
Jegyzetek: 1. Czímermann István levele bátyjához, ,- Czíinermann Ignác szepesi karÍonokhoz.
Kalocsa, 1885. június 21. Czímermann Ignác irathagyatéka. (A továbbiakban CIH.) Az irathagyaték
rendelkezésre bocsátásáért ezúton is köszönetet mondok a Czímermann család leszármazottjának, a
Csehszlovákiában élő Mikulas CrigeI úrnak. - 2. David Livingstone: Missionary Travels and Resear
ches in South Africa. London, New-York, Melburne, 1857. p. 581. - 3. V.J. Courtois: Diccionario
Portugues-Caffre-Tetense. Coimbra, 1899.; Elementos de grammatica tetense, lingua Chinyungve.
1900. A. Mohi: Praktische Grammatik der Bantu-Sprache von Tete. 1904. - 4. Szakértők véleménye
szerint a Biblia huszonötezres szóállaggal fordítható le. Minimálisan ezt li mennyiséget kell tehát fel
tételeznünk a Czímermann által összeállított szótár anyagában is. A szótár kéziratának létezéséről

több forrásból tudunk. E kézirat Czímermann halála után eltűnt. - 5. A "kaffer" szót a XIX. század
végén az európai nyelvekben általában olyan jelzőként használták, amelyafrikaiakat, bennszülötte
ket jelentett. - 6. P. Estevao Czímermann: Nkuebzí mu ndjira ia kupurumuka. Peno bzakupemba
bzadidissa bza uantu Akristao, kuti afike kudzuru ku na Murungu. Natal, 1890; Estevan Czímer
mann: Katekismo ia doktrina Rakrismo iomue ina bzensene bzomue tinifuna kutinchadidi, kuchita,
kutambira, na kupemba. Lisboa, 1890; Estevan Czímermann: Marua a Mario pena Mnezi ua Maio
udaperikina ku na dende Maria Santissima. Lisboa, 1890. - a további csupán utalásokból ismert,
Czímermann által írt, vagy fordított nyungve nyelvű könyvek valószínűleg li Zambési mentén fekvő

Chupanga helységben berendezett könyvnyomdában készültek. - 7. Estevan Czímermann: Biblia
Sagrada. la Testameuto iakare na ipsa. Ku Lisboa 1890. Imprensa Nacional.

CZIGÁNY GYÖRGY

Érkezés
Félelem nélküli esték
állják körül sírásunkat
Minden itt áll s emlékszik rád

Föloldoznak halálunkban
Nem következik már semmi
Fölmagasztal a megszünt lét

Örömükben megállt szívek
körülállják ezt "az estét
így volt mindig is - ráismersz

Elhajítod cigarettád
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