
Lafuatos Meryhé rt

Füstös ké pek
(ré szlet)

,.. Bocz doktor a hullavizsgálatok aIkalmával rálött, hogy a vé nek tömeges halálát nem tí fusz okozza, A teljesen
legyengült szervezetek nem bí rták el a hirtelen bekövetkezett magas lázt, de aki átvé szelte, utána kutya baja
sem vo]t,,,

.,. Nem ]ettünk boidogabbak, A falu házainak egyetlen kapuján be nem tehette cigány a lábát, Az üz]etekben
papí rral fogták meg a pé nzt, nem kí vánták elkapni t lünk a betegsé get. Az a szóbeszé d járta, hogy a bolond
doktor ki akarja irtani a lakosságot, mert a cigányokat tí fussza] oltotta be, é s most rászabadí totta a falura, A jár-
vány terjedé se ellen maga a csend rsé g biztosí totta a falu egé szsé gügyi nyugaimát. Es ha mé g é rté ke]tük vala_
mennyire a saját b rünket, akkor messze elkerültünk minden házat, Beé rtük aZZa], hogy a folyó nádasai köZött
lapulva a haláSzat mestersé gé t  ztük, A folyó é s a ré t  si istenei fogadtak bennünket kegyelmükbe, amijük volt,
fe]kí nálták, csak feI kellett keresni, A tojó madarak fé Szkeit köité s el tt kifosztottuk, az ehet  füveket ]etaroltuk,
é s a halak, mé g í vás el tt, hasunk á]dozatai lettek, Apám né hány hónap alatt legalább tí z é vet öregedett.., A
vé gé n már a pap se jött el a temeté sre.,,

ThuliL, aki már egyáltalán nem hasonlí tott a nevé re, mert arcából csak a hegyesre pödört bajusz látszott, az
egyik temeté sre menet mel]é m szeg dött.

- Hallod, testvé r - suttogta titokzatosan -, tudod, é n világé letemben a pap me]]ett áIltam, amí g az a vé n gaz_
ember kitárt a temeté sekre,

Nem tartottam nyilván, ki kj mellett áll vé gtiszteletek alkalmával, í gy hinnem kellett Thuli állí tását, Vártam,
hova akar kilyukadni, Sokáig kótyáSzta kampósbotjával aZ ú t göröngyeit, maid kimondta vé gakaratát,

- É n akarok pré dikálni,
Els  hallásra gyanú san vizsgálgattam, az ember ]assanké nt önmagával szenrben sem lehetett elfogult. Thuli

elmosoJyodott.
- Azt gondolod, megbolondultam?
- Dehogy gondolom - menteget Ztem,
- Ha azt gondolnád, azon se lehetne csodálkozni, Ennyi bánat után - mutatott a zötyög  kocsira _ semmt

nem Ienne már szé gyen. De tudod, azt gondoltam, bánkódion a pusztulat, ú gyis idelutunk mindannyian, Mit
Segí t a szomorú ság? Cosnyáé k letetté k minden gondjukat - né Zett a háziJag eszkábált koporsó felé , _ Akkor
meg minek sí rjunk? Vagy jrigyeliük t lük? Hadd lássák onnan fentr l - bökdöSött kampósbotjával az é g felé  -,
hogy örülünk neki,

Nem é rtettem, kinek akar vidámságunkkal kedveskedni, de Thulit ez nem zavarta,
Hogy Van aZ aZ atyaú risten a mennyekben? - ké rdezte,

- Drága Thulikám, mi a bánatos virágszálé rt álltál világé letedben a pap me]lett?
- Sun, cigánygyerek, azt gondolod, é rtettem, mit papoit? Csak az elelé t taní tsd meg veJem, a vé gé t tudom,

hogy,,ámen",
Amí g ki nem é riünk a temet be, Thuli egé sz ú ton a miatyánk e]s  sorát szajkózta, Id közben suttogva hang_

próbát csinált, bólogató elismeré semre moso]ygott.
- Mivel csendesí tsem le  ket, ha zsinatolnak? - bökött oldalba,
- Nyú itsd fel a kezed, ahogy a pap szokta.
- Na, iókat mondol, hé  , engedte le a hú rjait. , Az istent leemelhetik nekik, ha be]eí zeledtek a beszé lgeté sbe,

akkor se figyelnek rád.
Ma jd ráiuk szólsz,

- Nem, nem - ingatta a fejé t elgondolkodva, - Valami mé g hiányzik az imádság elejé r l_
Testvé reim az ú rban - találgattam a papi mondókákat.

- Az az, a feje pusztuljon el annak a csipás papnak - vidult fel No ezt nem fogom elfelejteni,
Mozgott a szája egé sz ú ton, a temet Szé len már köszörülte a torkát, ú gy látszott, ott elkezdi, de valahogy

mé gis megemberelte magát.
Nálunk mindenki a megboldogultak hozzátarlozója Volt, í gy aztán az elhunytak sí rba helyezé sekor illett egy-

formán jajgatni legalább addig, amí g a hantok koporsódönget  hangja megsz nik Thuli a sí r feiré szé né l, kam-
pósbot]ára támaszkodva, várt türelmesen, Az összetákolt korhadt deszkaládák recseg  dübörgé sé re letörölte
arcárÓ] a lámpaláz barna foltjait, EZt a hangot nem ]ehetett soha megszokni, Zsibongott, iaigatott, karattyolt
mindenki, amí g a göröngyök zuhataga elcsendesült, majd a hajdani papi szertartások, temeté sek beidegzett
mozzanatai szerjnt megá]]tak a csonka szerszámok, elné multak a kötelez  iajongások.

- Testvé reim a Sí rbal - kiáltott Thuli, Kezeit az é g felé  nyú itotta, a kampósbottal együtt. Körüijártatta a tekin-
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teté t, Mindig akadtak a tí fuszhí rek ellené re is kí váncsi vagy istenesked  öregasszonyok, akik megbámulták a ci-
gánytemeté Seket,

_ Imádkozzunkl _ szólí tott fel mindenkit, Megvárta, amí g közelebb jönnek, é s leengedve juhászkampóját, át-
szellemült áitatosSággal ráZendí tett,

_ Amaro dad Devla, konszan and o csé ri?'- E]hal]gatott, választ várt ké rdé sé re, de mivel csak földi sóhajokat
hallott, ugyanolyan hangon folytatta,

- Szász, kái nájszasz dzsánel o Del kana, szász jekvár, jek rom, tái jek beng,'
Ha lehetne fokozni a cigányok szemé b l tükröz d  meglep dé st, akkor a legfels  fokot kellene emlí teni,
_ Hallod, az anyám keserves istenit - suttogták egymás lülé be -, Thuli cigányul mesé l aZ istennek! - Hol rá,

hol a körülöttük bámé szkodókra né ztek, látva a zsebkend s, imára kulcsolt kezeket, megenyhülve, magukba foj-
tott mosollya] vé gighal]gatták Thuli mesé jé t,

_ Na látjátok _ ké rdezte a ,,máig is é lnek, ha meg nem haltak" után -, minek ide pap? EZt a mesé t legalább é r-
tetté k, Azoknak meg mindegy - intett aZ öregasszonyok felé  -, ú gyis maguké rt imádkoznak,

A következ  alkalomkor már nem tiitakozott a tiszteletes ú r, tartott a konkurenciától, hí re ment a szé pen pré -

dikáló cigány papnak.,,

JEGYzETEK:
l . Thuli: kóvé r
2. Amaro dad Devla, konszan and o csé rl?: Miatyánk, ki vagy a mennyekben?
3. szász, kái náiszasz dzsánel o Del kana, szász iekvár, iek rom, tái iek benB.: volt, hol nem volt, volt, az lsten tudia, hol volt

egyszer egy cigány é s egy ö.dóg.

Lahatos Menttrhé rt köszönté se

ldé n márciUs l5-é n Lakatos Menyhé rt í ró m vé szi pályáiának elismeré seké nt a ,,Magyar Köztáí saság Babé rkoszoí ú ia"
kltünteté st vehette át. Ké pünkön Lakatos Menyhé rt é s a gratuláló pályatárs, cholt Daróczi JÓzsef költ ,

Nyári Gyula felvé tele
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