hogy négy zabolátlan fiat még nem kormá-
nyoztak ilyen erővel útjára, mint Baghyné a fiait s végül, hogy kevés anya, 
volt olyan kérlelhetetlen egybefogója négyfelé lovanó akaratnak, mint ő, 
amíg fiai itthon voltak. Ott fenn, Pesten, a három idősebb fiú hírlapokban 
is visszhangzó elkeseredéssel ütközött meg szinte naponta s nem egyszer 
úgy volt, hogy az egész ország csak az ő nevüket emlegette... Sándor a 
legidősebb, ügyvéd volt; ügyes sajkás adósságok és társadalmi összekötte-
tések között s mindig felülről öklözött lefelé, gyalogjárón és kopottabb 
ruhában közlekedő embertársai felé. Ilyen handabandázáskor nem egyszer 
találta tarkón öccsét, Károlyt, aki valami intellektuális középpártnak volt 
a titkára s középiskolai tanár. Ha ők ketten összeakaszkodtak, akkor 
várható volt, hogy rövidesen a harmadik Baghy-fiú, Imre, a józsefvárosi 
iparostársadalom vezére is beleszól — s kész a koncert. . . Egy-egy ilyen 
zenebona hetekig is eltartott. Néha úgy tetszett, hogy a három Baghy-fiú 
háromfelé tépi ezt az országot. 

Csak a negyedik fiú, András, maradt otthon. . . Nem tudta elképzelni, 
hogy miért menjen el édesanyjától, hát nem is ment. Esténkint az ujságok-
ból elolvasta, hogy miket mondanak Pesten a bátyjai; csendesen felmérte 
magában, körülbelül melyiknek lehet igaza Ezt pedig abból tudta meg, 
hogy melyik mond legtöbb olyat, amit itthon is szokott. Arról aztán meg 
is állapította: 

— Én utánam mingyán ez a Baghy-gyerek a legbecsületesebb... 
Ám ezt mostanában egyre kevesebbszer mondta. Bátyjai ugyanis sok 

olyan furcsaságot beszéltek, amit András jóformán meg sem értett. Néha 
már úgy olvasta megnyilatkozásaikat, mintha nem is a testvérei, hanem 
idegenek beszélnének . . . 

Hagyján, amit Pesten csinálnak. De mostanában haza is olyan bolon-
dokat üzengetnek, hogy azt már józan ember nem is é r t i . . . Most is: 

— Mikor kezded a szántást? — kérdi Andrástól az anyja. 
— Máma. 
— Csak a liget mellett szánts fel, fiam. — S hogy András szeme 

kerekre tárul, halkan, gondgyötörten teszi hozzá: — Sándor bátyád írt 
levelet... 

András már indulóban volt az Ecsezugra, de erre a szóra a rémület 
majd letaszítja a bakról. 
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— Mi?! Hogy csak a . . . ? — s pillanat alatt kiszáradt torkán reked-

ten szakad ki a kérdés: — Miért?! 
— Nem tudom . . . 
András bódultan, remegő inakkal boklászik le a szekérről. Tekinteté-

vel közben szinte megkapaszkodik az anyja arcán, mintha elesnék enélkül. 
Tántorodó lépéssel áll elébe. 

— Mán megint? — És nem tudja a sírást elfojtani hangján. — 
Idesanyám!... 

Anyjának könny fut a szemére . . . Ám Andrást már ez sem némítja el: 
— A jóvátétel, mi ? . . . Megin' aszt írja, hogy elszedik a termést.. . 
Mellére zúduló, fojtott sóhajtással szinte a vért is lefogja szívén, 

aztán remegő szájjal, sápadtan teszi hozzá: 
— Tavaly is aszt írta . . . Nem lett igaz . . . Csak én, én lettem kólikás 

belé . . . A munka a derekamba dohosodott, hogy kocsmába' adtam ki, akit 
mán nem bírtam, a mírgemet... Idesanyám! 

Könyörgős tekintete mellé a kezét is imádságosan kulcsolta fel 
anyja elé. 

— Nem lehet, fiam . . . 
Baghyné lelkén száz visszhangot ver minden fiának minden kiáltása, 

vágyakozása; de ha négy fia négyfelé akarózik, olyankor a fájdalom hideg: 
gondolkodóvá merevíti. 

— A magadét szántsd fel, fiam. Sándor bátyádét hagyjad. . . 
— Imréét m é g ! . . . Legalább a tőtésig hadd menek! 
— Hagyjad! 
— Károlyén se dógozhatok? 
— Nem. 
András lassan, szinte félve fordul a szekér felé. Még mindig anyján 

csüggő tekintetével nem mer kérdést kockáztatni többet. Tétován, bizony-
talanul kapaszkodik fel az ülésre s csak mikor a gyeplő már a kezében, 
akkor nyög fel keserűen: 

— Az a pesti spekuláció megint. . . A z ! . . . Svindléroznak jobbra-
balra, te meg Baghy András nyögjed. . . Csak mit akarhatnak, jó Isten, 
mi t? . . . 

Nyelt egy nagyot s azzal meg is rántotta a gyeplőszárat. Mikor lovai 
előmozdultak az istrángban, a szekér is hozzányögött egyet András keser-
véhez. András meg lerántotta kalapja szélét, hogy amint két kézre fogja 
a gyeplőszárat, még egy utolsó kérdőt villanthasson alóla anyja felé. 
S mert anyja szemén valami meleg sugár rezeg, szóval is tetézni meri. 

— Hát csak a magamét, idesanyám . . . 
— C s a k azt! . . . — Aztán nem akarta mégsem fiát olyan puszta lélek-

kel elengedni, halkan utánatette: — Majd a többit meglátom én. 
É n . . . Ezt a szót mondta ki leghangosabban. Szigor volt benne, de 

most már nem András ellen. A legény megérezte s kicsit előbbre merte 
magát tolni anyja figyelmében. A kapufordulón kinézett a kalap alól, de 
fel az égre. Vállát is felmozdította s egyenesebbre igazodott ültében: 

— Pedig úgy megházasodtam von' mán az idén, idesanyám, de úgy 
meg! 

Nem is volt közelebbről meghatározható foka ennek a vágynak. így 
kellett kimondani... 

Mikor a lovak ügetőre fogták, a könnyebben haladó szekéren András 
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gondolatai is bátrabban szaladtak egymás nyomára. A Nagy-utcán jobbra-
balra be-bekukkant egy-egy kapu tetején. Mennyi fiatal lány ! . . . Itt egy 
fekete szempártól lehetne egészen megbolondulni, amott meg piros szájról 
pergő szótól. Kúton, tornácon, házkörüli dologban ezer izmos derék hajla-
dozik; barna karok csillognak a napon és kinn az utcasoron is úgy kell 
gyorsan váltani a nézést egyik ringó járásról a másikra, egyik nevető arc-
ról a másikra, mert különben elszédül az ember. 

Még így is micsoda bolondokat lehet gondolni! 
— Hej, bár akár mindet elvegyem! — motyogja első felindulásában s 

csak később csitul a merész vállalkozás olyasformán, hogy hát a minddel 
azt akarja mondani, hogy akármelyiket. Akármelyiken akadna szeretni-
való elég. 

— De, jaj, n o ! , . . 
Hirtelen rövidre kapja a gyeplőt s gyorsabbra nógatja lovai t . . . 
Baghyné úgy maradt ott az udvaron, ahogyan simogató tekintetével 

kikísérte a kapun legkisebb fiát. András szekere már rég elfordult a falu-
szélen s ő még mindig utánarévedezett. Kis cselédje kért ki valamit a kony-
hára, arra ment csak be a házba. 

Eleinte csendes szóval tesz-vesz a konyha körül . . . Mikor mindent ki-
adott, odaszólítja a cselédet és a bejáró asszonyt. Azok érzik már reggel 
óta a hangulat feszültségét s most túlbuzgó figyelemmel lesik az asszony 
szavát. Baghyné nem néz rájuk: 

— Délelőtt hazajő Sándor fiam . . . Dolgom lesz vele, ne smátráljatok 
körülöttünk . . . Itt a kulcs, ha kell még valami. 

A kulcsot odaadja s bemegy a szobába. 
A két cseléd összenéz, vajjon mind a ketten egyét gondolnak-e? 
Nem is lehet nem egyet gondolni.. . Régóta van már úgy, hogy gyötrő 

aggodalom lesz abból, ha Pestről levél érkezik. 
Baghyné lehajtott fejjel lassan jár-kel a belső szobákban; nem vesz 

kézbe semmit, nem próbálja ki ujja hegyével, mennyi port felejtettek el 
kitakarítani; olykor megáll urának fekete tüllel körülcsokrozott képe előtt 
s szembenéz ve le . . . Mintha beszélgetnének, olyan váltakozó eszmélkedés 
tükrözik az asszony szemén. 

— Nem, nem. Nyugton lehet. Nem tudom ugyan, hogy mit akar a fia, 
de nem is akarhat semmi olyat, amit én nem akarok, míg én itt vagyok . . . 
Maga megérti! . . . Míg én itt vagyok . . . De nem hiszem . . . Rém az csak, 
nogy így akar kiforgatni. így, hogy nem vetteti be a fö ldet . . . Eladja?.. . 
Nem! Gondolja csak el: olyan volna ez, mintha engem adna el, engem. 
Érti? . . . Azt írja, hogy a másik kettő is beleegyezik az ő tervébe . . . Ami 
ha nem sikerül, ő belepusztul... 

És ezt az utolsó szót hangosan is kimondja, hogy erejét jobban ki-
próbálja: „Belepusztul!" 

A halántéka megfájdul... Gyorsan az ablakhoz lép s a tavaszi verő-
fénnyel űzeti el szorongását. 

2. 

Sándor tizenegy óra tájt érkezett a ház elé autóval! . . . 
Magas, elegáns alakja künn az utcán ámulatot, benn a házban meg-

döbbenést kelt. Gumisarkú cipője olyan félelmessé teszi megjelenését, 
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mintha kígyó siklanék nesztelenül az ember felé. Nappal is úgy jár benne, 
hogy csak az veszi észre, aki véletlenül éppen odanéz. A kis cseléd meg a 
bejáró asszony, míg róla beszél, nem egyszer riadtan hátrafordul, nem áll-e 
mögöttük. 

Anyjával úgy találkozik, hogy az első pillantásuk is óvatos ütközet már. 
— Kezét csókolom. 
Nyájas és hajlékony. Magas, sápadt homloka időnkint idegesen fel-

ráncolódik, mint az olyan emberé, aki állandóan ellenőrzi saját szavait. 
De azért könnyeden beszél. „Kezét csókolom" — csak ennyivel köszönti 
anyját, mintha nem Pestről, hanem az utcáról, rövid sétáról tért volna 
vissza. Idő- és térérzést győz le ezzel. Mindenhatóságot és mindenütt-jelen-
valóságot hitet el magáról. Megölelni, meghitt egyszerű szavakat mondani 
anyjának, máskor is j öhet . . . Jöhet, amikor akar. Neki nem gond az 
ilyesmi, de most a tervről van szó! 

— Jaj, ne haragudjék édesanyám, hogy zavarom... 
Baghyné, akit az autó megdöbbentett, mert el sem tudta képzelni, 

hogyan juthatott hozzá Sándor — kölcsönkapta-e, vagy az övé csakugyan 
s ha az övé, akkor miből —, nehezen bírta az első megrohanás sodrát 
megállni. 

— Hatalmas terveim vannak — veti magát fia a nagy karosszékbe, 
ahol néhány apjától eltanult pózt igyekszik utánozni s ezzel valami jog-
utódlásfélét jelezni óvatosan . . . 

Baghyné a harmadik percben világosan érzi, hogy minden, ami most 
történik, már fia tervéhez tartozik: az is, ahogyan az anyjával beszél. . . 
És nem akart szívében előre nem-et mondani a fia minden „terv"-ére. Ezért 
elébevág annak, hogy Sándor végleg visszataszítóvá sülyedhessen. 

— Meg tudod mondani két-három szóval, mit akarsz? 
Sándor homloka pillanatra megvonaglik . . . Gyors munkára kénysze-, 

rítik s nem lehet előle kitérni. Előrehajlik hát a karosszékben, mint a mell-
betegek szoktak, hajlott háttal. Arcáról — anélkül, hogy észre lehetett 
volna venni, hogyan csinálta — máris szenvedés tükrözik. Anyjára néz 
halálos komolysággal: 

— El fogjuk adni a birtokot . . . 
Tudja, hogy most egy pillanatig várni kell s csak azután teszi hozzá 

azt a szót, amelynek úgy kell hatnia, mint a hideg késpengének, amelyet 
a gyerek homlokára szorítanak, ha megütötte magát. A kés megvillan, a 
gyerek azt hiszi, hogy most a nyakát vágják el s ehelyett pillanatnyi eny-
hülést érez az acél hidegén. 

— Az államnak . . . 
Üres csend támad egy percre. Sándor aztán hátraveti magát a karos-

székben . . . S megint nem lehetett észrevenni, hogyan tűnt el arcáról a szen-
vedés, hogyan váltódott helyére fölényes, biztos nyugalom. 

— Az állam ugyanis — kezdte cigarettára gyújtva s mintha katedrá-
ról tartana előadást, gyorsan pergő mondatokkal. — Az állam ugyanis 
nagy kitérőállomást akar építeni K .... alatt s ehhez az Ecsezugon van 
a legalkalmasabb terület. A földet természetesen háromszoros árán váltják 
meg hozzá . . . Itt van az én számításom. A mi birtokunk ebből a szempont-
ból kitünő helyen fekszik és ha feljebb az Aba-úti szikes nem volna: az 
állam is önkéntelenül a mi birtokunkra gondolt vo lna . . . Jaj, meg se kér-
deztem: rágyujthatok? 
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Baghyné int, hogy ne zavartassa magát. Ezalatt mintha csak közbe-

vetőleg kérdezné, ám belül szorongó szívvel érdeklődik: 
— Nem az állam gondolt a mi birtokunkra?... 
Sándor szellemes mosollyal magyarázta, hogy az állam nem gondol 

pontosan arra, amit csinál, mert valamit pontosan kigondolni csak egy 
ember tud. Az állam terveit sokan gondolják ki, tehát könnyebben irányít-
hatók ügyes egyéni beavatkozással. 

— És te ilyen ügyes voltál? — kérdezi anyja állandóan merev mosoly 
alá rejtve a kérdés élét. Sándor nem érzi fel a gúnyt s könnyedén felel: 

— Szóra sem érdemes... Annyi dolgom van állandóan a minisztériu-
mokban, hogy ilyen terveket naponta megtudok. Mikor a minket illető terv 
felmerült, eszembe jutott, hogy Károly is, Imre is éppúgy el vannak adó-
sodva, mint én; ha ugyan lehet ennyire egyáltalán eladósodni, mint én. 
Sajnos, tavalyra vártam már a terv megvalósítását, azért nem vettettem 
be a földet. Ez ugyanis fontos, mert én azt mondtam, hogy nagyon rossz 
a földünk. A miniszter bankember. Nem ért hozzá. 

— Hát nem a jóvátétel?... 
— Á, dehogy! . . . Csak tudtam, hogy András nem fog férni a bőrében 

s esetleg mindent elront. — És fehér fogai villogtak a ravaszsága felett 
érzett önelégültségben. 

Majd elgondolkozva hozzátette: 
— Most már magam is bánom, mert a tavalyi termés nagyot rántott 

volna rajtunk.. . Erős bankösszeköttetéseim vannak, furcsa emberek, akik 
előtt vigyáznom kell, hogy anyagi zavaraimat meg ne érezzék. Tavaly már 
úgy volt, hogy csak egy hirtelen házasság segít rajtam. De megúsztam a 
bajt. Erre gyorsan kiúsztam a házasság veszedelméből is. 

— Nem Baghy-fiúnak való házasság lett volna? 
Az asszony félig lehunyja szemét, mert élesen figyelő izgalmát nem 

tudja máskép leplezni. 
— Nem hát — vágja ki Sándor s önérzetét úgy viseli arcán, mint 

parvenü az ékszerét. — Elkopott bácskai család. Alig akkora birtokkal, 
mint a mienk. 

— Szóval az ilyen házasság nem j ó ! . . . 
— Nekem nem. 
És a fiú semmit sem vesz észre abból a gyötrelemből, amely anyját 

fojtogatja. . . Számokat mond; ezresekkel és milliókkal dobálózik s fejből 
óriási szorzásokat végez, előkelő pénzemberek és tőzsdei kufárok modo-
rában. 

Baghyné csendesen feláll, az ablakhoz megy, hogy háttal lehessen a 
fiának: 

— Az idén már a termés sem segítene rajtad, ügye? 
Olyan közönyösen mondta ezt, hogy a fia nyugodtan felelhetett rá 

teljes őszinteséggel: 
— Nem segítene . . . Csak ez a szerződés az állammal. Ez még meg-

menthet, vagy . . . — és elkacagta magát cinikusan — egy gazdag bankár 
leánya.. . 

Az asszony halkan dobol az ablaküvegen: 
— Ki volt az a bácskai lány? 
— Nem fontos . . . Sallay Katalin. Amúgy egészen kedves és szép 

teremtés. 
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Baghynénak eszébe jut legkisebb fiának reggeli kiáltása: „Pedig úgy 

megházasodtam vón' mán az idén, de úgy" . . . 
És annak a gyereknek minden izmából, minden leheletéből a par-

lagon heverő földek panasza sír. Együtt liheg, él, virágzik, vagy omlik, 
züllik a röggel. Penészes korcsmákba veszi be magát, hogy hallja a nap-
számosok nótáit . . . Ott a bormámorban, mert kint a munkán nem hall-
hatja . . . Nem mer Pestre utazni téli, tétlen napokon; fél, hogy beleköt 
a bátyjaiba. Esténként odatérdel anyja elébe és a huszonhatéves ember 
sírva könyörög, hogy fojtsák meg őt is. „Vagy legalább háború legyen 
idesanyám, hogy ne kelljen félni" . . . Megint ez az irtózatos, fuldokló 
elszántság. De most csak itt, az ő egyik fiában. A másik ezalatt kockát 
vet. Naponta kockát vet Krisztus köntösére: életadó hatalmas földdara-
bokra, bársonyos, ragyogó mezőkre . . . A pénz, a most már nem is 
csörgő arany, csak zizegő papiros őrült muzsikájára bokázik . . . 

Csak addig maradt ott az ablaknál, míg érzéseit igaz sorba rakta. 
Anya volt mindig; osztatlanul egész anyja mindegyik fiának. Gyönyörű, 
tiszta családdá foglalta őket, míg itthon voltak . . . Nem tudja a leg-
idősebbet együtttartani a többivel? . . . Hát Istenem . . . 

Érzése Sándorral szemben egy pillanatra közönnyé homályosul s 
akkor megvonja vállát . . . 

Felelt önmagának. Nem is gondolt arra, hogy ezt a mozdulatot a fia 
is feleletnek veszi. 

— Úgy, úgy édesanyám! — lelkendezik Sándor a vállvonására. — 
Nem olyan nagy dolog ez . . . Hiszen, nem mondom, nekem is fáj a szí-
vem az ecsezugi földekért, drága régi birtokunkért, de mikor most olyan 
az ember . . . No hiszen . . . jól járhatunk . . . Emlék, emlék! . . . 
Istenem, ha csak ezzel törődném én! 

Baghyné nem akarta tovább hallgatni. Idegesen ellépett az ablaktól 
s hidegen odaszólt Sándornak: 

— Hozz írást Imrétől is, Károlytól is, hogy beleegyeznek . . . 
Fia úgy ugrott fel, mintha már is szaladna az írásért. De aztán 

meggondolta, hogy most már nem szabad túlmohónak mutatkoznia. Csak 
odanézett a kalapja felé, de nem mozdult érte. Eddig izgalomban égő 
tekintete elbágyadt, arcizmai elpetyhüdtek. 

— Különben hogy' vannak, édesanyám? 
— Köszönöm . . . Itt ebédelsz? 
— Jaj, nem . . . Délután háromkor tárgyalásom van. Bocsásson meg, 

hogy ajtóstul rohanok nemcsak be, de ki is. Annyi a munkám. Úgy sze-
rettem volna . . . 

Igyekezett az utolsó percben jó fiúnak látszani, de. nem jutott semmi 
eszébe, hogy mit szeretett vo lna . . . Beszélgetni? Itthoni, erős szándékok 
mámorát vinni magával? Mit? 

— No majd máskor! — szabadította ki anyja a zavarából s csak 
tekintetével kísérte az ajtóig. 

De nem úgy, mint reggel Andrást. 
Reggel éles fájdalom tükrözött arcán; most csak végtelen szomo-

rúság. 
Mikor az auto elrobogott, az utcagyerekek rivalgása gúnyos kacagás-

ként hatott a szobába. 
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3. 

Baghyné, amint egyedül maradt, eleinte fel-alá járkált a szobában, 
aztán öntudatlanul régi almáriomfiókokban kezdett kutatni. Isten tudja, 
mi vitte rá, hogy legidősebb fia gyerekkori fényképeit szedje elő! . 
Sorra kiteszi maga e l é . . . S akkor éles megdöbbenés hasít szívébe. Mind 
nevet! Irtózatos élettelenséggé összegeződik a tizenkét nevetés. „Milyen 
élethű!" mondta a család annakidején Sanyi minden fotográfiájára. De 
élet volt ez valóban? Ez, amit a képek tükröznek, ez az egyetlen, szinte 
merevgörcsként ható nevetés?... 

Hirtelen összehasonlítja a képek dátumát a család történetével; 1903: 
Sándor apai nagyanyja elborult elmével jár-kel a folyosókon. Legkisebb 
unokáját, Andrást, úgy kell egyszer kiszabadítani kezéből, mert meg 
akarja fojtani. Nagyanyó nemsokára ezután meghal. Sándornak ebből az 
időből való képe nevet. 1905: leég a madarasi-úti ősi hajlék. Egész télen 
nyomorult tanyai házban élnek; Sándor nevet. 1906: Sándor nénje, az 
egyetlen leánygyermek meghal. Hónapokig sírva jár-kel a házban min-
denki; Sándor nevet . . . És így tovább. 1913: Sándor atyja öngyilkos 
lesz . . . 

Ezt a képet már nem merte mégegyszer szeme elé tartani. Nem; — 
a család életének semmi nyoma a legidősebb fiú életén. 

Baghyné ajka szigorú, vékony vonallá élesedik, amint fogát össze-
szorítja. Aztán megint az ura képe elé megy. Csügg rajta hosszas beszél-
gető nézéssel. 

— Belepusztul?! . . . Most egy szóval sem mondta. Csak az adós-
ságait emlegette s azt is majdnem dicsekedve. A maga halálos dacossága 
volna ez? . . . Nem . . . Leírta ezt a szót, mert tudja, hogy én meny-
nyire rettegek tőle. Itt már nem mondta. . . Nem kellett rámijesztenie, 
hiszen belementem . . . Haragszik, amiért hazudtam a fiának? . . . De ő 
jött haza hazudni.. . Nem fogadhattam máskép. 

Megsimogatja homlokát. 
— Hallotta? . . . Az a bácskai lány, aki „amúgy" kedves és szép 

teremtés . . . Én is bácskai és én is amúgy voltam kedves és szép . . . 
Maga megtette volna ezt velem? . . . Most valahol egy talán sokszor 
arculütött magyar család pirul az új arculcsapástól . . . Család, amely 
tavaly még meg is menthette vo lna . . . Az idén már nem mentheti meg 
csak az ecsezugi maradék birtokunk ára . . . Nem, nem, attól ne fél jen. . . 
De ha . . . ha mégis belepusztul . . . Akkor? 

Ajkán megint megjelent az iménti éles vonal s nem felelt a kér-
désre. 

Kiment. 
A konyhán riadtan fogadják. A kis cseléd rémülten lapul a tűzhely 

mögött s nagy fekete szemével esengve néz asszonyára. 
Baghyné a tűzhelyre pillant. . . Mintha ünnepi lakomára készülőd-

nének, olyan sütést-főzést csapnak cselédei. 
— Elment az eszetek? — kiált rájuk első meglepetésében. — Ki 

mondta ezt? 
— Jaj, nemzetes asszonyom, most az eccer tessék még megbocsátani 

— sopánkodik a bejáróasszony. — Ki gondolta vóna, hogy a Sándor ifiúr 
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nem marad itt ebédre! . . . Nem akartunk szígyenbe' maradni . . . Leg-
inkább ez a fityfiritty, ni, most lapul a hitvány, de hogy ű nem restelkedik 
be három tál étellel . . . Jaj nekem! 

Baghyné egy darabig maga is ijedten nézi a póruljárt túlbuzgósá-
got, aztán elmosolyodik . . . S rögtön utána könnybe is lábad a szeme. 
— Egyszer jöjjön haza a ház egyik fia; kamra, kapu, szív, minden elébe-
tárul; a megszokás szigorú zárai lemállanak a szeretettől; az egész ház 
nyitott, tiszta könyvként nyílik elébe: írja be legforróbb vágyát, legtit-
kosabb kívánságát, írjon be mindent, amit szeretne és . . . és . . . 

— Kár volt! — szól oda ridegen, de megvonagló szájjal riadt cselé-
deinek s fordul, hogy gyengeségét a szobákba rejtse. . . De az ajtónál 
megáll. 

— Vagy várjatok! Most jut eszembe. Rakjatok kosárba mindent! 
A két cseléd összenéz, egy szempillantás alatt megérti, miről van 

szó és szabaduló ujjongással ugrik a parancsra: 
— Az ám . . . Hohó! Az András tekintetes úr csak szalonnát vitt 

magával reggel. No, fityfiritty, pattanj csak azér' a kosárér' . . . Ej, erre 
nem is gondótunk! Hogy így is jó hejre megyen . . . Hej, néz maj' na-
gyot a tekintetes úr . . . 

Andrásnak, bár ő volt a legfiatalabb s bátyjait itthon csak ifiúrnak 
hítták, kijárt ez a cím, mert ő vezette a gazdaságot . . . 

Rakták aztán egymás tetejére a kenyeret, bort, húst, hogy három 
Andrásnak is elég lett volna. 

— Én is a tanyán ebédelek — kiált ki Baghyné a szobából, ahova 
útra öltözni az imént besietett. 

— A tanyán?! — A bejáróasszonynak az álla is majd leesik. — 
Esse vót vagy tíz esztendő óta. Amióta a nemzetes urat eltemettük, 
azóta se vót kint a tanyán a nemzetes asszony . . . Hűj, fityfiritty, nagy 
dógok mennek itt! . . . 

És rakták megint egymás tetejébe a kenyeret, bort, húst, hogy há-
rom nemzetes asszonynak is elég lett volna. 

Baghyné maga vette karjára a kosarat. Nem engedett senkit ma-
gával . . . Hosszas keserűség után remegve, gyermekesen örült ennek az 
útnak s egyedül akarta élvezni. 

Túl a falun a rég nem járt út izgalma annyira megrázta, hogy 
zokogni kezdett. De az öröm gyorsan váltotta magához az első fájdalmas 
megindultságot s onnan kezdve magánál is tartotta. Az úti fák szemtelen 
hajnározása a széllel váltotta ki az első mosolyt. Szinte hallotta kiáltá-
sukat: „Megint elkezdtük, nemzetes asszony . . . Hej, haj, mink már 
csak ilyenek vagyunk. Tessék erre jönni a jövő héten is, akkorra kiöltö-
zünk . . . Hohó, mink már csak ilyenek vagyunk" . . . 

A tanyák között már valósággal boldogan birkózott a ruhájába kapó 
tavaszi széllel. Kacagott is hozzá . . . 

András csak állt, állt, bámult, mikor anyját vagy fél kilométerről 
megismerte . . . Ez mi? Mennybéli Teremtőm, ez mi? Ott az anyja jön, 
az szent! Mert ha nem az jön, akkor ő most itt elsülyed a szégyentől, 
hogy volt asszony a világon, akit összetévesztett az anyjával. De nem 
fog elsülyedni, mert ott az édesanyja jön. 

— Idesanyá-á-ám! — búgta messzibe síró, tanyák faláról vissz-
hangot váltó, szívszakadó örömmel. 
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Anyja nem tudta viszonozni a kiáltást s csak a kezével igenelt 

feléje. 
Erre nem lehet mást csinálni, csak futni. Futni az édesanyja felé, 

de olyan erővel, hogy az több legyen, mint amennyi az anyja útja volt 
idáig. 

Izzadva, lihegve ért oda. 
— Anyám, drága jó anyám — lelkendezik örömtől bomladozó ésszel. 

— Most ne tessék szólni. Most tessék hagyni, hogy én itt letérdeljek. 
Hogy én itt letérdeljek, elfeküggyek, oszt belehaljak... 

Baghyné úgy ölelte mellére a nagy, bolondos gyerekfejet, olyan szorí-
tással, hogy elnyomja a túl vad ujjongást, mert csakugyan baj lehet még 
belőle. Különösen ha András a még nagyobb örömet megtudja. 

Várt vele. 
Úgy ebédeltek, hogy András eleget tudjon ujjongani. Lassan, tem-

pósan . . . Ebéd után Baghyné leterítette kendőjét és a fia kabátját az 
útmenti gyepre. Arra heveredve nézte fia munkáját, aki a tanyással a 
boronát igazíttatta meg s maga állt az ekéhez. Már csak az anyja tisz-
teletére is. Közben folyton magyarázott, — néha félkilometernyiről: 

— Itt most mélyebbre hasítom . . . Itt most szaladok rajta . . . Itt 
lesz a legmagasabb . . . Itt kisül, ha nem lesz elég eső. 

Isten tudja, tán csábító, naiv csalogató éneknek szánta ezeket a lá-
zas kiáltásokat, hogy amikor a magáénak végére jár, édesanyja megsze-
resse az ő kotyogását s csupa tréfából is tovább engedje egy-két baráz-
dával. Magyarázott, sóhajtozott, nótázott, mint a gyerek, aki az esti le-
fekvést szeretné elfeledtetni másnapra. 

Lefele bukott a nap, amikor egyszerre megállt s bús, nagy szemét 
anyjára meresztete. 

— Hej, idesanyám! 
— No? 
— Hej, idesanyám, ha én hazudni mernék . . . 
— No — mosolyog az anyja komolykodva csucsorodó szájjal. 
— Mi lenne akkor, fiam? 
— Jaj, idesanyám, akkor nekiakasztanám az ekét még egy baráz-

dának . . . 
— Hát akaszd neki! 
— Jaj, idesanyám, csak az mán Sándoré. Nem tagadhatom le. 
— No hát csak nem félsz tőle? 
— A fődtül nem, de anyámtul . . . 
— No hát csak szántsd fel Sándorét is, Imréét is, Károlyét is. 
András csak áll. Nyel nagyokat s nyel egyet, meg még egyet. 
— Le . . . lehet?! — hebegi hitetlenül. 
Anyja csak a szemével int rá. András meg, mintha meglökték volna, 

úgy nekilódul a barázdának s jó ötven lépés után fordul meg gyanakodva: 
— Igaz?! . . . 
— Igaz! 
— Mind? 
— Mind . . . 
András még a barázda túlsó végén is gyanakodott: 
— Fordulhatok is? — kiáltotta, hogy felverte vele a síkság alkony-

előtti hirtelen csöndjét. 
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Anyja megint csak a keze intésével igenelt rá. 
Késő éjjel vetődtek haza. András a meghalást is elfogadó boldog ki-

merültséggel, Baghyné pedig legalább nyugodtan s valami örök törvény 
elé biztosabb hittel. 

4. 

Egészséges, bizakodó napjai kezdődtek a Baghy-háznak. Dolgozók 
öröme ült az arcokon. Mintha Istennek elfeledett kertje lett volna a régi 
ház s most az első egészséges esőre magához tért volna. Ahogy a kezek 
járása gyorsult, ahogy a kedvek ereje nőtt, úgy nőtt vissza az élet a ro-
mokhoz. Néha csak meg kellett lökni valamit, ami holt ágba szakadt s 
az magától is visszatalált már az élet folyamába. Csak a „terv" fenye-
getett még s Baghyné tekintete nem oldódott olyan könnyen, mert finom 
lelke, mesék érzékeny királyfia, párnázó örömön és biztonságon túl is 
érezte a „terv" álomrontó izgalmát. 

Andrásra pedig önkéntelenül is átragadt valami anyja gyötrelméből, 
jóllehet ő a tervet nem is ismerte, mert bátyjai nem szóltak neki róla 
soha. 

Sándornak sikerült két öccsét rávennie, hogy a birtokeladásba bele-
egyező nyilatkozatukat elküldjék anyjuknak. S nemsokára ezután megér-
kezett egy külön levele is, amely jelezte, hogy folyó hó ennyi- és ennyiedi-
kén kiszáll a bizottság a terepet megvizsgálni. 

Baghyné azon a napon látszólag nyugodtan unszolta Andrást a 
tanyára; izgalmát azonban nem tudta annyira elrejteni, hogy fia észre 
ne vegye. András nem mert kérdezősködni, de míg készülődött, minden 
mozdulatán meglátszott, — hogy fél. Fél ismeretlen hatalmaktól; mert 
bátyjai már azzá nőttek a szemében. 

Remegő kézzel tartotta a gyeplőt, amint kihajtott a kapun. 
A Nagy-utcán, amikor jobbra-balra bekukkant a kapun s meglátja 

napról-napra épülő-szépülő mindennapi látomását: azokat, „akiktől egé-
szen meg lehet bolondulni" s akiken „van szeretnivaló elég", nem állja 
tovább, behunyja szemét s úgy tartja arcát föl az égnek: 

— Csak gondod el, Uram Teremtőm, ha én még az idén se házasodok, 
csak gondod el! . . . 

Igen . . . Hogy akkor mi lesz. 
András mostanában sohasem gondolt már arra, hogy az idén nem 

házasodik. Mindig az ellenkezőjére gondolt s most hogy az örök legény-
ség lehetősége ismét fenyeget — legalább úgy érzi — a szíve is össze-
zsugorodik. Most is, mint ilyenkor mindig, a jó Istent kérte meg, hogy 
gondolja csak el, mi lesz, ha Baghy András nem házasodik? Mert Baghy 
András már elgondolni sem mer i . . . 

Baghyné, András távozása után, hogy fojtó hangulatát elverje, kettős 
igyekezettel néz a ház körül. 

A baromfiudvarban kis cselédje elkeseredett harcban áll két kotlós-
sal, amelyik mindenáron egy harmadikat akar lezavarni fészkéről, hogy 
beülhessen helyére elrendelt anyai méltóságába. 

— Csak tessék mán nízni ezeket a . . . hess, te bitang! ; . . eddig 
megvoltak jó eggyessígbe: két órát ült az egyik, kettőt a másik, kettőt a 



433 
harmadik . . . nem méc a fenébe? . . . oszt' most ez az árva alig ül fél-
órája, sz' mán itt az abléz . . . Huss, te büdös! 

S röpül az ocsus sajtár az ambiciózusabb kotlós oldalának. 
Baghyné a fészken ülőt nézi. Gyönyörködik hihetetlen méltóságos 

viselkedésében. Egyszerre elsápad: a tyúk bedugta fejét maga alá, ki-
kotorta a csőrével az egyik tojást és kidobta a fészekből. Ismeri a kot-
lósoknak ezt a szokását, tudja is az okát, de most valami hirtelen rémület 
készti, hogy felvegye a kivetettet s igyekezzék visszatenni a kotlós alá. 

A kotlós éles csőrével hatalmasat üt a kezére. A kis cseléd meg elkezd 
sopánkodni: 

— Jaj, ne tessék bántani! . . . Tuggya ű mér' csinájja.. . A' mán úgyis 
döglődik, oszt' h ű l . . . Kihűti az anyja testit, a' meg árt a többinek . . . 
Nem szabad visszatenni, mer' elhűti a többit is . . . 

Nem szabad visszatenni! . . . 
Megy fel az ámbitusra. Csak egy pillanatra szégyenli el magát a kis 

cseléd előtt, aztán mintha az eleve rendeltetés vihara zúgna át lelkén, 
kínlódva fogadja vissza öntudatára a benne most iszonyú dörgéssel vissz-
hangzó törvényt, amelyről nem tudni, hogy hol kezdődött a Végtelen Öntu-
datban, de amely örökre ott maradt a legalsóbbrendű lények ösztönében is : 

— Nem szabad a halottat az élők közé visszatenni! 
önkéntelenül jutott eszébe erre az a tizenkét fénykép, amely egyetlen 

nevetésbe haltnak dobta lelki szeme elé legidősebb fiát. 
Mikor a bizottság megérkezett, szinte örült, hogy kínzó látományai 

elől a bizottsággal való bibelődésbe menekülhet. 
A bizottsággal együtt megérkezett mind a három fia. Sándor megint 

csak előkelő „kezét csókolom"-mal köszönt. A másik kettő azonban a 
találkozás első örömében nem gondolt avval, hogy itt most hidegnek és 
előkelőnek kell lenni. Örültek anyjuknak és később is, amikor a birtok el-
adásáról volt szó, amikor a Sándor szerinti „végérvényes" megbeszélés 
folyt, elszoruló szívvel, szégyennel, fájdalommal vettek részt a tanácsko-
zásban. De részt vettek. A fórumi ütközetekben, ahol általános elvi össze-
csapásról volt szó, nem engedtek Sándornak, de magánéletükben szívesen 
utánozták „briliáns üzleti lendületét". Szemük elkáprázott; mindent 
hittek a ragyogó megjelenésnek és saját érdekeik ellenőrzése nélkül men-
tek együtt Sándor érdekeivel. 

A tárgyalás simán folyt. Baghyné az ablaknál ült s egyetlen mukka-
nás nélkül hallgatta, hogy az ecsezugi földek szikesek, intenzív gazdálko-
dásra nem alkalmasak, de viszont mint legelők néhány év mulva megbecsül-
hetetlenek lesznek s ezért, sajnos, nem lehet olcsóbban adni. Az állam 
semmi esetre sem követ el bűnt, mert nem tökéletesen mívelhető földeket 
vesz el, de viszont bűnt követne el, ha egy régi családot potom áron akarna 
kiforgatni vagyonából stb. stb. 

Csak egyszer keletkezik parázs összetűzés, amikor Sándor elvi ki-
jelentést tesz, hogy a mai kormányzatnak feltétlenül előnyére válik, ha 
minél több vasutat épít. 

— A tisztviselőit azonban éhbéren tartja, mi? — vág közbe élesen 
Károly. — A magyar tanároktól elvonják a vasúti jegyet, de azért az 
állam vasutakat épít, egészen „fölösleges" útvonalakat „szervez", ezzel 
gazdasági jólét látszatát kelti. 

De itt már Imre sem állhatja meg: 
Napkelet. 28 
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— Pardon! . . . Az építkezés feltétlenül szükséges, mert pénzt csak az 

ipari termelés felfokozása hozhat s ez pedig nagy mértékben függ az épít-
kezés fellendülésétől. Nem mondom, hogy egyes bankérdekeltségeknek — 
s itt Imre sandán odavillan Sándorra — egyes merészebb, a büntető tör-
vénykönyv paragrafusai között tojástáncot lejtő egyéneknek . . . 

És így tovább! Öt perc alatt halálos ellenségek lettek. A bizottság 
elnöke rántotta el őket elveik mellől. 

— Nézzük meg inkább a terepet, uraim.. . 
— Talán esznek valamit az urak előbb — szólal meg az egész idő 

alatt most először Baghyné. 
Kimennek a terített asztal mellé. Sándor idegesen figyeli anyját. Nem 

tetszik neki az a nagy nyugalom, ahogyan szó nélkül töri, hogy a család 
életében ennyire döntő eseményhez egy szava se legyen. Hirtelen roppant 
szenvedést ölt arcára, amivel anyjának egy-két meglepődött pillantását 
sikerül elkapnia. Észreveszi, hogy ez a szenvedés hitelt szerez neki anyja 
szemében, tehát innen kezdve végig megtartja. Sőt, mintha nem bírná az 
urak vidámságát, bevonul a belső szobába... Mikor anyja utána megy, azon 
éri, hogy a szekrényben kotorászott. . . És: 

— Semmi, semmi — mondja, mielőtt még egyáltalán kérdezték volna. 
Odalép anyjához. És ekkor valahogyan csakugyan mélyebbről, kínlódva 
mondja: 

— Egyet ne felejtsen anyám . . . Az életem függ e t tő l . . . Úgy, ahogy 
első levelemben megírtam . . . Az é-le-tem . . . Én azzal is gyorsan végzek . . . 

De Baghyné már erre sem döbben meg. 
— Ott, ahol ez a dolog elakad, ott lövöm főbe magamat. Eszem ágá-

ban sincs elviselni eddigi életem következményeit, — folytatja Sándor. 
És Baghyné még erre sem változtatja egyetlen arcizmát, csak hidegen 

néz a szemébe. 
Rövid, kemény ütközet ez. 
— Hát sikerül az öcséidet végleg tönkretenni! . . . 
Sándor legyint: 
— Ők most nem fontosak . . . 
— Csak te? 
— Csak én! 
Olyan durva volt utolsó mozdulata és hanghordozása, hogy Baghyné 

pillanatra fizikai undort érez a fia iránt.. . 
Öt perc mulva hatalmas amerikai autó röpíti őket az Ecsezug felé. 

A bizottság elnöke, fehérbe borult, komoly, tiszta tekintetű úr, Baghyné-
val ül a nagy ülésen. A hideg álarc alatt is megérzi az asszony szenvedését 
s már nagyon kedvetlenül járja ezt a kirándulást. Sándor az egész életéért 
komédiázva minden idegszálával játszik: tudóst, közgazdászt, politikust, 
mindent. Mindet tudja könyv nélkül. 

Mikor azonban az autó átrepül a töltésen, akkor kiesik belőle minden 
s csak a leleplezett tolvajok hirtelen dühe marad benne, öklét összeszorítja, 
foga megcsikordul s halálos gyűlölettel mered az anyjára.. . 

... Az ecsezugi föld, — végig mind az ötszáz hold — ott terült el 
előttük a termékenység királyi palástjába öltözve, bevetetten, gazdagon... 

— Itt van, uraim, a terméketlen szikes! — mutat Baghyné a gyönyö-
rűen megmunkált földekre, a dühtől, de félelemtől is remegő fiát egy pil-
lantásra sem méltatva. A vetés — András boldog munkája, — amint 
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szellő suhan el felette, szinte alázatosan hajlong úrnője előtt. A tetején 
napkiszítt, fakuló már, de a szárak alján mintha a föld mérgeszöld, hara-
gos lelke szívódnék felfelé. . . A mag felé. 

Terméketlen szikes! . . . Ügy hangzott ez, mintha Baghyné egy meg-
bántott istenségre szórt galád rágalmat idézne. S a megbántott istenség, 
az ősföld lelke, most köszönné meg neki, amiért a gonosz árulást megaka-
dályozta; az elárvult Baghy-birtok most köszönné meg, hogy engedték 
visszatestvéredni a roppant sík többi, kenyérrel búzgó, áldott, gazdag 
földjei közzé. S mintha éveken át volt parlagulás szomjára egyszerre 
akarná felhörpinteni az adakozás minden mámorát: százszor szebb vetésbe 
zsendült, mint körülötte a jól tartott, elbizatott földek valamennyien. 

Károly és Imre egy szempillantás alatt megbánták a vásárt. 
A bizottság elnöke a kínosan feszült hangulatban kelletlenül száll le 

az autóról: 
— De hiszen ez . . . 
Sándor remegő ajkkal, míg jobb kezével a zsebében kotorász, közbe-

vág: 
— . . . Így is eladó a megbeszélt áron . . . Bírom két öcsém bele-

egyezését . . . 
— Ha végrendelet szerint nem volna birtoklási jogom halálomig — 

fejezi be anyja a hirtelen éles ütközetet. És elnéz a birtok felé. 
— Hogy, hogy? — hökken a bizottság elnöke — Baghy Sándor úrnak 

nincsenek birtokai? 
— Nincsenek. 
Ekkor egy majdnem artikulálatlan, rekedt üvöltés hangzik az autó 

fe lő l . . . 
— Eladó az a föld, anyám?! . . . 
Mindenki riadtan fordul oda. Sándor halántékához szorított revolver-

rel áll az autó előtt. 
Baghyné a rémület első lökésére esengve nyujtja felé karját. Szája 

megnyílik a fájdalomtól, hogy elmondja a hívó kiáltást, amely már ezer-
szer elkészült szívében, de amely fia hazudozásai miatt még egyszer sem 
fért ki torkán. Hogy jöjjön haza, ide vissza a földhöz, az elárult, leköpött 
röghöz. Jöjjön el onnan, ahol annyi hazugság születik, hogy egy Baghy-fiú 
vére végleg elposhad belé. Ide, ahol a munka isteni birkózás az ég szándé-
kaival, Jákob tusakodása az Úr angyalával s nem embernek ember ellen 
való őrült acsarkodása . . . 

— Fiam! 
Csak ennyi tud elhangzani a hívó kiáltásból, mert Baghyné észrevesz 

valamit, amitől még iszonyúbb megdöbbenés járja át. 
A fia feltűnő egykedvűséggel s elszántsággal tartja halántékán a 

fegyvert, de egyúttal úgy csillogtatja, mintha oda akarná mutatni édes-
anyjának. Ugyanaz a revolver van kezében, amellyel az apja lett öngyilkos 
tíz évvel ezelőtt s amely úgy el volt rejtve szekrények fenekén, hogy csak 
tolvajkéz keríthette elő. Mi ez? Ezzel a borzalmas emlékkel akarja leütni 
őrző anyai öntudatát, amiért a nagy „terv" elől óvón borul gyermekei 
fölé?! 

— Ó, bitang komédiás! 
Senki sem érthette az anyának ezt a halk taszító kiáltását, csak ő 

és a fia . . . 
28* 
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Sándor még választhatott a két kiáltás közül. A keserű fájdalommal 

visszahívó „fiam" és a hideg, áttörhetetlen büszkeséggel eltaszító „bitang 
komédiás" közül. Anyja merev kérdő tekintetére könnyen felelhetett. 
Csak a fegyvert kellett volna eldobnia. De minden fegyverét, mindet, még 
a hazugságot i s . . . 

Teljes erkölcsi elernyedés volt-e, vagy a szemérem utolsó lobbanása, 
amikor mégis a ravaszt nyomta meg inkább? Senki se tudta . . . 

Baghyné még egy ideges mozdulatot tett a fia felé. Későn. A dörre-
nés után Sándor inogva állt még egy-két pillanatig. Szeme már élettelen. 
Ajkán szinte kőbedermedten az az iszonyú, részvétlen mosoly, amellyel 
egész életén át mindent tudomásul vett. A saját halálát is. 

Amint holtan elvágódott, mindenki az anyjához ugrott, mintha azt 
érte volna a halálos golyó. 

Baghyné halványan, nyugodtan állt a helyén.. . András rémülten 
száguldott át a vetésen a barázda felső végéről, ahonnan eddig szorongó 
szívvel figyelte a bizottság munkáját... 

És csak, amikor András vállára hajtotta fejét, akkor buggyant ki 
Baghyné pillája alól a Sándort sirató könny . . . 

Addig valahogy legyőzött ellenfélnek érezte legidősebb fiát. 
Rozványi Vilmos. 




