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Hí vatlan vendé g
{ré szletek\

|\Taponta iárt ki a tanito a tanyáIa, hogy a szül k engedjé k iskolába a gyereket, De az öregek nem hajlottak a
I ! szora. A mi családunkban is a nagyanyám átkozódott, haját té pie, amikor anyám egy szeptemberi napon
né gyünket azzal a szándé kkal mé ricské ]t, hogy a taní tó elé  vjsz. De a ké szül dé sné l tovább nem lutottunk,

Nagyanyám Viszont másnap öSszegy itött bennünket, mentünk a városba. Egé sZ nap járt-kelt velünk az utcá-
kon, é dessé ggel hí zelgett,

- Az iskoiába aztán nem teszitek be a lábatokat, hogy a magyarok maskarái legyetek| - mondogatta, _ Nem elé g
szé gyent nyeltem le é n nagyapátokkal magyaroktól, é s most doblalak benneteket e]é iük? Hát nem! Mert inkább a
kutyák té pjé k szé t a testemet, de nem fogtok a szemem el l elmenni! Nem, mert az Úristen felettünk vanl

AZ é gre meresztette mé lyen ül  szemeí t, maid teljes er b l megté pte a dú S,  sZ haját é s szé les mozdulattal a
leveg be, SzÓrta, A haicsomót a SZé l el ttünk lobogtatta é s nagyanyám uj|ával rámutatva mondta az átkot:

- Í gy vigye el a szé l testem porát, ha elengedlek benneteket
Amikor ezekkel az átkokkal er sí tgette elhatározását, mindig a szemünket é s arcunkat fürké szte, Mi a meg-

ment nket ]áttuk benne, aki otthon anyámnak nem engedte meg, hogy hozzánk nyú ljon,
- AZé rt etetted  ket, hogy eladjad a magyaroknak?! Hogy rajtuk tanuliák meg a Veré St?| Hát nem eleget ta-

nultak aZ é n testemen meg az apádé n?| Hát Van a testünknek olyan ré sze, amit ez az átkozott né p nem vert vé -
gig? Hát az apád egyik szemé t ki ütötte ki?! - ké rdezte anyámtól nagyanyám, s szemeivel majdhogynem felfalta,

- HoInap a templomban misé t szolgáltatok, hogy hí vjam az Urat segí tsé gül,
Másnap né gyünket a templomba Vezetett. A tisztelend vel való egyezkedé s után aZ o]tár elé  té rdepeltetett

bennünket, összekulcsolta a kezünket, maid ránk parancsolt:
- Cigányul ké rjé tek az Urat, mert   ezt a nyelvet is megé rti! Í gy ké rlé tek: Devlám zsutináme pekodó tehána

ávé sz, lo unglonge té le phngle! (Isten Segí ts meg, hogy ne legyünk a magyarok lekötöttlei!)
Fé lve mormo]tuk a segé lyké l  mondatot, ké rlelve né ztük az Úr lé zus verz  testé t, - Fogjátok egymás kezé t,

mert meg kell tanulnotok egymásba kapaszkodni, ha é lni akartokl
.- Szorí tsátok egymás kezé t, mert máské nt ez a világ elpusztí t benneteketI I, ,. ]

6 z id s taní tó m€gjelent a tanyán, de egyre fé lé nkebben beszé lt, mert az öregek azzal fenyegetté k, hogy hoz-
.6'nak egy olyan babonás asslonyl, ak j rjhozza a vakságot,

- Inkább é n vakuliak meg, de ezek a gyerekek lássanak| - váIaszo]t a taní tó gondterhelten,, Ez nem ]ehet földi emberl - mondogatták az id sebbek, é s gyanakvó szemmel mé regetté k a taní tót,
- Mi haszna lehet abból, hogy a cigánygyerekek iskolába iárnak? - ké rdezté k önnön maguktól, - Ha eddig

megé lt a mi gyerekeink taní tása né lkül, hát mié rt bolygatia meg Zak]atott é letünket?
- Szegé ny gyermekeinket mié rt kell benyomorí tani az iskolába, hogy egé sz nap csak üllenek mozdulatlanul?

Könny  a magyaroknak, mert azok már megszokták az ü]é st azon a kemé ny deszkán, ami gyerekeink csak a gye-
pet ismerik, Ha meg a gyerek megmozdul, adnak neki a fejé re. Ha megtanulnak í rni,olvasni magyarul, akkor
már nem is beszé lhetünk velük cigányul! Hová jutott az árva feiünk?

ESte aZ udvaron a tüZet körülülve ké s ig tanakodtak, javaslatokat tettek, hogy hogyan, miké ppen tudnának
megszabaduini a taní tótó1, Egyesek arra gondoltak, hogy pé nzt ke]lene összeadni neki, de a szegé nyebbje ezt
e]vetette, Eddig kibí rta a cigánygyerekek né lkül, hát ezt a pár é vet a haláláig már igazán kibí rhatta volnaI

- Csak adná az Úristen, hogy reggelre né mán kóvályogna a kunyhók között! - fohászkodott né hány asszony,
- ]in arra ké rem a Sziiz Máriát, hogy hí vja magához é s mondja neki: ,,Te szerencsé tlen földi fé reg, hái ne

zavarkolódj a cigányok köZött, mert azok sem zavarkolódnak a ti é ietetekben" - könyörgött a telep legid sebb
assZonya.

Vé gül arra jutottak, hogy a gyerekekkel oda ke]l kakiltatni, ahol a taní tó belár a tanyára, hátha elmegy a keclve
a rossz szagú  fogadtatástól,

De a taní tó csak iött. Hatalmas lapulevelekkel törölgette fé lcip jé r l a gyerekek ürülé ké t. A cigányok az omla-
dozó kunyhók ré sein át ké mleité k.

- Mester ú r! - szóiongatták -, mié rt hozza ide ezt a büdöSsé get?
- A büdössé g már itt volt, csak hát egy kicsit felkavartam - viccel dött a taní tó. Egyé bké nt sem áí t az ember

orrának egy kis ammóniaszag-
Egy dé lután a nagyanyámat szemelte ki, hosszan elbeszé lgettek, Másnap nagyanyám megint e]Vezetett ben_
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nÜnket a Városba, Szokatlan, ismeretlen utcákon jártunk, Nagyanyám homlokráncolva fürké szte a házak falait,
Tekintete egy Söté tre festett kapu láttán é lé nkült meg, ide terelt be gyors mozdulatokkal mindnyá|unkat_

AZ ismer s taní tó lé pett ki az üveges verandáról,
- Isten hozta, Vilma né ni - köszöntötte nagyanyámat,
Egy kedves arcú  pongyolás asszony is elé nk jött, szí vé lyesen fogadott bennünket, A verandán álló vessz gar-

nitú rán kí ná]t helyet, hatalmas tál  szibarackot tett elé nk.
* Vilma né ni, fogyasszák! Tessé k, gyerekek! Vilma né ni, szóljon a gyerekeknek, hogy vegyenek!
Merev szemmel bámultuk a tálat, de meg sem mozduitunk, mí g nagyanyám azt nem mondta:
- Egy szemet vegyetek ki, de semmi többetI Meeé rtetté tek?
Ezt cigányul mondta, mire a szemünkkel válaszo]tunk, hogy é rtjük. Nagyanyám taní tgatott bennünket szem-

mel beszé lni, szemmel is fegyelmezett bennünket,
- Nem csak egyet, gyerekek, lehet többet is, termett b Ven - a taní tó mintha a szigorú  inté sre válaszolt volna,
- Hát maga é rti a nyelvünket? - illet dött meg nagyanyám,
- Ó vllma né ni, hogyne é rtené m! Mikor Szombathelyen a maguk faitáiát taní totta aZ apám, a maga bátyjával,

a Palival egy osztályba jártunk. Arra is emlé kszem, hogy az apám magát csak egyszel tudta elhozatni az iskolá-
ba, de az els  szünetben kámfoná vált.

- Korán fé rjhez mentem - jegyezte meg szé gyenl sen nagyanyám,
- Szé p lány volt - mondta a taní tó dicsé r en a felesé gé nek.
- AZ lsten engem ú gy segé ljen, ha nem mond igazat a taní tó ú r! - eróSí tette meg nagyanyám_
A né gy ké z egyszerre nyú lt a tálba, Mí g a feln ttek beszé lgettek, mi a barackmagot szopogattuk becsülettel. A

taní tó feiesé ge egy röpke pillanatra a házba ment, egy hatalmas kosár ruhát cipelt ki a verandára, Arra ké rte
nagyanyámat, hogy a sok ruhafé lesé gb l válogasson számunkra, mert aZ   gyerekeik már kin tté k. [,,,]

- Most oda kell a gyerekeidet adni az iskolába, mert eladtad magad a rongyoké rt! _ gú nyolódott egy asszony,
akinek ké t gyereke már iskolába iárt,

- Ha mé g egyszer ide beteszi a lábát az a taní tó, hát é n a kocsirú ddal vágom agyon! _ kiabálta a szomszé d,
- Mié rt nem az isko]ásoknak adta azt a sok ruhát? A te unokáid meztelenü] is elvannak a tanyán _ mondta

irigykedve a szomszé dunk, Hermina né ni.
- Aztán te honné t veszed, hogy ezek nem lesznek iskolások? - ké Idezte nagyanyám ingerülten?
Ezen az  szön vagy kilenc gyerek járt az els  osztályba, A második hé ten magukkal hozták az els  osztályos

könlveiket, Nemcsak a gyerekek, de a feln ttek is kí váncsian né zegetté k a könyveket az udvaron, Mi is oda]o-
PÓZtunk a né zel d khöz, bámultuk a szí nes ké peket. Ké rdezgettük a gyerekeket, hogy mi rijság az iskolában.

- Nagyon rosszu] é rezzük magunkat, mert mozdulatlanul kell ülni, meg né mán figye)ni a táblát. Eddig mé g
nem vertek meg bennünket, de a magyarokat máí  ütik.

- A magyarok után a cigányokat ütik? - kí váncsiskodtam,
A gyerekek nem feleltek, csak a vállukat Vonogatták.
Boldogan Újságoltam a nagyanyámnak, hogy é n soha nem megyek iskolába, mert a taní tó már megkezdte a

verekedé st a magyarokon, é s azután a cigánygyerekek következnek,
- Tudom é n, kedveseim - mondta nagyanyám,
Ezután alig egy hé tre a taní tó megielent a tanyán: - Fels bb utasí tásra a telepen elkezd|ük a feln ttoktatást,

Magyarországon is megszüntetiük aZ analfabé tizmust, |..,I

|\fagyanyánk a kunyhónkba invitálta a taní tót, de minket, gyerekeket az udvarra parancsolt, Másnap reggel
I ! nagyanyám engem, aki már betöltöttem a nyolc é vet, meg a bátyámat, Gyulát elkí sé rt az iskolába, A taní tó
miután egymás mellé  ü]tetett bennünket, nagyanyával sokáig beszé lt suttogva a dobogón, Amikor kikí sé rte a
taní tó, cigányul odasú gta nekünk: ,,Egy ujjal sem nyú l hozzátok",

Alighogy szünetet rendeltek, a nagyanya már ott Volt aZ iskola udvarán egy almával meg ké t szelet kenyé rrel.
- Nem vertek meg benneteket? - ké rdezte,
- Nem nagymama, de nagyon rossz volt ennyit egyhelyben ülni - panaszkodtunk,
- A többi cigánygyerek is elviseli - mondta, Ti sem lehettek alábbvalók ezekné l a csóró cigányoknál,
Apám is tanult ebben az id ben- A földosztáskor kapott három holdat, csak akkor ment ki a mez re, ha a pa_

rasztok már hazaé rtek. Nem é rtett a földhóz, ké nfielen volt egy szegé nyebb parasztot felfogadni, hogy taní tsa meg
szántani, boronálni, meg amire kell, Nehezen, de sok mindent megtanult, A cigányok ócsárolták, csú folták, de ó
csak ragaszkodott a földhöz- Amikor már beleiött a munkába, bennünket, gyerekeket is dolgoztatott. Az l950-es
é vekben a földmunka mellett, már volt annyi ideje, hogy a városba fuvaí okat is elfogad|on, 1953-ban már a hú gom
é s az öcsé m is mentek az iskolába, mert a veré st l való fé lelem alaptalan volt, Ebben az iskolában né gy osztál}t
vé geztem, majd a városban, Zalaegerszegen feieztem be a nyolc osztályt közepes eredmé nnyel, Lakatosipari tanu-
lónak mentem, ezalatt a szüleim is kaptak egy ké tszobás lakást a városban. Az ipari tanuló iskolában velem többet
foglakoztak a tanárok, mert nagyon nehé z volt lé pé st tartani a többiekkel, a nem cigányokkal,

A nehezebbje ezután következett,
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