
Holdosi lózseí

Fogoly
(ré szletek)

- Harminc é ve voltam már taní tó, amikor megismer-
tem Gáspárt, A cigánygyerekek mindig az é n kezem
alá kerü]tek, Annyit elé rtem, hogy í rni-olvasni megta-
nultak, aztán kivetté k  ket a szüIeik az iskolából, Í gy
volt ez a grófi világban, a fe]szabadulás után, é s aZ öt-
venes é vek vé gé n is,

Ez a gyerek más volt, eis nek tanulta meg a bet ket,
né hány hónap mú lva folyé konyan olvasott, szé pen í ft,
|ól számolt, Egy ilyen okos gyereket is megöl a cigány-
é Iet, sajnálkoztam magamban, Mit tudok é n tenni é rte?

Különös fiú  volt, az biztos. A nyolc é v alatt egyszer
sem ]áttam sí rni, de a mosoly is valahol csak bujkált
benne: a szemé ben találtam meg, ha egy ió könyvet
olvasott, é s arról beszé lt, IzgalommaI vártam a nyol-
cadik osztály vé gé t, a szüleivel kellene beszé lni, hogy
valami jó szakmát engedjenek neki tanu]ni. Ha nem
cigány, gimnáziumba küldte volna az iskola, hiszen
nyolc é vig kit n  Vo]t.   keresett meg,

- Tovább akarok tan l]lnj
- AZtán melyik szakma tetszene, Gáspár fiam?
- Gimnáziumra gondoltam,,,
- A szüleid nem tudnák vá]]alni,

 k a szakmát sem, ezé rt ké rem Bé la bácsi segí tsé -
cé t,

Megí gé í tem neki, hogy megbeszé lem az osztályí  -
nöké vel meg az lgazgatóva1, de azé rt jó volna, ha a
szüleivel is szót é rtene,

Amikor egy este vé rz  orral é s szájial megielent ná-
lam, tudtam, hogy megtörté nt, amire ké rtem, Most
sem sí rt, csak annyit mondott, hogy miné l távolabbi
gimnáziumban akar tanulni, ahol el tudja felejteni,
hogy cigányok a szülei, Nem könyörgött, nem panasz-
kodott,   í gy akaria, é s ké sz.

A m vel dé si osztályon elinté zté k, hogy más me-
gye gimnáziumába kerüljön, állami támogatást kap-
jon, mintha árva gyerek vo*lna.

Ballagás napia vo]t Szül k, hozzátartozók elé rzé ke-
nyült hada, sután vigyorgó kamasz fiú k, sí ró lányok, az
é letre felké szí t , szí vszorongató igazgatói beszé d. Az
osztályf nök kiosztja a bizonyí tványokat,   kapja meg
el szöt mint egyetlen, aki nyolc osztályon keresztül
kit n  volt, ,,büszké k lehetnek rá a szülei", Akik nin-
csenek itt, az anyja f z, az apja meg a kocsma el tt
várja, hogy a ballagásról beté r k a kezé be nyomják a
forintokat, é s várja, hogy a kit nó tanuIó fia majd a
helyé re ül,   meg bemehet potyázni ingyen fé ldecit,
ingyen feketé t, Nem, inkább elbujdosik!,.,
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- Korán hazajötté l - lep dött meg aZ anyja,
- Nincsenek sokan a kocsmában?
- Ma volt a ballagásom., ,

- Akkor el sem menté l apádnak segí teni?
- Kaptam szegf t meg egy Thomas Mann-köny-

Vet,

- Ezentú l nem ke]] iskolába járnod, felválthatod
apádat a kocsma eI tt,

Nem mondott semmit aZ anyiának, Hallotta az ap ja
lé pteit, most d l a kilincsre, sarkig tárja az ajtót.. -

- Az 1lyen megátalkodott gonosztev t nem támogat-
ni, hanem agyonütni kellett volna! - szakí tja fé lbe Bé -
la bácsit az apla, - El is mondom, hogy mié rt Onné t
kezdem, hogy sokan voltak a ballagás napján a kocs-
mában, Mé g soha ennyi biciklit nem láttam, a falnak
is kellett támasztanomI ló lesz, ha megé rkezik a gye-
rek, ké rdeztem is a felesé gemt I, amikor hozta az ebé -
det, hogy volt-e otthon, De   sem látta, Teltek-mú ]tak
az órák, de nem jött, pedig szelettem volna már be-
menni, meginni VaiamitI

Mé g soha nem vártam ennyire, hogy bezárion a
kocsma, ké t biciklit nem vitt el a gazdája, máskor be
szoktam tolni az udvarra, de most nem é rdekelt, a
düh elnyomta bennem, Tutuban, a köteleSSé gtudatot,
akinek a biciklimeg rzé s ielentette az é letet,

,,Vé giggondoltam, hogy mit fogok mondani neki. É n
tovább akarok tanulni, apám, add a beleegyezé sedet,
De megszólalni sem engedett, hörgött, mint egy b -
szü]t vadállat, é s nekem ugrott-"

- Pimaszul mosolygott, amikol meglátott, EZ Volt
benne: na, szolga, megjötté l, jól kiszú ftam veled! Te
senkiházi, te szat üvöltöm, már nem is akartam szá-
mon ké rni t le, hogy hoi Volt, mié rt nem iött biCiklit
 rizni, a vé ré t akartam látni, mé g ha utána börtónben
fogok elrohadni, akkor is| 

*

,,A mellemen kapta eJ a bizományiban vett zakót, té p-
te, szabta, a gombok leestek róla, aztán az ing követ-
kezett. MoSt megdöglesz, ordí totta, legalább nem ho-
zoi több szé gyent rám! Apám, beszé lni akarok veled,
é n gimnáziumba megyek tanulni."

- Mé g akkor is fenyeget Zött, hogy gimnáziumba
megy, hát ezt neked, é des fiam, ordí tottam, é S telies
er mb l ököllel orrba vágtam! A vé r mé g jobban
megb szí tett, ütöttem, ahol é rtem,

,,Többet nem versz meg, Tutu, mondtam neki, é s el-
löktem magamtól, De ú |ból nekem ugrott, az arcomba



lihegett, é reztem a fé ldecik szagát, rosszul lettem t -
le, Az a jtó felé  indultam, Hátulról a ha|amba markolt,
té rdre akart nyomni."
- Szörny , amit egy apai szí vnek el kell viselni, halá-
nál fogva hú ztam vissza, mert meg akart szökni, de
megfoldult, é s ököllel száion Vágott! Engem, aZ apját!
A hever re rogytam, kitört bel Iem a sí rás, az é n drá-
ga felesé gem akkol jött el  a dunyhák közül, mert oda
bú jt el, hogy ne lásson semmitI Sí rua í ogyott mellé m,
te sátánfajzat, mondta a volt fiunknak, ké ri bocsána-
tot apádtólI De az csak hallgatott.,,

,,Mié rt keilett ennek í gy törté nnie, mé rt nem é rtet-
tek meg soha? Ha most bocsánatot ké rné k, mindazt el
kellene feleItenem, amit eddig csináltam, Nem mond-
hatom, hogy sainállak, Tutu, neked csak az fáj, hogy a
fiad vissza mert ütni, nekem tizenöt é v vé zik el az or-
romban, a számban, a gyelmeknek vé ge lett a mai
nappal, Tutu, ha tudnád, hogy ma voltam e] ször
együtt n Vel, é s ma é rtettem meg, hogy mié rt kell
ViSszaütni !"

- Hagyd el a házamat örökre, mondtam, Nem vagy a
fiunk többé , meghaltál a számunkra, ú gy é lsz, ahogy
tudsZ! Inné t semmit sem vihetsz magaddal azon kí vül,
ami rajtad van.

,,Ezt a házat sem akarom látni többet Veietek együtt,

TutuI A ha]ottas kocsi is kikerülje velem a koporsóban,
mert különben nyugtalan leszek mé g a földben is!"
- Mintha lidé rcnyomástól szabadultunk volna meg,
amikoí  a söté tben elhint az alak|a, Nyugodt, csendes
é jszakánk volt..

- A nyári szünetben, az iskolakezdé sig magamhoz vet-
tem - fol},tatta a taní tó. Levittem a nyaralómba a Ba-
laton mellé | Közben inté ztem a dolgait a tanácson, A
szüleivel próbáltam beszé lni, de  k azt mondták, hogy
nekik sosem volt fiuk, Annyit azé rt elé rtem, hogy alá,
í rják a papí rt, amivel ál]ami gondozásba adták Cás-
párt,.,

., ,Vettem neki egy ö]tönyt meg különböz  ruhada-
rabokat a saját pé nzemb l.

- Ezentú l minden hónapban kapsz pé nzt, magad-
nak kell beosztani, hogy a szüksé ges í uhákat meg
tudd venni, A kollé giumban a szállás, é tkezé s ingye-
nes ]esz. A könyveket, füZeteket, í rószert is ingyen ka-
pod meg most, hogy állam árvája letté l - mondtam
neki, amikor augusztus 3l-é n elvittem a kollé giumba,
- AZtán csak ú gy tanulj, mint aZ általánosban ! - szorí -
tottam magamhoz bú csú zóul,

- Köszönök mindent, Bé ]a bácsi - mondta, Elé zé ke-
nyültem, Istenemre mondom! Micsoda akarater  van
ebben a gyerekben! Biztos voltam benne, hogy vé gig-
csinálja egyedül, senkire sincs szüksé ge, mé g Iám semI
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