Orsós |akab

szürkület
SZürkületben jöttek ki hoZZánk aZ erd szé lre, a iegyz , meg a taní tó, összeí rtak bennünket, é s köZölté k, hogy a gyerekeknek
iskolába kell iárni, A szüleink sí ftak, iaigattak,
- laj, drága iegyz ú r, minek ezeknek iskoIa? Mink is megvoltunk né lküle, ezeket a szegé ny ártatlanokat minek ké nyszerí _
tik? Hát nem jó ezeknek itthon, hát mit Vé tettünk, mié rt bú ntetnek?
- A tórvé ny el í ria - mondta a jegyz . Ma€uk szembeszállnak?
Ecy hé t mú lva beparancsoltak mindenkit a jegyz sé gre.
- Na, emberek| Kezd dik az iskola, A gyerekek ott legyenek, meeé rtetté k?!
Nagy tanakodás kezd dött az öregek között, ho€
y eI ké ne szökni nyugodtabb vidé kre De akkor meg Valamj rendelet jött
a letelepedé sr l. aZ idó iS kezdett zordulni, í gy hát maradtunk,
Fé lig meztelenül - né gy lány é s három fiú bevonultunk aZ iSkolába Kicsit ké sve é rkeztünk, jöttünkre felállt mindenki
é s megmerevedett, Egy pillanatig a taní tó Sem tUdott mihez kezdeni. AZtán el kapott egy máSfeles nádpálcát é s az asztalra csapott:

-

LeülniI Karokat hátraI

Té tován, megszeppenve álltunk az ajtóban, Nem mertük átlé pni a küszöböt,

Csak ké s bb eszmé ]tünk rá, hát itt Volnánk

az iskolában, ide parancsoltak bennünket. Szüleink naponta borultak té rdre a taní tó el tt, í gy könyörögtek neki, hogy
hagyjon már minket bé ké n, hogy engedjen el már minket, különben felakasztják magukat, A taní tó azonban hajlí thatatlJn
maradt. Most is hamar feltalálta ma€
át] amint a hé t kis vadembert megpillantotta az ajtóban ácsoro€
ni. kiürí tette az els

padokat, Ide ültetett minket, utána meg elmondott egy szé p hosszú beszé det, hogy ú j vendé gek é rkeztek, fogadni kell ket,
mé ghozzá szeretettel,,,
- ]átszani kell Velük ugyanú €y, mintha a társaitok VoInának, Vegyé tek be ket magatok közé | No, hadd láSsam! Ki barátkozik velük?
Ké t hasonló rongyos cselé dgyerek jelentkezett. Más nem,
Hosszú idei€ a plafonon iárattuk a szemünket. Nem Voltunk hozzászokva a fedett helyisé ghez,
- Ne a plafont bámuljátok - mondta a taní tó , ide né zzetek, ahol é n ülök, a dobogóraI
Ezt a szót akkor ha]lottuk el ször. Dobogó! Kózülünk a legnagyobb, ]óska bátyám mert el Ször a taní tóra né zni, volt a
legbátrabb. Í gy esett rá a tolmács Szerep iS, hiszen raita kí vül egyjkünk sem tudott tí Z_tizenöt magyar szónál többet,
- Fé lnek, taní tó ú r - mondta a bátyám, É nis rlgy látom: mozog a plafon.
Nagy neveté S tört ki aZ osztályban, A taní tó alig gy zte a pofonokat osztogatni, hogy helyre állion a rend,
]Ó pár nap eltelt, amí g megszoktuk, hogy fedé l Van a fejünk felett, Kaptunk paiatáblát me€ palavessz t, Kezdtük a betú ket raizol€
atni, Mindegyikünk keze alól szé pformájú karikák sikeredtek, A taní tó állandó figyelme iS fokozta igyekezetünket,
S amit csináltunk, nemsokára Vé gig is holdozta a padok közótt. Külön is fo€
lalkozott velünk, Dicsé rt, ha egy hajszállal
el bbre jutottunk, Ennek az embernek köSzónhetjük, hogy hat é Vig ott maradtunk, é S nem szóktünk el az els próbálkozás
után,

Taní tónk a negyedik vagy az ötödik napon jött rá, hogy mi nyolctól né gyig tulajdonké ppen nem eSZünk, A tóbbiek eImentek ebé delni, mi me€ üldögé ltünk, firkálgattunk
, Ti mikor esztek? - ké rdezte egyszer, amikor ebé did ben beté vedt az osztályba,
- Majd, ha hazamegyünk - mondta Jóska, a ké pvisel nk,
- MáSkor nem tudnátok?
- Tudni tudnánk.
Akkor aztán beterelt minket a konyhába é S hatalmas tál töpörly t tett elé nk, meg kenyeret, zóldpaprikát,
A taní tó addig nem engedett el bennünket, amí g el nem fogyott az utolSó szemi€
Másnap megbeszé lte a csalácjokkal, hogy egyesé vel eljárhatunk hozzájuk ebé delni, Mindennap más portára, Té ny]eg
ú gy is lett, Öt é ven át adtak bennünket ké zr l ké zre a faluban az emberek, többsé gük svábok, de magyarok is, Olyannyira
ha€
yománnyá Vált eZ, hogy mé g nyolc é wel ké s bb a felesé gem is í gy kapott ebé det, Az az igazság. hogy ez egy különleges
falu volt.., Sokat köszönhetünk nekik,

,,Megtalálni az szinte sz t..."
É Ieté nek82, é Vé ben, 2002. március I9-é n elhun],t orsós ]akab, aki í róké nt é s í afaragó né pm vé szké ntis közismert
volt, Beás cigány családban Született l920, május 24-é n,

ú ton Nagykanizsa felé , valahol egé szen közel a város hatá,
rához, É desapia tekn Vájó cigány Volt,
maga, felcseperedvé n, el bb f ré szmalomban dol€
ozott, l940-t I pedie
olajbányász Volt, l942-ben behí vták katonának, A szovjet
frontra került, ahol hadifogságba esett, Bányában é s egy
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repül gé pgyárban dolgoztatták, majd visszatalált a fákig,
amelyek egé sz é letú tján elkí sé rté k:Szibé riában egy iavágásra kiielölt fogoly-csoportba oSztották be, Csak l948-ban
té rhetett haza, Egy erd gazdaságban kapott munkát, ám
rövidesen ismé t aZ olajiparban dolgozott, EIVé gZett egy
olajipari technikumot is, Kedritelé Sb l kezdett fara€ni, pIó,
bálta visszaidé zni az é desapjától ellesett mozdulatokat S
mestersé gbeli fogásokat, l962,ben fafaragó munkásSágáé rt

a né pm Vé szet mestere kitüntet cí met í té lté kneki, A lara,
cóké s é S a Vé S mellett a toLl is hamar szolgálatába szeg -

dött, Rögtón az els í rói kí sé rleté tsiker koronáZta, l952,
ben, a megyei napilapban jelent meg els m ve, melynek

cí me,' ldé zé sa tú lviláqra" Volt. Egy megtörté nt esetet dolgozott fel, amelyet egy óZvegyasszony mesé lt el neki A ié rjé t
akarta a bí róság maga elé citáIni, mert a megé lheté sé tengedé ly né lküli kú tásóké nt kereste, AZ idé zé skor azonban
már öt esztendeie a temet ben porladt Akkora induLatokat
gerjesztett a cikke, hogy a bí róság eln ke szemé lyesen kereste lel, t iS, S az öZvegyet iS, hogy elné Zé süket ké rje a bürokratikus ügymenet miatt, A siker nyomán rengeteget í rt,
üzemi lapjaiban jelentek meg
El bb az olajipar különbóz
munkái, de az irodalmi folyóiratoknak is rendszeresen küldött e]beszé lé seket, Mi sem jellemz bb, mint az, hogy miSkolci é S gy ri folyóiratok (a Napiaink, é s a M hely) egyszerre köZölté k azokat, Pándi Pál iroda]omkritikus is ieLligyelt a
tehetsé gé re,s egy tanulmányában mások figyeImé t is felé
terelte Egyre többet merí tett Saiát é lmé nyeib l. í gy találta
meg igazi í rói hangját. Több antológia is kóZölte elbeszé Ié seit, llyen volt a ,,visszhang" l983-ban, aZ ,,Egerszeqi Füzetek"
l983,ban é s l987-ben, valamint a .,Lükteté s" l990-ben, A
Zala Megyei í rók Egyesületé nek elnöké vé választották, s e
tiSZtSé gé thaláláig viselte, Í rásait valamennyi cigány ú iságban örömmel fogadták, s programszer kötelessé ggel is
í rt Valamennyibe, Beás cigányké nt - mindmáig - szinte
egyedüli toIlforgatóké nt Volt jelen, Els önálló elbeszé lé skötete L987-ben ielent meg ,,Aki hallja, aki nem hallja..." cí men, A benne foglalt valamennyi emlé ket a Szemé lyes át-

é lé shitelesSé ge hatotta át, cSakú gy, mint a szjnté n öné letrajzi ihleté s . l992,ben kiadott ,,Cgökerezé s" elbeszé ]é seit is.
M vei kú ]löldön: Né metországban é S Ausztriában iS sikert
arattak, Mú lt é v szé n Kende Tünde mikrofonia el tt büszké n ú jságolta, hogy egy francia é s egy izraeli könyvki,
adó iS ielentkezett nála ké t könyvé nek é s né hány novelláiának kiadáSi jogáé rt. Mé ltánytalansá€ a sorstól, hogy e fordí tásokat már nem tehette könlvespolcára,
,/óld az erdí , zóld a hequ is, / ,] szefencse i n i5, mequ is -,." - í ey
kezd dik egy - Bari Károly által magyarra [ordí tott beás
né pdal, amelyet mára a magyarországi cigányok himnuszának tekint az öSsZeS hazai cigány né pessé gKevé SSé köZtudott, hogy ezt a dallamot é s dalszöveget is t bb lontos ci,
gány né prajzi emlé kkel együtt - orsós ]akab gy jtötte,
Cyakran é s szí vesen mesé lt, í gy ióí z adomái minden bizonnyal, mé g é vtizedek mú lva is közszáion forognak. Sok

í etrospektí V kiállí táSon ielt nnek maid lafaragásai, s a
babocsai emlé kparkban az enyé szeti€ ott áll majd a cigány
fara€
ott
holokauszt áldozatainak tiSZteleté Ie, áltaIa me€
kopjafa is. Eev kárpáthy cyulának adott interjú jában ú gy

fo€
almazott, hogy ,,azoknak a cigányoknak, akik ké pzettsé gük ré vé n,ú gymond el reküldettek, VigyáZniuk kell, hogy
ne szakadjanak el az egyszer cigány emberekt l, a legs r bbtömé nyebb cigány kóZegt l, ,. Csak az lehet hiteles ember
akár mint ftó, pedaqógus, vagy politikus, 6hi meqtallilja az í szinte
szót az emberek szí vé hez, eszóhez" Ez volt í rój hitvallása, s ez a
legf bb üzenete is a hazai cigány irodalom következ nemzedé kei számára,
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