
Madarak aranyheged n
(ré szlet)

Elt egysler va|amikor ré gen, amikor mé g a í é ny ú gy
Pdugdosla szepsé gel, mlnl slegé n}emoel c1 nyo-
morú ságát, egy gyönyör  cigánylány, akit Hanjdzsá-
nak hí vtak,

Ho]lófekete haja gyógyulást hozott aZ azt simogató-
nak, bánatké k szeme boldogságot arra, akire í áné zett.
EZé í t aztán nagy tiSztelettel vetté k körül a cigánytá-
borban, ahol é ]t, Úgy vigyázták ié pteit, mjnt ahogy  r-
zik az alvó gyermek álmát, A vé n Rodákosán,
Hanidzsa világtalan apia,
ezerszer is köszönetet
mondott napiában aZ  
istené nek, amié í t ]ánya
titokzatos ké pessé gei
nyugodt öregsé ggel ál-
dották meg, Mert a meg-
gyógyí tott cigányok nem
voltak hálátlanok, ellát-
ták  ket é tellei-ita]lal,
ké zzel sz tt szé psé ges
sz nyegekkel, eZüstVeí e-
tes, kecses edé nyekkel,
é s a bo]dogság könnyei-
vel gyú rt ropogós kenyé r-
re1,

Lie]lara! Bárcsak
megé rhetted volna ]á-
nyunk nagy tisztesSé gé tI
Bizony mondom, orcád
csillogása a napé va1 ve-
tekedne, kedvesemI - só-
hajtott fel könnyeit törólgetve Rodákosán, majd fé ny-
te]en szemeivel a sátor bejárata felé  né zett - Te vagy
az leányom? - ké rdezte felderült arccal,

É n vagyok apám. Ké t embert gyógyí tottam meg
ma hajnalban a felkel  Nap sugarában, de lelkem
napról-napra söté tebb fátyolba öltözik. Té ged, akit a
iegjobban szeretek a világon, nem tudlak meggyógyí -
tani, Álmomban láttál, s tükröt tartottál fe]é m nevet-
ve, -, - mondta a lány é s apja mel]é  ült.

- Rossz álom- Közeli halálomat jelzi, pedig szeret-
né k mé g é lni egy keveset. Arcomat mosdatnám a bár-
sonyos napfé nyben, selymes hajadat simogatnám,
ami annyi, de annyi emlé ket hoz el  öreg szí vemb l -
sú gta maga elé  Rodákosán, Szemeit töröIgetve.

- Te sí rtái!? - ké rdezte rosszallóan Hanidzsa, é s ú gy
é rezte, a csend arcot öIt sátrukban.

- Boldog vagyok, 1ányom, Nem sí rok é n mástól,
csak a nagy boldogságtól, hogy velem vagy é s nem
hagytál magamra, mint Ruzza, Sáhertit, amikor meg-

szé csl Magda í r  é s ké pz m vé sz t99ó-ban megielent, azo-
nos cí m  könyvé b l.

Szé csi Magda

bolondult  sz feje a nagy szegé nysé gt l, ,, Mj is len-
ne velem né lküled, madaram, szé p viiágosságom -
simogatta meg lánya haiát reszket  kezekke] az
öregember., Mindig veled maradok é s gondodat viselem,
Nincs senkim í ajtad kí vül - válaszolta Hanidzsa é s
megé rintette száz é yel megé lt apja hideg homlokát,

- Apám, apámI - szólongatta az elcsendesüit öreg-
embert, de az már messze iárt, - Eeyedü1 maradtam -

sú gta a csendnek
Hanidzsa é s nem tudott
sí rni, Lassan felke]t, feke-
te fátylat borí tott ezüst-
keretes tükrükre, ruhálát
megté pte nagy bánatá-
ban,

Sí rni apia temeté Sé n
sem tudott, Nem hal]otta
a cigányok vigasztaló sza-
vát, az  szinte fájdaimat
é nekükben, A mú ltban
járt, Apját látta er sen
daliásan, ahogy fekete,
apró lovát vezeti é s felné z
rá, mintha látná. SZé p
ember volt, bo]ondultak
é rte a pirosszoknyás lá,
nyok. Er s karjaival hetet
is felemelt, megpöí getett,
ha megelé gelte huncutko-
dásaikat, Csak ú gy röpül-

tek a piros szoknyák, AZtán e]maí adtak a lányok, meg-
vakuIt a daliás Rodákosán, Azt beszé ]té k, Isten bünteté -
Se, mert egy este iovainak száí nya n tt, s azok hajna-
lonké nt az ezüstfé ny  csillagokra repí tetté k,
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volna. Hajna|onké nt aztán a cigány lstennel hadako-
Zott, Visszaperelte látását, de a kiismerhetetlen é gi is-
ten Szí nes álmokat é s asszonyt kü]dött Liel]arát - fe-
kete sátrába vigasznak, fé nynek a világtalannak.

Liellara imádta az urát, Neki Rodákosán volt az js-
ten, Í gy hát aiázatos voIt a szerelemben é s halkszavú  a
feI-felcsattanó fé rfiszóra. Az öregsé g gy lölt ráncaival
nem hadakoztak, Az id  csillagot varázso]t homlokuk-
ra, ami minden szetelmes homiokán ott van, de az
övé k nem halványult el aZ együtt töitött nyolcvan é V
alatt sem, Egy este í gy szólt Rodákosán,

Szú lj gyereket nekem Liellara! Gyereket akarok t -
1ed

- cyereket? Mit tegyek Rodákosán? Mit? lsten nem
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hozott gyereksí rást, gyerekneveté st sátrunk bé ké s
csendjé be idáig sem,

- cyereket akarok t led! - hangzott makacsul,
- Öreg vagyok má1 nagyon öreg| - sóhajtott fel

Liella ra
- Gyereket akarokl - haltogatta Rodákosán eszel -

sen,

- ]ó, Szülök egy gyereket neked, ha az é letembe ke-
rül is, - ielentette ki Liellara,

Másnap é |jel holdkelté vel ú tnak indult a messzi he-
gyek felé , ahol olyan b vös fák n ttek, amelyeknek
é des vere|té ké t aki megissza, gyermeket szül, csodák,
kal felé kszerezett, titokzatos ké pessé g t, A cigánytá,
bor vé nei megtiltották a messzi hegyekr l szóló va-
rázsé nekeket é s az odazarándoklást, mert töí té nt egy-
sze1 hogy Rumadanta, a cigánylányok köZött iS a leg-
szebb, olyan gyermeket hozott é letre a hegyi fák é des
veí eité ké t ], aki gyé mánt patákkal, mé rges lehellette1
született, Aki közelé be meré szkedett, halá1 fia lett
azon nyomban, A gyermek a táboí  felé t kiirtotta lehe-
leté vel, Ki tudja, megmaradt Volna-e egyáltalán a ci-
gány nemzetsé g, ha egy koronáskí gyó meg nem marja
a kisfiú t é s el nem pusztul? Azóta halálbünteté s iárt
annak, aki a messzi hegyek é desverejté ké t l lett vá,
randós. fudta ezt, 1ól tudta Liellara, mé gis nekiindult
az iltnak, hogy urát, a szeretett Rodakosánt boldognak
]ássa.

Hosszú , keserves ú t után vé gre megé rkezett a hegy-
tet re. A fák aranyhangú  csilingelé ssel köszöntötté k,
é s lehajoltak, hogy az asszony könnyebben elé rhesse
ágaikról a leveleken csillogó é desvereité ket, Lieliara
b ntudattal nyelte a gyermeket adó italt, de csak itta-
itta, ula szomorú  arcára gondolva, Lopakodva hagyta
maga mögött a fákat, ú gy osont vissza a cigánytábor,
ba, mint aZ árnyé k, senki sem ]eshette ki titkát. Ké t
napig aludt nyugtalanul, de amikor mé hé ben a mag-
zat megmozdult, öí öme hatáí talan Volt, Rodákosán aZ
áldozati t z meggyú jtása után hálásan csókolgatta
asszonya gyermeket reit , fahé jszí n  hasát,

Ám a cigánytábor nem öí üIt, Gyanakodva figyelté k
örömüket, a medd  asszonyok meg irigykedve jelen-
tetté k a vé neknek Liellara titokzatos várandóságát.

- Biztosan a hegyen Volt - Sú gta Rátada,
- Máské pp nem is törté nhetett! - jelentette ki

Buria.
- Állí tsátok törvé ny elé  az asszonyt - fú itatott mé r-

gesen Nuta,
- Asszonybeszé d! - legyintett a bölcs Költazsu-
- Lie]]ara öreg, eí re gondolj. Mástól nem, csakis az

é desverejté kt l eShetett teherbe - sziszegte elszántan
Buria.

- Valóban fulcsa, Meg kell tudnunk, hogy törté nhe-
tett - mondta a másik bölcs, a vé nek tanácsának feje,
a hé tszáz é ves Ralatandzsák.

- Törvé nyünk ellen vé teni senkinek sem szabad| -
bólogatott a hosszú  szakállú  Zoltrokcsán,

- Törvé nyt ülünk! - ielentette ki Raiatandzsák, A
három asszony bosszú tól csillogó szemmel vitte hí rül
a táborban, hogy másnap reggel tórvé n}t ü] a vé nek
tanácsa,
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Liellara halálsápadtan vette tudomásul, hogy feIel-
nie ke]l a cjgány törvé ny el tt, Rodákosán nem szólt,
nem Vigaszta]ta asszonyát, tudta, nincs semmi Ie-
mé ny. Liellara meg fog halni a gyermek szü]eté se
után,

Másnap reggel a cigánytábor apraja-nagyja a tábor
közepé n gyülekezett, A földön ülve várták a vé neket é s
a törVé nysé rt  asszonyt,

Volt aki sí rt, volt aki e] re örü]t Liellara Szenvedé sé -
nek.

- ]önnek, iönnek| - kiabálta é g  szemekkel, Rátada,

f, cigányok elcsendesedtek, egy szó sem esett, mí g
,É la vé nek letelepedtek a fö]dre telí tett puha sz -
nyegre, A vé nek tanácsának feje, a hé tszázé ves
Ralatandzsák a kör közepé n foglalt helyet, El tte állt
Liellara, Liellara mellett fekete kend  volt leterí tve,
rajta a cigányok fekete bálványa,

- Esküdj! - Szóií tott fel az asszonyt Ralatandzsák,
Liellara leté rdelt, de fel is állt í ögtön,

- Nem esküszöm! - jelentette ki sápadtan,
- Ne kövess el mé g egy b nt, lányom, Kövesd az  si

hagyománlt, é s esküd; az igaz sz ra, vagy átkozd meg
magad, te szerencsé tlen! - kiáltotta felháborodva a
vé nek feje a cigányok fe]hördülé sé t tú lharsogva.

- Nem esküszöm é s nem átkozom meg magam!
Ané lkül is az igazat fogom mondani, Tudom, hogy
meg fogok halni, de örömmel megyek a halálba| -
emelte fel tekinteté t a földr l Liellara,

- Mit beszé lsz? Örömme]? - né zett aZ asszonyra szi-
gorú an a bölcs,

- Igen, Örömmel, Az uram gyermeket akart, elmen-
tem hát a messzi hegyekhez é s jttam a fák
é desverejté ké b l, Mé hemben n  a gyümölcs, hogy
bánhatné k bármit is?

- Tudtad, hogy törvé nyeink szerint b nt követsz el
né ped ellen?

- Tudtam!
- Tudod, milyen gyereket hozott világra Rumadanta

sok-sok é wel eze] tt?
- TudomI

Tudod, hogy az a gyermek majdnem kiirtotta né -
pünket?

- Tudom! Tudom! Tudom! B nös vagyok, de száz-
szorta nagyobb bennem a szerelem, mint a b nt l va-
ló fé lelem, Gyereket szülök Rodákosán örömé re, viga-
szára. Asszony vagyok, ez a dolgom, Boldoggá kell
tennem az uramat bármi áron is,,, Többet nem
mondhatok, mindent elmondtam! - haitotta le fejé t
Liellera,

Ekkor a vé nek felá|ltak é s bementek a tábor í eg-
.Eszebb, legnagyobb sátrába tanácskozni A cigJ-
nyok kint maradtak é s vártak, Fé lelemmel é s kí váncsi-
sággal bámulták Lie]]arát, aki nem sí rt, nem átkozó,
dott, Rodákosánra gondolt, aki sátruk csendjé ben vár-
ja az í té letet, A születend  gyermeket nem sajnálta,
Tudta, gyerekre kezet egyetlen cigány sem emel, A
gyermek ártatlansága szent, akit Vé dte]ensé ge tesz
er ssé ,



Egy nap, egy é jszaka
tanácskoztak, maid dön-
töttek vé gre a vé nek, Fá-
radtan, vé rágas szemek-
kel ültek le a földre é s
nem né Ztek aZ asszonyra,
A várakozástól vibráló
csendet Ralatandzsák
törte meg.

Lie]Iarát, Rodákosán
asszonyát a vé nek taná-
csa b nösnek találta, s
máglyahalálra í té lte,
Vé greha jtandó a gyermek
születé se Utáni reggelen,
A mi istenünk legyen ve-
letek - állt fel a vé nek fe,
je. Mindenki köVette,

Ebben a percben iszo-
nyatos í opogással ketté -
tört a cigánybálvány,
ma jd hatalmas, ké k lán-
gokkal elé gett, A cigá-
nyok irtóZatta] hú zódtak
be sátraikba. Fé lve iste-
nük bú nteté sé t ] é s a va-
cogtató áimoktól, mé g
mé lyebb hittel áldozták
fel fek_^te kakasaikat a li-
dé rcek e] zé sé re. LieIlara
a sátrukba futott, átöle]-
te zokogó urát é s eimesé lte az é gi jelet, a bálvány ti-
tokzatoS pusztuláSát,

Meglásd, a mi gyermekünk nagy varázsló lesz é s
olyan szé psé gesen szé p, mint a t z lobogásaI Ne sí ri,
örülj a gyermeknek, amit neked szül k - vigasztalta az
aSSZony,

Bocsáss meg nekem Liellara, miattam kell meg-
ha]nod,..

- Ne emé szd magad, Rodákosán, A te boldogságo-
dé rt az é n é letem nem sok, csak isten segí tsen té ged,
hogy lóra tudd ültetni a gyermekünket é s magasra
tudd emelni a lakodalmi kalácsát. Mi Iesz veled? Mi
lesz veletek? - sí rta el magát Liel]ara is, Í gy hát együtt
siratták soí sukat.

A hónapok gyorsan futottak, Egy sokcsillagos hideg
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szé csl Magda rajzai

é jszakán megszületett
Liel]ara é s Rodákosán le-
ánya, Hanidzsa,

Qz az é iszaka a csodák
Pé jszaká ja voIt A ci-
gány né p nem gy Zött ál-
mé lkodni Hanidzsa szü-
leté sé nek pillanatában
csil]agok százai h ul]ottak
a föid re, aranykí gyóvá
Változtak, majd bekú sz-
tak a tábor közepé n é g 
í  zbe, A t Z aranyszikrá-
kat vetett, s ezekb ] mi]-
lió é s millió vakí tó
gyöngy szóródott SZerte-
szé t, beterí tve a sátrakat,
a lovakat, az egé sz ci-
gánytábort, Té rdig iártak
az igazgyöngy-zuhatag-
ban, A legfé nyesebb
gyöngy megrepedt é s egy
gyönyör  tündé í  pattant
ki bel le, aranyheged -
vel a hóna alatt, É nekelni
kezdett, de olyan szí vszo-
rí tóan szé pen, hogy aki
halotta, gyöngyné l is
csillogóbb könnyeket el-
tett. Liellaí a is hallotta

az é neket é s szí ve megtelt szeretettel né pe iránt, hi-
szen isten nem másnak, az   né pé nek küldte a csodát,
hogy elsimí tsa arcukon a bánat é s a fé lelem ráncait. A
cigánytöí Vé ny a fé ]elem törvé nye, a fé lelem sZü]öttie,
gondolta, miközben né zte a lányát é s nem fé lt a reg,
gelt l,

A szé psé ges gyöngytündé r Vjí radatig játSzott arany,
heged jé n, majd egy láthatatlan je]re háromszor
megé rintette a földet, a cigányokra nevetett, nappali
fé nyessé get hozva, é s elt nt örökre, AZ igazgyöngyöt
szorongató cigányok könnyes szemmel kutatták,ke-
resté k, de nem találták seho]. Az aranyheged  viszont
ott fé nylett Rodákosán Sátra el tt, Bevitté k neki, é S
ámulhattak a gyermek láttán, Bizony, a kislány é ppen
ú gy né zett ki, mint a ké kszem , aranyheged s tündé r,
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