Bé la cigány bú csú ia
|\ragvapám, az egvszer falusi aszta]osmester, ké tfé leembert ismert: a rendeset é s a gazembert, A rendes
l\
t.ore ro]ta a zsidó í szerest, Bé Ia cigányt, aki a kocsmában hegedült, Filjp;t, aki lengyel mene-

kültké"i,l"r"t
nt házasodott be a falu egyik családjába, Sztanoiovicsot, a vándor]ó asztaloslegé nyt, valamint a drótos
tótot, aki id nké nt megje]ent fazekakat foltozni, meg Kossuth Lajost, akinek a fé nyké pe ott Volt a könyvszekré nyben, egy vaskos könlv els oldalán, Közös ]ellemzójük volt, hogy mindannyian csináltak valami hasznosat,
é s nem csaptak be senkit.
S ki volt gazember nagyapám teóriája szerint? Mindazok, akik mások munkáiából é ltek, loptak, csaltak, hazudtak, s köpönyegforgatóké nt hasznot hú ztak mások hiszé kenysé gé b l,
AZ egé sz környé ken tiszte]té k nagyapámat a jó munkájáé rt. Volt hát kikb ] barátokat választania, Akár a iómódú gazdák, akár a tanácseinök barátja is lehetett volna, Becsü]té k is egymást, de csak ú gy három lé pé sr l.
Mindössze három embert volt, akit barátjának vallott, Károla bácsit, aki hat hold földön gazdálkodott, Cquri bácsit, a kádármesteft, meg a Bé la cigányt_
Különös barátság volt ez, hiszen Bé ]a akár a fia is lehetett volna. Furcsállották is a falubeliek, de nagyapám
öné í Zetes, makacs ember Volt, ritkán Változtatta meg az eihatározását. A barátságot meg egyenesen szent dolognak taí totta. Ebbe nem i rt beleszólást mé g nagyanyámtól sem,

t f inden kocsmában más-más banda muzsikált, s a borközi mulatozáshoz bármelyik megfeJelt, de Bé la
IYl"ort a korryek |egjobb prí masa, Nagyapám me€ d közsegi dalárda legiobb lenor é nekese, Mondiák,

hogy ha belé pett a kocsmaajtón, Bé la kezé ben megállt a vonó, s bárki fizette is a nótát, az öregnek kellett
muzsikáinia,
meg a, egé sz bandának rendelt, s velük mulatott, mí g a kedve tartotta, Nem is volt olyan
né vnap, születé snap a családban, hogy Bé ia el ne hú zott volna az ab]ak alatt egy-egy szé p nótát, Nagyapám
meg beszólí totta é s odaültette a vacsoraasztalhoz. Mé g csomagoltatott is nagyanyámmal, hogy legyen a
gyerekeknek is,
maga semmilyen hangszerhez nem é rtett, de nagyon szerette a zené t. Apámnak vett egy heged t, hogy legalább tanulion meg iátszani lajta, s kit fogadhatott vo]na föl zenetanárnak, mint Bé la cigányt,
* AJtán mit ké rsz a tanftásé rt, Bé la? ké rdezte t le aZ els óra el tt,
- Mit ké rhetné k?szeré nykedett a prí máS, - Nem olqan naqy r1olog ez, )ani bátaám. .
-

_ 1emmi se nagq daloq, amihu é rt az ember. Nekem se nagy dalog ajtót, ablakot, bú tlrt csinálni, de ezé rt a twl,ásé rt meq kellett
szenvednem_ A te tudósod se kí sebb é rté ft ,Bé la! É nasztalosmester vagaok, te meg a hegedí é , Tudod mit? Adoft egu í é ldisznót, ha
elí ogadod í í zetsé qül.

Bé la lelkiismeretes tanárnak bizonyult, mjndent megpróbált, amit csak lehetett, apámból mé gSem lett heged ViftuóZ, A kottát egyikük se ismerte, S mint kiderüit, csak a tanárnak volt abszolú t hallása. Meg kellett elé gednie azzal a né hány nótával, amit ú gy-ahogy sikerült belesulykolnia, Nagyapám azonban á]lta a szavát: vágáskor
elvjtte Bé lának a fé l disznót,
- Nem é rdemlem ón ezt, mester ú r,. . szeré nykedett a másik, - mé q aliq tud valamit a fia.
Nem a mesterben van a hiba - állapí totta meg az öIeg, ]ól látom é n, hogy ennek a gqerehneh botí üle van, De azt is látlm,
Bé la, haEr többet tetté l, mint amit 1)áIlaltál: meqszerettetted vele a zenót.

Bé ]ának ké t fia Volt, a fiatalabbik pont egyid s velem, Egy ú ton jártunk iskolába, Együtt jöttünk-mentünk, nagyon jó barátok lettünk, Amikor beteg voltam, iött el hozzánk megmutatni a lecké t, É ssenki sem csodálko,
zott, amikor az é v vé gé njutalomkönyvet kapott az iskolában a kit n bizonyí tványa mellé ,
_ olaan tehetsé ges, mint az apja á]lapí totta meg nagyapám, , meqldtiát\k, ebb a qaerekb mé q lesz valakil.

LJogv

mi lett Karcsiból, nem tudom, Az apiát olyan csapás é í te,amit soha többé nem tudott kiheverni, Az
Flo *n", é vek eIeié n eIrendelté k, hogy csak olyan zené szek muzsikálhatnak a kocsmákban, akik elnyerik
a megyei hivatal engedé lyé t, A többieknek el kell menniük segé dmunkásnak Sztálinvárosba, az é pí tkezé shez, vagy valamelyik gyárba, Bé ia zenekarának is vizsgáznia ke]lett, é s a megye legiobb cigányzené szei megbuktak.
A faluban többfé le pletyka is terjengett aZ esetr l. AZ egyik biztos helyr l tudni Vé lte, hogy azé rt buktak meg,
mert egy taktust se tUdtak kottából játszani, A másik azt Suttogta, azé rt tiltották ki ket a kocsmából, mert a
kulálkoknak muzsikáltak, A harmadik csak intett, lefizetté k a vizsgabiztosokatNem tudom, nagyapám utánaiárt-e a dolognak, de az biztos, hogy abban az id ben nagyon sokat káromkodott. é s soha nem té rt be aZ államosí tás után megmaradt egyetlen szöVetkezeti vendé gl be, ahová egy másik
falrrból hoztak zenekart
Bé ia nem firtatta a dönté st, de attól kezdve gyakran Játtuk ré szegen támolyogni az utcán, heged vel a hóna
alatt, Egy nap aztán fö]pakolta a családját, s elkö]töZött, nemcsak a falubó], de a megyé b l is,
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öbb, mint tí z é v telt el, mire ú jra találkoztam vele, A faiuvé gi autóscsárda sarkában ült, egyedü]. Borotválatlan volt az arca, a ruhája kopott, A fekete heged tokot a fa]nak támasztotta, El tte az asztalon fé lig ürí tett
pohár,

-,

Ki ez az ember? - ké rdeztem a kocsmárostól - olyan ismer s, mé gsem tudok rájönni, fticsod,a _ _.
szeqé nu naguapáa barátjÍ v1lt.
- Csak nem a Bé la?
- De bizlwJ , A megqe legjobb ciqdnqprí nása. A torkával van valami ba1- P t hiszem, rákos. Olqan reftedt, aliq é rteni a szavát,
Pediq hát hajdan... öregapád. a nqakába üItette, ú gq muzsikdlt neki
-

-

É ,s a családia,

-

Köszönöm,

a fiai?

Nem beszé l róluk_ Azt hiszem, elvdltak, amikor elmentek innót. Í g,tr van ez, ha kirántják az ember alól
lmre bátwim| - mondtam - adjon neki vacsorát, meq egu liter vöröset, É nfizetem,
É smí t mondjak nehi?
Nem is tudom,,- talón azt, hogt1 szeqé nq nagqapám kú Idi. Ha óIne, bí ztlsan nt tenné is.

a

talajt. .,

Talán fé l óra is eltelt. Iszogattunk, beszé lgettünk a barátaimmal, Egyszer csak megállt az asztalunk mellett a
kopottruhás, borotválatlan ember, álla alatt a heged vel. Felé nk blccentett, aztán halkan játszani kezdett, S rekedt hangián é nekelt hozzá: ,,PirlspettlJes ruhdcskádban láttalak meg té ged..." A nagyapám nótája,,,
Amikor befejezte, fölálltam, megszorí tottam a kezé t é s a zsebé be Csú sztattam egy százast,
Bé Ia bótqóm

. .

.

azonban megingatta a fejé t é S visszaadta a pé nzt,
Naquapád
ezt a nótát el re kí í izette nekem - mondta. Hanem azé rt meqhé rné lek valamire, fiam- Mutasd meq a s(riát, hoqu
mé gegqszer, utolidra ltt is elheqedülhessem neki_
Megmutattam, A barátaim iS köVettek bennünket, Öreg este volt mát senki se iárt a temet környé ké n, í gy
nem volt, aki megbotránkozhatott Volna a temet i mulatozáson,
Nemsokára Bé la is meghalt. Valóban rákja volt. Apámmal együtt mentünk e] a temeté sé re,Hazafelé jövet lehoí gasztott feiel bandukoltunk, mindkett nket elfogIaltak az emlé kek- Amint belé ptünk a szobába, apám levette a szekré ny tetejé n porosodó heged t, é s játszani kezdte a Bé lától tanult, talán egyetlen nótát, amire mé g
emlé kezett, ,,]uhász leqé ruJ í ekete subtiia, , ."
A szobában mé g sokáig ott csengtek-bongtak a dallam foszlányai, Nem ú gy, a hogy apám megpróbálta elnyekeregni, hanem ú gy, ahogy egykor Bé la iátszotta, nagyapám barátja,
T. Ágoston László

Bokros Lá§zló rajza
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