
CIGÁNYASSZONY TEMETÉSE

A temetés gyászmisével kezdődött. A rokonok
késtek valamennyit, a pap azonban hozzálátott
a szertartáshoz. Majd megérkeznek mise közben
— gondolta —, ha pedig nem jönnek, mire vár-
jon? És kezdte a misét időben. Jólesett ezekben a
kánikulai napokban a templom reggeli hűvöse.
Mintha a hívek is inkább a reggeli misére jönné-
nek ezeken a meleg napokon. Az evangéliumnál
tartott, amikor egy csoport tódult be az ajtón. Ki-
sebb fajta tumultus támadt a templom bejárata
és a hátsó padok közötti területen.

Ácsorogtak egy kicsit, majd amikor úgy nagy-
jából mindenki bent volt már, tétován megindul-
tak. Találomra, inkább egymáshoz, mintsem a
templomtérhez igazodva mozogtak. Rögtön kitűnt
a papnak, hogy senki nincs közöttük, aki ismerné
a templomi szokásokat, így aztán csak úgy a ma -
ga módján előre jött a csoport, és beültek a padokba.
Az asszonyok az elsőkbe, mögöttük a férfiak és köz-
tük egy-két kamasz fiú. Néha az ismeretlen moz-
dulatra derültség támadt a kamaszok között; az úr-
felmutatáshoz letérdelniük meg éppen akkorra
sikeredett, amikorra fel kellett állni a Miatyánkhoz.
Kisebb fajta katatónia jelei mutatkoztak a részvé-
telben, a miséző papot azonban túlzottan nem za-
varta a résztvevők járatlansága. Az asszonyok
erőteljesek és színes öltözetűek, a férfiak kivétel nél-
kül fehéringben rövid- vagy feltűrt ujjal voltak.
A papnak az az érzése támadt, hogy egy rendkí-
vüli nap előtt áll, hiszen e színes sokadalom elő-
revetíti egy tartalmas és drámai temetés képeit.

Minden bonyodalmával együtt szerette a cigány
temetéseket. Gyászuk mélységében van valami ab-
ból, ami nem a sekélyes európai. Az együvé tar-
tozásnak olyan tudattalan élménye, ami az elvesz -
tett rokont nem engedi el teljesen — viszi tovább.
Kettős tudat: részben a halál indulatokat és időn-
ként bosszút kavaró valósága, másrészt a halálon
túli lét életszerű képzelete. Ezért a tehetősebb cigá -
nyok valóságos másik otthonba költöznek, ha meg-
halnak. Ágy, szekrény, tükör, ruhafogas, szőnyeg,
asztal kerül egy-egy módosabb halott sírjába.

A temetőben bibliai kép fogadta a papot. A nagy-
 kiterjedésű temető hatalmas lombozatú fáinak ár-
nyékában embercsoportok ültek csendesen a sí-
rok között. Külön családi, rokoni gyülekezésben.
A papnak az volt az érzése, miközben a kántor-
ral az embercsapatok között haladt a ravatalozó
irányába, hogy míg látszólag ügyet sem vet rá sen-
ki, visszafogott szótlanságukban vagy egy-egy
suttogó, halk beszélgetés mögött nagyon is fi-
gyelik, mi történik. Amikor odaértek, a nyitott ko-
porsónál csak néhány asszony ücsörgött, és az el-
maradhatatlan zenészek már húzták a megszokott
dallamot.

A szertartást megkezdő pap valójában nem
törte meg ezt a méla bút, nem lett élénkebb a fi-
gyelem sem, mindenki ült, és maradt, ahol ed -
dig, legföljebb az imádság szófoszlányai juthat-
tak a fülekbe, ha az éppen kedvező szél beléjük
kapott egyszer-másszor.

A cigánytemetésnek három olyan pontja van,
ahol történhetnek váratlan dolgok: a koporsó le-
zárása, a koporsó sírba engedése és az első lapát
föld. Mindháromra a szertartást végző pap ad je-
let. A jeladásnál körültekintőnek kell lenni. Sze-
rencsés, ha valamihez kapcsolható, mert akkor az
a figyelmet megosztja, és ezzel a fájdalomkitöré-
seket csökkenti. Legtöbbször a zenészekkel lehet
összekötni. Most is így indult: intett a zenészeknek,
akik ismét rákezdtek a keserves muzsikára, és egy-
ben szólította a sírásókat, hogy zárják le a kopor-
sót. Ám a sírásókat nem lehetett előkeríteni, va-
lószínűleg hosszabb bevezetőre számítottak —
gondolta a pap —, és nem voltak a közelben. Tett
egy újabb kísérletet és megismételte a szöveget:
Zárjátok le most elhunyt testvérünk koporsó-
ját…! De nem történt semmi, csak a zenészek húz-
ták tovább a kesergőt. Ekkor a pap úgy döntött,
nem vár, folytatja a szertartást, és majd a végén le-
zárják, ha előkerülnek a sírásók. Így is történt.

A ravatalozóból a menet lassan indult a sír felé.
A távolabb álló embercsoportok a legrövidebb utat
választva a sírok között haladtak a végső nyuga-
lom helyére. A koporsó a zene foszlányai és a so-
kadalom kíséretében ért a sírhoz. Az öt gyerek, a
tizenkét unoka és a hat testvér szomorú jajgatását
az újra rendeződő csoportok tömege tompította.
Egy öregasszony archaikusan felsírt, majd elhalkult,
mintha a fájdalmat csalogatná elő a hőségtől tikkadt
torkokból. Mindenből érződött, hogy még a temetés
nem jutott el a katarzisához. Bár a papnak az volt
az érzése, lassan, de határozottan közeledik a nagy
sírás pillanata. Amikor az összes ott lévő lelkéből
egyszerre tör elő a történelem előtti panasz, ami csak
egyszer, egyetlen egy esetben hallható: ha anyát te-
metnek. Asszonyt, aki több, mint gyermekei any-
ja: szerető, testvér, rokon, menedék.

Résnyire megnyíltak a sorok, és előkerült egy
fehér inges, erős mellkasú férfi. A gyászoló tömeg
szinte kitolta magából, mint szülő asszony a fiút.
Halkan kezdett el énekelni. A zenekar mögéje ke-
rült. Sajgott a dallam, és a fiú hosszan nyújtott han-
gon, torokból énekelt. Egyetlen szót lehetet érte-
ni a szövegből: anyám! A szöveg többi része — bár
magyarul énekelte — értehetetlen volt. Három-
négy versszak után azonban ingerülten intett a ban-
dának, és másik dalba kezdett. Cigány nyelven,
anyanyelvén. És amikor a fiú anyanyelvén az any-
ját kezdte siratni, olyan, de olyan panasz áradata
indult meg a sírásnak, hogy talán még most is tart.
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