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IV.

– Halljon ide, Jani, mi hírt hozott a vőm. A földigénylők ma este össze 
fognak gyűlni a Toma házában. Határozni akarnak afelől, hogyha 
még sokáig késnék a bizottság kiszállása, küldöttségbe mennek a 
jegyzőhöz s onnan Szenttamásra a kényszerbérlet ügyében. És maga 
ne hallott volna róla fent a parókián?

Az öreg Kathona jött be ezzel az őszi estén Évike tanulószobájába. 
Nyomban utána Zibai is belépett, de addig nem foglalt helyet, amíg 
a kisleány össze nem rakta a fapálcikákat meg a tarka paszulyszeme-
ket, amelyeknek segítségével számolni tanult. Dáné észrevette, hogy 
Zibai elnéző mosollyal bámul ezekre a naiv tanszerekre.

A helyiség, amelyet a házban egyszerűen csak „iskolá”-nak emle-
gettek – és amelyből a nagyapa csakugyan valóságos tantermet vará-
zsolt, olyan gonddal, utánjárással, mint amekkorát sohasem szentelt 
volna a gyermekei dolgának – nemcsak a tanításnak, de a komoly 
családi megbeszéléseknek is biztos menedéket adott. Mindig a leg-
nagyobb rend és csend uralkodott benne; Klára azt is megkívánta, 
hogy a takarítás alkalmán kívül cselédnép a küszöbét át ne lépje.

– Én ma kint voltam a Kakasék tanyáján úrvacsorát adni Mózsi bá’-
nak. Nagyságos uram honnan hallotta? – fordult a tanító Zibaihoz.

– A jegyzőirodán jártam a pénzünk miatt. Ott az új segéd tárgyal-
ta. Szerinte már rég fel van bolydítva a falu. Szidják a jegyzőt, a főbí-
rót – rájuk fogják, hogy szándékosan húzzák-halasztják. Sőt, Kirlán 
Oltean papot is cirmolja a segéd füle hallatára. Azt mondja, hogy 
mindig összetartott az udvarokkal abban, ami rossz a népnek.
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Az öreg Kathona elmosolyodott:
– Kirlánnak oka van erre!
Nem magyarázkodott, mégis átragadt a mosolygás a másik kettő-

re is. Kirlán történetei közszájon forogtak. Legcifrább dolga a vallás 
körül esett meg éppen. Apja román ember volt, régimódi, komoly-
csendes belső ember a Kathona-udvarban. Korosabb özvegysorban 
már s egy cigánylánytól kapta a kisfi út, akit aztán törvénytelenül is 
magáénak vallott. Senki sem tudta azonban igazából, hogy a gyer-
mek milyen valláson van. Ha az udvar ingyen búzát osztott a ma-
gyar ünnepre: Lulu cigánylány is magyar vallásúnak jelentkezett. 
Különben pedig nem sokat törődött a templommal, Istennel, annál 
többet a részesaratókkal, a szeszfőző munkásokkal s minden jövő-
menő másvidéki férfi néppel.

Az öreg Kirlán próbált valamit formálni a gyermekből, még az 
állami iskolát is kijáratta vele. Maga Kathona kondásnak tette meg, 
mihelyt akkorára serdült, és vele járt a disznóvásárokra. Csakhogy 
orcátlan csalások sültek ki reája. Egy éjjel a nyúléberségű Gyuri bíró 
megfogta, ahogy döglött jószágokat lopott be az urasági malacozta-
tóba, és friss eleveneket dugott magának zsákba helyettök. Akkor 
aztán ez is, az is kiadott rajta: kivilágosodott, hogy rendszeresen „be-
váltotta” a környék elhullott malacait…

Szélnek kellett ereszteni az udvartól.
Kirlán ezután nagy szájjal jelentkezett Derzsi papnál, hogy törölje 

őt az anyakönyvből, mert tér át apja vallására.
Már jól tudta hányni a keresztet, amikor utánavetette magát a 

szinte még gyerek Ánának, egy özvegy gazdáné leányának. Cigány 
praktikákkal igézte meg, így mondták, és odáig vitte, hogy hozzája 
kellett adni feleségül.

– Kirlán! Hogy lehet ez a nép szószólója! – kiáltott fel hirtelen 
Kathona. – Tizennyolcban: értem. Akkor igen, ő vezetett a rosszban, 
és egyedül ő lépte át a küszöbömet. Hanem hogy most, ma, amikor 
állami rendeletek végrehajtásáról lehet csak szó, ki fog rá hallgatni? 
Ne is mondjátok.

– Ez a gyógyíthatatlan magyar optimizmus – s ez a hit a nép józan 
eszében! Aki az érdekök szerint szájal, az után mennek. Látja, apám, 
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ott van Toma. Mindig tisztességtudó ember volt… a fogsága előtt. 
Most egy követ fúj Kirlánnal!

Kathona bizonytalanul és némi szomorúsággal pillantott fel.
– Én ezt nem hiszem.
Zibai idegesen rázott egyet a fején. Apósát a sok kímélet minden 

férfi asságából kiforgatta. Kezd már nem bírni semmi komoly ítélő-
képességgel.

– Hát meglátja, mert holnap nyilvánvalóvá lesz minden, ha csak-
ugyan átmennek az igénylők Szenttamásra.

– A mi népünket legkönnyebben az olyan Kirlán-féle semmi-embe-
rek befolyásolják és vezetik az orránál fogva. Mert a tisztességes bátor-
talan, alázatos, mint a zsellérnép általában – kockáztatta meg a tanító.

Zibai gyanakodóan pillantott reá.
– Szóval elnyomott, azt akarja kihozni.
– Nem. Csak műveletlen és így önállóság és ítélet nélkül való. 

Részben a saját bűnéből, hozzáteszem, mert én tudom, milyen ne-
héz iskolába kényszeríteni. Alig bírtam összeszedni most is húsz 
tankötelest, nehogy a tanfelügyelőség kevésnek találja tanulóim 
számát.

Zibai már nem fi gyelt rá. Az egész történet, ahogy Szentgálon, az 
állami elemiben megváltozott a tanítás nyelve, mire Dáné átkérezke-
dett Zibóról, és élire állott az egyház újból megnyitott gólyafészkes, 
rokkant iskolájának – nem túlságosan érdekelte.

A tanító észrevette, hogy felesleges itten, felállott, és átment a 
szomszédos irodába. Hallani lehetett, amint leakasztotta a csomóba 
kötött rovásrudakat, amelyek segítségével az írástudatlan zsellérek-
kel a megtett napszámokat ellenőrizte. Kifordult, hogy hazaindítsa a 
gabonásból a kukoricamorzsolókat.

– Nagy szerencsénk, hogy Laczkó, a főbíró magyar ember. Ezt most 
látom be igazán. Nekem magamnak beszélte a szentpéteri vásáron, 
hogy csakis népének érdekében maradt állásában, és hogy szeretne 
támasza lenni a magamagát oktalanul koldusbotra juttató magyar-
ságnak. Mégis mennyit szidták, hogy letette az esküt!

Zibai ajka körül kis mosoly vetett gyűrűt.
– Közben a nevét a román aktákon Latcunak kanyarítja alá.
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– Ezt, fi am, csak a rosszakarói silabizálják így… mindig jó embe-
rünk volt, nem érdemli meg, hogy portáljuk a róla terjesztett men-
demondákat!

– Én mindenesetre átmegyek hozzá, és kipuhatolom szándékát. A 
legfontosabb volna tudni, mikor száll ki a tárgyalást megtartani.

– Nem helyeslem, Iván. Én gyermekeim tanárait sem molesztál-
tam soha.

– A két helyzet egyáltalán nem hasonlít – szólt most Zibai türel-
metlenül. – Egy szekunda nem a világ… de egy hold föld már érzé-
keny kára lehet az embernek.

– Jól van, de akkor se beszélj az én nevemben.
– Hát apám nem tart velem erre az útra?
– A világért sem, édes fi am. Egy talpat igaztalan szerdék nincsen a 

birtokomban. Mindenért, amim van, megszolgáltam én is, az őseim 
is! Laczkó ezt nagyon jól tudja, mert ha nem is idevaló, a nép nyil-
vántartja, ki hogyan jutott a magáéhoz. Hiszen azért nem nyúlt az 
enyémhez Kirlánon kívül senki tizennyolcban sem.

Zibai úgy érezte, mintha körben trappolna a témában. Apósa csö-
könyösen visszatér a maga érveire, amelyekre holtbizonyosan épít.

– Lehet, hogy tévedek, s úgy igaz, ahogyan apám gondolja – én 
azonban mégis másképp látom a helyzetet.

Kurtán és kielégítetlen érzésben vett búcsút a háztól. Elhatároz-
ta, hogy kiszabadul ezekből a gondokból egy-két napra. Ha ennyire 
nem fontos a tanácsa, hát lássák.

Úgyis nyomta egy még közelebbi gond.
Az új bankjegyek megjöttek a faluba, csak éppen az elkésve be-

adott összegek beváltása maradt még függőben. Jó lesz utánanézni 
a pénzügy-igazgatóságnál, miből támadt a huzavona.

– Holnap hajnalban bemegyek a városba, eljárom a dolgot.
Ezt így Ilának ígérte, amikor üres kézzel kellett ma délután meg-

térnie a jegyzőségről.
A szegény rémült leány hozzája menekült, majdnem beléje ka-

paszkodott a döbbenetével.
– Az a pénz… nagyon drága pénz, Ivánkám! A boldogságunkat 

akarjuk vele felépíteni… – rebegte, és nyúlánk, hajlós testével hoz-
zája tapadt.


