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� Árpád bácsiék elolvasták a naplóinkat is, aztán
csúfolkodtak velünk. Tudniillik Manyi is, én is bele-
szerettünk egy kicsikét Samuba. Hogy Samunak me-
lyikünk tetszett, melyikünket szeretett, nem tudom.
Mikor negyven vagy ötven év múlva kérdeztem, azt
mondta � akkor már rosszul tudott beszélni a szélütés
után �, hogy mind a kettõnket. Emlékszem, ahogy el-
mosolyodik homályos tekintettel, kicsit ferde arccal,
nehezen beszélve, keresve a szavakat, mondja: �mind a
kettõbe szerelmes voltam.�

Egész haláláig, ha indulás elõtt reggel, búcsúzáskor
átjött, hozott egy üveg pálinkát. Tetejére kicsi virágcso-
kor volt kötve. Mondta: bokrétát kötöttem mezei vi-
rágból. Aztán késõbb akadozó nyelvvel csak annyit:
bokrétát� 

Miután meghalt, Bebi, a lánya, hozta a pálinkát kis
virágcsokorral. Vajon tudta-e Bebi, hogy mit jelentett
ez a virágcsokor? Így folytatódik az ének:

Küldeném is, nem is messze-messze távol,
Szép lány asztalára, fényes úri házba.
Maradj itt, hervadj itt kék ibolyám kelyhe,
Mezei virágnak kunyhóban a helye.

Te Berta, mikor az ember fiatal, lehet egyszerre ket-
tõbe szerelmes?

� Azt hiszem, hogy mind a kettõ csak tetszik, és
nem tud választani. Nem ismerem a férfiakat. Sze-
retni talán lehet kettõt. De szerelmesnek lenni �
csak egybe lehet. Amikor az ember fiatal, a szere-
lembe szerelmes. Készenlétben áll nála a szerelem.

� Ismertem egy írót, Varga Ferencet, bevallotta: ha
szerelmes, akkor mindig egyszerre több nõbe szeret bele. Kiment Franciaországba, Pá-
rizsban él. Húsz-harminc évig küldte nekem a szerelmes leveleket � biztos másnak is.
Aztán már Miklóst jobban szerette � onnan távolból, mint engem. 

� Na látod�
� Akkor régen, emlékszem, az istállófiú, a szolga az istállóban aludt. A jászolban volt

szénatartó hely � nem is tudom, hogy hívták azt a részt �, ott aludt.
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� Párnát, lepedõt és takarót adtunk. Volt, amelyik
szombaton kért melegvizet, hogy a teknõben, a paj-
tában mosakodjon, de az ritkán fordult elõ. A vályú-
nál mosakodtak. 

� Egy kicsit mindig irigyeltem, és szerettem volna
ott aludni én is. Olyan sokáig megmaradt bennem az
istállók jó szaga. Egész éjjel égett egy kis lámpa. 

� Emlékszem, tisztogattam a lámpaüvegeket sor-
ban. Hármat, négyet, ötöt. Bele kellett lehelni, az-
tán belenyomtuk az újságpapírt, és forgattuk körbe-
körbe. A végén fényesre kellett törülgetni. Igen, a
lámpára figyelni kellett. Az ember feljebb csavarta a lángot, vagy lejjebb. Aztán este
elfújni. Meggyújtani sem volt könnyû. Idõnként a kanócot levágni, petróleumot töl-
teni. Ha fogytán volt, akkor büdösen kezdett égni. Ma már az istállóban is van vil-
lany, csak villanykörte nincsen.

� Samunak volt egy kicsi háza a kertben, amit õ épített. Kõlapok alul, fentebb geren-
dák. Nagyon kívánkoztunk ott aludni mi ketten. Egyszer ki is hurcolkodtunk, de éjfél
körül visszamentünk a házba. Féltünk. Nem is jó szó, hogy féltünk. Valami mindig tör-
tént, valami mindig neszezett, az nekünk sok volt.

� Samu kacagott is reggel rajtunk. A házát csak nyáron használta és õsszel, míg
nem jöttek a nagy hidegek.

� Az istállóban csöndesen kérõdztek a tehenek. A pára, a meleg. Jó hangulata volt, szá-
momra örökké a békét és a nyugalmat jelentette, nagy otthonosságot. Sokszor gondoltam
rá, hogy Jézusnak is � amennyiben az istállóban született és tehenek melegítették � jó le-
hetett. Mert az istállóban sosincs hideg, sosincs meleg. Az istállók jól temperáltak. Ha
tisztán tartják, a friss trágyának a szaga egyáltalán nem rossz, hiszen a marhák, lovak nö-
vényevõk, nem büdös a gané, és Samu egyébként is nagyon tisztán tartotta az istállót. 

� Aztán iskolába került, máskor katonaságnál volt, hozta-vitte az élet. Csak én
voltam mindig otthon. Ilyen apró-cseprõ dolgokkal telt el az idõ, amíg megvénül-
tünk. De addig sok minden történt. Beléptetek ti is az életembe Manyival, minden
nyáron vártam, hogy jöttök, és tudod aztán, hogy teltek a napok.  Nekem dolgozni

kellett kislányként is, nagy-
lányként is, anyám nem ha-
gyott csak úgy lesben állni �
ahogy mondta.  Úgy szeret-
tem, mert szép fehér volt még
a kezem, mindig kentem: egy
kis tejföllel, vajjal. Édes-
anyám tett oda kemencét pu-
colni. Nemet nem volt szabad
mondani. Persze féltettem a
kis kezeimet. Meg kelletett
csinálni. Édesanyám nem
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szerette az ilyeneket. Nekem nem leszel házironda.
Úricifra, házironda � ezt mondta. Kellett takaríta-
ni. Kicsi anyánk� szigorú volt. Aztán nézd, mi-
lyen lett a kezem. Bogos, töredezett, durva. 

� Kell már hozzak valamit. Csúzos, reumás a kezed,
töredezett a körmöd, ápolni kellene, de legalábbis gon-
dozni. 

� Az jó lesz. Korán keltünk már gyermekkorom-
ban is. Nekünk muszáj volt korán kelni, mert édes-
anyám megágyazott, és azt mondta, nincs csúnyább
egy vetetlen ágynál. Ez volt az õ mániája. 

Költött fel bennünket � hánykor, már nem em-
lékszem. Nyolcra iskolába kellett menni. Öt órakor
már indultunk dolgozni. Akkor hajtották ki a csor-
dát és jöttek a napszámosok. Nekünk kellett õrizni
a munkásokat. 

Mondták irigykedve, hogy könnyû Farkasnak � az édesapámnak �, mert a fiú a
kaszásokkal, a lány meg a nõi szakasszal megy kapálni, gyomlálni, ahová kellett,
ahol volt a munka. 

Aztán telt az idõ szépen�
Elõl kellett járni a munkában.
Hét órakor reggeliztünk a
mezõn. Addig kellett dolgoz-
ni, ki kellett vinni egy pász-
mát. Samuék óra szerint reg-
geliztek. Így aztán, amikor mi
leültünk, leültek a többiek is.
Tudták, hogy Samunak van
zsebórája, és ha õk leülnek,
hét óra, üljünk le mi is �
mondták az emberek a szom-
széd földeken.

Bontottam a reggelit a me-
zõn. A reggeli mikor mi volt.
Egyik reggel túró, másik reg-
gel sajt vagy szalonna hagy-
mával. Mikor megjött a sze-
zonja a paradicsomnak, ubor-
kának, akkor azt vittünk még.
Annyit vett mindenki, ameny-
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nyit akart, amennyivel jóllakott. Adagolás nem volt. Ettünk, amíg mindenki jólla-
kott, aztán mondták, hogy menjünk, mert ideér a dél. Az idegenek mondták, az asz-
szonyok, mert tudták, hogy menni kell. Aztán fölálltak, én betakartam, összeszed-
tem az asztalt, elraktam a kenyeret, bekötöttem a sót, mert nem volt sótartónk, ha-
nem a takaróruha sarkába be volt kötve egy adag só. Mindig az a mogyoróhagyma
volt � így hívta édesanyám �, ami olyan sokat terem. Azt csak széjjel kellett szedni,
és azt ki-ki magának megpucolta. Ha megmaradt és másnap is abban a darab föld-
ben dolgoztunk, akkor betemettük a földbe, másnap elõszedtük. Legtöbbször fiatal
munkásaink voltak, velünk egyidõsek. Leánykák, fiúcskák jöttek a kapáláshoz. Dé-
lig dolgoztunk. Édesanyám hozta az ebédet, én soha nem mentem elejbe, és ez na-
gyon-nagyon fáj nekem a mostani eszemmel. Mikor milyen messzi cipelte a két ko-
sarat a karján. Már idõs volt. De milyen boldog voltam, mikor feltûnt a fekete ken-
dõvel. Mindig fekete kendõt hordott a sok gyász után. Feltûnt a fekete kendõvel, és
nem szaladtunk elébe. Nem tettük le a munkát se Samu, sem én. Úgy illett, hogy
az utolsó percig dolgozzunk. Pedig milyen nagy segítség lett volna. Elgondolom
most. Kijött s még nekikezdett, részt vett a munkában� Nem álltunk le mindjárt
enni, csak délben, mikor harangoztak. Katolikusoknál mindig harangoztak. A föld-
jeink itt aránylag közel voltak a faluhoz. Az ebéddel azért nagy utat kellett tegyen

édesanyám, Vánatova ott volt a falu végén, légvonalban közel, de gyalog nem. Hal-
lottuk a harangot jól. Akkor letettük a munkát, két óráig fel sem vettük. Két órakor
aztán már ébresztõ. Kétféle étek volt ebédre. Kezdtük hétfõn a paszulylevessel, ked-
den vagy karalábé, vagy húsos volt, vagy pedig egresleves, hússal fõzte anyám a gyü-
mölcsleveseket is, szerdán megint jött a krumplileves vagy bableves. Csütörtökön
megint húsos étel jött, rántott levesek voltak, és utána pörkölt, vagy gulyás. Ezek.
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Minél inkább laktatós �dugdmegételeket� fõztünk
� ahogy mondták a napszámosok. Attól jóllaktak. A
fõtt tésztától hamarabb megéheztek, nem tudom,
hogy miért. Két-három palacsintát, hármat számí-
tott édesanyám egy személynek, abból is sokat kel-
lett sütni. Sütött fánkot, kõttes dolgokat is. Ezeket.
Volt idõ, mikor aratáskor, hogy kedveskedjen, ma-
dártejet hozott. Abból is sok kelletett. Nagy lábas-
ban hozta szegény. De jólesett az embereknek egy
kis édesség, jobban mint a hús. Utána árnyékba hú-
zódott mindenki, ha tudott aludni, aludt. Ha nem,
akkor kettõ-három összeült és elcsevegtek. Leg-

többször ezért harag is volt, mert nem tudott a többi aludni, mert messzi nem men-
tek el, csak ott abba a körbe húzódtak meg. Volt olyan, hogy nem volt árnyék, csak
a szalmakalap. Mindenkinek volt nagy szalmakalapja. Azt borította a fejére, úgy
aludt. Aratáskor meg a kalangya tövébe húzódtak meg az emberek. Mit ittunk? Jó
csurgói vizet. Vittünk kancsót, volt légejünk is. Tudod mi a légej? Olyan csobolyó,
vagy hogy hívják máshol. Kis ovális fahordócska, tölcséres kiöntõvel. A fogójára volt
kötve egy csésze. Aztán voltak a nagy szegedi kannáink � így hívták akkor �, annak
fedele is volt, mint a tejeskannáknak. Mikor elfogyott a víz, legtöbbször én mentem,
én voltam a vízhordó. Addig is pihentem.

� Este sokszor elmentél innen hazulról is két nagy
zománcos kék kannával, szegedi kannával hoztad a
csurgóról a vizet, �mert ki a csurgó vizét issza, vágyik
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annak szíve vissza�. Most ha azt mondanád, hogy vízért menjek a csurgóra, én sírva fa-
kadnék � olyan messze van.

� Sírva fakadnál? Most rosszul néz ki a csurgó. Mikor én utoljára láttam, piszkos volt.
� Csak úgy könnyedén felkaptad a kannát, és mentél vízért. Na, aztán tovább dol-

goztatok?
� Uzsonnáig. Aztán az árnyékot néztük. Mikor a szorosnál az árnyék elérte a

szántót, akkor tudtuk, hogy öt óra, és leültünk uzsonnázni. A reggeli maradékból et-
tünk: vagy szalonnát, vagy tú-
rót és hagymát. Vagy aki sze-
rette, és maradt délrõl leves �
mondjuk paszulyleves, azt et-
te �, volt aki kérte, hogy hagy-
ja ott édesanyám. Vagy lucskos
káposztát fõzött, vagy paradi-
csomost, azt elfogyasztották.
Dolgoztunk tovább hét óráig,
aztán szedelõzködtünk haza.
Itthon várt a terített asztal, a
kõasztal, mellette padok vol-
tak. A vacsora túrós puliszka,
vagy gulyás, vagy lecsó. Volt
idõ, amikor nem kaptunk se-
hol rizst, akkor csinálta édes-
anyám grízzel. De nagyon
ment úgy is. Kevés grízt tett a
lecsóhoz, hogy mártásszerû-
ség legyen, megpergelte a
grízt. Nagyon szerették. Hal-
lom, hogy most csinálják
krumplival is, makarónival is
a lecsót. Mikor odatette a
hagymát, a paprikát � a para-
dicsomot mindig külön fõzte,
hogy a héja ne menjen bele,
áttörte, nem szerette, hogy a
sodrott héja benne legyen, és
mikor megdinsztelõdött a
hagyma és a paprika, akkor
megszórta két-három kanál
grízzel � attól függ, hogy há-
nyan voltak munkások �, az-
tán feleresztette a paradicsom-
lével, sózta. Nem tettek tejfölt,
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most teszünk tejfölt is. Vacso-
ra után az idevalósi munkások
mentek haza. Aztán jöttek
aratók az Iza-völgyébõl. Úgy
mondtuk, hogy megjöttek a
mokányok. Azok búzáért
arattak. Kalangyára vették ki,
vagy tíz százalékra, ahogy
megkötötték a vásárt. Azok
fenn, a szénapadláson aludtak. Sose mentem oda, a jóisten sem tudja, hogy osztot-
ták el a helyet. Anya a lányával, asszony az urával, vagy szomszédok voltak? Meg-
mosakodtam, és mentem én is nyugovóra anyámmal. Míg férjhez nem mentem,
édesanyám mellett aludtam. Ott csüngött a lámpa felettünk, mind a ketten olvastunk
esténként. Mikor ti kinn voltatok, akkor mentem veletek, emlékszel te is, hogy jár-
káltunk, kacarásztunk. Én egész nap dolgoztam, de ti nem voltatok úgy elfáradva.
Tovább bírtátok. Szép esték voltak. Kuvikolt a bagoly az unitárius templom tornyá-
ban, emlékszem, annyiszor elhallgattam. Most már az sincs. Vagy az iskola kémé-
nyében. Lebontották az iskolát is. Ott sincs. Most semmi sincsen. Mindenki csak a
halálát várja. Nem tudom, fel fog-e támadni a mi kicsi falunk egyszer? Olyan igazi

falu volt Kide. Emlékszel? Kicsi ablakok is voltak
azokon a régi kicsi házakon. Sokszor elgondolom,
milyen lehetett az 1700-as években? Mert ezek a kis
házak az 1700-as években épülhettek. 

� Láttam  Varga Laci gyönyörû albumát.
� Egy-kettõ megmaradt a régi házak közül. Nézd,

az ablak keretét nagyobb kövek adják. Hogy köny-
nyebben, jobban lehessen beilleszteni a kicsi abla-
kot. Kicsik voltak az ablakok, nyáron nem jött be a
meleg, jó hûvös maradt a ház. Télen a hideget zárta
ki, könnyebb volt fûteni. És nem õszültek meg a
szõttesek a tiszta szobában a nap fényétõl. A szõtte-
sek egy életen át kitartottak, anyáról leányra szálltak.

Megint odafordul a gondolatom. A mostani
eszemmel meg nem tudom érteni, miért nem sza-
ladtam én anyám elibe, se Samu. Nem hagytuk a
munkát félbe, mikor hozta az ebédet. Mégiscsak
édesanyámnak jól esett volna. Sokszor jut eszembe. 

Elélt azért nyolcvankilenc évig. Nem alkalmazta
a tornákat, amit most ajánlanak. Nem diétázott.
Azt evett, ami volt, legtöbbször a lábost mártotta ki
egy darab kenyérrel. Volt, hogy úgy találta, hogy ke-

26

Berta, Irén, Alaine

Kapuk�



vés, amit fõzött, mind elfogyott. Addig nem ült le, míg a vendégeket, munkásokat ki
nem szolgálta. Mikor mi, a család magunkban voltunk, akkor én ültem édesapám
mellett, Samu ült édesanyám mellett. Így volt. 

Most is eszembe jut: egyszer � kicsik voltunk még � nem ültünk az asztalhoz, ha-
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nem volt kicsi asztalunk. A székünk is el volt osztva. Jegyek voltak rajta. Samu rá-
ült az én székemre. Én akkor nyafogtam. Édesapám ideges volt valamiért, lekent
egy kis pofont Samunak. Elkezdte a sírást és nem akart enni. Én ettem persze.
Édesanyám mondta: most neked jólesik a vacsorád? Nagyon megszégyelltem ma-
gam, és sajnáltam Samut, ölelgettem, azután már én sem ettem.  

Most is bánt, felnõtt fejjel � ilyen kis hitvány voltam. És nyafogtam:  Samu add
vissza a székemet, add vissza a székemet. Mint a gyermekek. Aztán tett õ nagyobb
jegyet a székre. 

Szerettem Samut, jó testvér volt. Ha valami problémám akadt, azonnal gondol-
kozott, hogy tudna segíteni. Sajnálom, nem volt boldog a házasságában sem. Lehet,
hogy õ is hibás volt, mert nemcsak az egyik hibás. Mindig mind a kettõ hibás. 

De lehet, hogy egyforma természetük volt, büszke, dacos. Nem tudtak egymás
után szokni. A gyermekeit nagyon szerette. Azokért élt-halt. Mikor ment szülni
Bebi, õ is elment vele. Iskolába is elkísérte. Tudta, hogy epilepsziás Bebi, és nagyon
féltette. Aztán Bebi meggyógyult, de neki sem boldog a házassága, az ura, Károly,
ha iszik, goromba. Sokat búsult Samu, egész életében. Még nincs rendezve a Samu
sírja, várják, hogy egyszerre hozzák rendbe majd a Lenkáéval, ha majd Lenka is
meghal, és mellé temetik. Egymás mellett kell feküdjenek. A gyerekek úgy akarják. 

� Lenka hogy akarja? 
� Annak már nincs akarata. Legalábbis nem hallottam. Vagyis elõttem nem beszélt. 
Nem tudom, miért akarták a nagyanyám sírjába tenni Samut. Mellette van Samu

bácsi, azt mondták, abba teszik majd Lenkát is, de
aztán csak oldalra temették. Kidõlt a sírkövük,
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mind a kettõnek. Azt mondták, állítanak egy közö-
set, amelyiken mindenki neve rajta lesz. Ez volt a
terv, legalábbis Samuka így beszélte.

� Gyere, menjünk vissza a múltba.
� Jött a második világháború, ami aztán betetéz-

te nekünk az életet. A világháború után a kommu-
nizmus. Ami borzasztó volt. Csak éppen, hogy nem
hurcoltak el. Azoknak még nehezebb volt az életük,
akiket elvittek. Hogy levetkõztettek, idegesítettek,
ették az idegünket, az biztos. 

Mint minden, az is elmúlt. 
Talán helyre is jött volna minden � visszakaptuk

a földeket �, ha Samu megmarad egészségesen. Be-
teg volt már. Nem értették meg az unokái. Nem fogadtak szót neki. Úgy szerette
volna maga köré gyûjteni õket és újból kezdeni, irányítani a gazdaságot. Nem ment.
Tudod, aki nem nõtt föl a falusi munkában, az nem bírja. Felnõtt fejjel nem lehet
megszokni, kemény dolog az. 

� Küszködött öregen, betegen, egyedül a gazdasággal. Visszakapta Samu a földeket,
megint volt állat az istállóban. De ki itat? Ki takarítja az istállót? Ki keféli az állato-

kat? Ki fej? Ki viszi a tejet a
szövetkezetbe, vagy valahova,
ahol most átveszik? Ki vet? Ki
arat? Ki kapál, ki ássa fel a ker-
tet? Ki tisztítja a gyümölcsfá-
kat? (Télen mindig kefélte õket
drótkefével, levágta a száraz
ágakat.) Ki szedi le a gyümöl-
csöt? Ki fõzi ki a pálinkát? Ki
kaszál? Ki gyûjti a szénát? Ki
hozza haza? Ki rakja kazalba? 

� Nem volt már ereje.
� Az erõs fiatal legény, aki el-

bírt a bivalyokkal, aki a tenye-
rét tartotta, amibe beleléptem,
hogy fölsegítsen a szénásszekér
tetejére � no elõször az ökör há-
tára lépett az ember, aztán
megkapaszkodott a rúdba, az-
tán feltornázta magát a széna
tetejére. Samu tenyerébõl lép-
tem az ökör hátára. Persze fél-
tem elõször, de az ökör meg sem
rezdült. A bivaly észre sem ve-
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szi, ha valaki ráül vagy rálép. Az semmi. Ebbõl a mindent bíró legénybõl, aki úgy tán-
coltatott, hogy a lélegzetünk elállt�

Emlékszel a gyors csárdásra? Fölvertük a port a táncteremben. Népháznak hívtuk,
vagy hogy hívtuk, ahova mentünk táncolni? Meg amikor a csûrben táncoltunk, és a tar-
lón aratás után, holdfényes estén. Milyen csudálatos volt. 

Egyszer amikor arattunk � akkor úgy volt,
hogy az asszonyok, lányok sarlóval vágták a bú-
zát, és a legények, férfiak kötözték � úgy járta,
hogy a kisasszony után az elsõ legény megy, Sa-
mu jött utánam kötözni.

Mindent bírt. A fiatal házasból lett az öreg-
ember. Még a szélütés elõtt egyszer, ott a te ker-
ted végében álltam, és Samu az õ a kertje végé-
bõl áthajolt az alacsony kerítésen, átöleltük
egymást. Nagyon sovány volt, reszketett a ka-
romban sovány férfiteste. Azt mondta: min-
dent meg lehet szokni Ibolyácska*, mindent
meg lehet szokni, higgye el nekem. Azt is, ha az
embert akasztják. 
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Nagy nehezen lejött Lóri, az unokája. Mindent vett neki Samu. Lovat, csikót, tehenet,
disznót, majorságot. Igen, azokat is etetni kell. De azt az asszonynak kellett volna. Len-
ka csak feküdt. Lóri este elment a �bárba�, ahol  csak szörpöket adtak ugyan. Fiatal volt,
még talán életében nemigen ivott ilyet. Itták a szörpöket, hallgatták a gépmuzsikát és be-
szélgettek. Mindig bámultam, néztem elképedve, hogy az erdélyi fiatalok a szörpök után
bolondulnak. Talán azért, mert évekig nem látták ezeket a mesterséges vacakokat. Késõn
jött haza Lóri. Reggel nem kelt fel, hogy indítsa az állatokat a csordába, hogy ellássa
õket. Nem fejt, nem törõdött semmivel. 

Nagyon fájt Samunak. Érezte, hogy összecsapnak a feje fölött a hullámok. Nem tud
többé talpra állni.

Tudod, Berta, azt én is ismerem, hogy ha az ember nem szedi fel idejében a krumplit,
ha nem ássa ki a zöldséget, és jön a fagy, ha nem forgat idejében, odapusztul a széna, oda-
pusztul minden. Az állatokat nem lehet váratni. Azokat etetni, itatni kell idõben.

Egész Kidének piszkosak lettek a tehenei. Régen sosem láttam tehenet úgy menni a
csordában, hogy a hasáig rá van száradva a gané. Nem is tudom, hogy lehet ilyen mocs-
kosan fejni õket? 

Hogy szenvedhetett Samu, aki olyan jó gazda volt. Talán nagyobb baj nem is érhette,
mint hogy visszakapta a földeket. Ott volt minden: mezõ, erdõ, szántó, lehetett volna indí-
tani, újra kezdeni � de nem volt kivel. Õ már öreg és be-
teg, az asszony meg csak fekszik. Mit tehetett egyedül? 

Régen ott volt édesapád, édesanyád, te, Lenka, és
mindig tartottatok istállófiút, napszámo-
sokat is kellett fogadni az aratáshoz. Igen,
néha a kapáláshoz is jöttek, néha a kaszá-
láshoz is egy-két ember. Sok munkát
adott az a negyven hold. És még ott volt
az erdõ! A fakivágás, hazahordás.

A fakivágással most baj van az egész fa-
luban, azért nincs neked sem tüzelõfád.
Elöregedett a falu, elmentek a fiatalok.

� Hiába van erdõnk újból � huszon-
öt holdunk volt, egyet kaptunk vissza
�, de nincs aki kivágja, nincs aki haza-
hozza a fát. Egy idõben volt fiatal, volt
erõ, de halálos bûn volt kivágni csak
egy fát is. Még egy gyümölcsfát sem
volt szabad kivágni. Még a kollektív
idején tüdõgyulladásom volt, hideg a
ház. Samu elment, és szerzett egy kis
fát, hogy begyújtson. Nagyon megbün-
tették, csak éppen hogy le nem zárták.
Mert mit keresett az erdõben? Belépni
sem volt szabad nekünk. Más meg vit-
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te, hurcolta a fát. Ész nélkül bántak az erdõvel. Ott
fenn a dombon, látod az erdõt? Az volt a miénk. Így
változik az élet. 

� Menjünk vissza a gyermekkorunkba!
� Az iskolába szerettem járni, jó volt. A felekeze-

tibe jártam, a papné volt a tanítónõnk, Bonchidai
Sárikának hívták, a férje után. Ajtai Sári volt, az ura
Bonchidai. Ügyes papunk volt, ámbár egy kicsit pú-
pos, alacsony és összeférhetetlen ember. Mindent
magának szeretett volna. Ezért haragba volt a kato-
likus pappal, haragban az unitárius pappal. Kapta
és irogatta a leveleket, veszekedés volt köztük, de
azért úgy végezte bé az írást: barátod, Dezsõ � azért barát maradt.

A szövetkezetben elõször a református pap volt a könyvelõ, aztán összeveszett a
vezetõséggel, lemondatták és megkérték Elit, hogy legyen õ a vezetõ. Dezsõ pap azt
akarta, hogy a szövetkezetet is reformatizálja, református legyen és az egyház kere-
tein belül mûködjön. Persze ezt sem az unitárius, sem a katolikus pap nem bírta le-
nyelni. Ezért haragudtak rá, Dezsõkére. Szépen tudott hegedülni, harmóniumon

játszani, orgonán játszani.
Az ünnepeket nagyon sze-

rettük. Karácsony másodnap-
ján jöttek az istványozók.
Nem volt édesapám István
nevû, de azért jöttek a szom-
szédok. Énekelték az ablak
alatt: 

Éljenek az Istványok,
Éljenek, ezt kiáltjuk,
Szívünkbõl ezt kívánjuk.

Akkor aztán fel kellett kelni
édesanyámnak és teríteni az
asztalt. Mindig disznófõsajt
meg ecetes hagyma vagy tor-
ma volt � ezzel kínálta meg
az istványozókat. 

Harmadnap eljöttek a jáno-
sozók. Jánosnapot tartottak. A
falusi ember is megkapta ma-
gának a szórakozást. Szép
volt. Nem ittak azok, nem it-
ták le magukat, hogy õk most
részegek legyenek, de elmó-
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káztak, vicceket mondtak, aztán szaladt mindenki
haza, hogy lássa el a marháit. 

Az idõ alatt ejtették meg a látogatást, míg a mar-
hák pihentek. Korán keltek � még sötétben �, a
marhák ellátásához. A szomszédok jöttek, Margit
néninek a férje, András Jóska bácsi � rokonok vol-
tak, Csákány Miklós, megint rokonság volt. Így tel-
tek el a karácsonyi ünnepek, és megint szép volt a
szilveszter, az újév, jártak a köszöntõk, a versmon-
dók, vidámsággal kezdtük az újévet. 

Emlékszem, hogy nálunk ünnep szombatján kel-
lett menni a templomba, és az is nagyon szépnek
tûnt nekem. Sötétben mentünk � viharlámpának
mondjam? �, istállóbeli lámpással mentünk. Min-
denütt látszott, hogy jönnek az emberek, imbolyog-
nak a lámpák, jöttek az emberek, mert óév utolsó
napján templomba kellett menni. A záróének min-
dig az volt: Tebenned bíztunk eleitõl fogva� Azóta
is engem ez az ének mindig megsirattat.

� Emlékszel, egyszer szil-
veszterkor kint voltunk Irénké-
vel, a nõvéremmel. Édesapád,
Samu elmentek valahova, mi
maradtunk otthon nõk: édes-
anyád, te meg mi ketten Irén-
kével. Játszottunk mindenfélét:
az volt a szokás, hogy ólmot
öntöttünk, abból jósoltunk,
meg aztán a fiúk nevét felírtuk
kis cédulákra, azt egy-egy gom-
bócba belerejtettük, fõztük a
gombócokat, és amelyik legha-
marább jött föl, azt jelentette,
hogy az a fiú veszi az embert
feleségül. Még azt is játszottuk,
hogy kimentünk a disznóólak-
hoz, ha az ember belerúgott a
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disznóól oldalába, ahányat röfög a disznó, annyi év múlva fog férjhez menni. Irénke be-
lerúgott az egyik disznóól oldalába, ahol egy koca volt, hármat röffentett. Te belerúgtál
a másik ólba, ott négy vagy öt válasz jött. A harmadik disznóólba én rúgtam bele. Ki-
lenc kismalac volt, mind egyszerre kezdtek röfögni. Meg se lehetett számolni. Úgy ka-
cagtunk, hogy leestünk a hóba.

Még abban az évben férjhez mentem.
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Aztán bújócskáztunk is. Irénke az istállóba ment el-
bújni. Ahogy belépett, valami nyálkás puhába botlott.
Megellett a tehén és a boci lekúszott egészen a bejára-
tig. Jött be Irénke lelkendezve. Mentünk édesanyáddal.
Nagyon nehéz volt a bocit visszahurcolni az anyjához,
mert a frissen ellett boci nyákos, csúszós, az anyja még
nem nyalta le róla a magzatmázat, és az ellésbõl meg-
maradt nyákos réteget. Nehezen tudtuk visszavinni és
a tehén alá elhelyezni. Nem várta senki, hogy aznap éj-
jel fog borjadzni a tehén.

� Másnap meg igyekeztünk megint a templomba.
Az újévet mindig ott kezdtük. Annyian voltak, és az
erõs hang zengett, amikor Ez esztendõt megáldjon
énekelték. Ez volt az ének a reformátusoknál. Este
meg mentünk a bálba. Az újévi bál a reformátuso-
ké volt, a húsvéti bál az unitáriusoké, a húshagyó
kedd a katolikusoké. Így volt nagyság szerint, vagyis
a hívek száma szerint elosztva. Persze a legjövedel-
mezõbb az újévi volt, akkor mindenki boldogan, jó-
kedvûen akarta kezdeni az évet. Jöttek a környék-
beli magyarok, és sokszor kicsinek bizonyult a nép-
ház. Sötétség volt, a lámpa se égett igazán, ha be-

gyûlt oda a sok nép. Gondolom rossz volt a levegõ. Nem éppen hogy kialudt a lám-
pa, csak nem kapott levegõt, pislákolt. De lehet, hogy nekem most tûnik a villany
mellett sötétnek? Visszaemlékszem, hogy elég sötét volt. Pedig három-négy lámpa
is égett sorjába felállítva. Egy tükröt tettek a falra, lehetett fésülködni. Feldíszítették
a kistermet. A cigány meg jött Felsõtökrõl. Húzzad Csoma! Mindenkinek �te� volt.
Három cigány, még cimbalmos is, négyen voltak. Jól mulattunk. Tizenkettõkor ki-
kiáltották az éjfélt. 

Mikor kikiáltották az éjfélt, kiürült a terem. Kevesen maradtunk. Azonnal asztalt
csináltak a padokból, és ott éjféleztünk. Mindenki elõvette a kosarát; volt kolbász,
rántott hús, disznófõsajt, az-
tán a kis pálinka. A lányoknak
meg kellett hívni a táncost.
Akivel többet táncoltál, illett
hogy meghívjad. A fiúk pedig
hoztak egy liter, fél liter itó-
kát, ki pálinkát, ki bort, kinek
mire tellett, és akkor jó kedv-
vel, mókázva elköltöttük az
éjfélit. Én sose tudtam éjfél
után maradni, megfájdultak a
lábaim. Kiürült a terem, ad-
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dig nagyon meleg volt, és az-
tán jött be a téli fagyos hideg.
Mindig fájtak a lábaim. Úgy,
hogy engem haza kellett hoz-
zon édesanyám, mert nem
bírtam tovább a táncot. Nem
mindenki maradt ott éjfélez-
ni, inkább csak a rokonság;
Margit néni, Ilkáék, Jakab
Károlyék. Összetartoztunk és
szerettünk egymással mulat-
ni. Jakabék szépen tudtak
énekelni. A cigány visszajött
hamar, mert elvitték éjfélezni
õtet is, de aztán visszajött,
mert jobban érezte itt magát
és kapott a vonóba is pár lejt �
papírpénzt húztak a vonóba.
Mikor visszagyûltek, a pado-
kat elhúzták, és kezdõdött új-
ból a tánc. Sokan másnap
délig kibírták a mulatozást.

Az elején mindig volt elõadás, színdarab is. A papok tanították. Eli tanította a leg-
jobb darabokat. A cigányt, játszották A piros bugyellárist, Szigligeti darabjait, Sári bírót.

� Emlékszel, mikor A piros bugyellárisban te voltál a fõszereplõ? A tanító rendezett
akkor színdarabokat, persze nekünk is nagy élmény volt. Kemény télen, fagyban, hóban
mentünk próbálni � szerettük ezt az idõt � neked énekelni kellett. Azt kellett énekelned,
hogy �Rózsabokorban jöttem a világra�. Kijöttél énekelve. A fejeden � ahogy a szerep-
hez is illett � nem volt semmi. Akkor sosem viseltél kendõt. Most már évek óta nem lát-
lak kendõ nélkül. Illetve Judit hozott neked tavaly egy barna bársony hajpántot, azt vi-
seled néha. Menten fiatalabb is vagy tíz évvel. Én szeretem a kendõt. Édesanyád mindig
hátrakötve viselte és mindig csak feketét � ahogy mondtad. Rajtad is csak sötét színû ken-
dõt láttam. Miért?

� Megöregedtem, nehéz lett a szívem.
� Akkor régen A piros bugyellárisban száz ráncú piros szoknya volt rajtad. Én azt hit-

tem, hogy édesanyád neked ehhez a szerephez valami nagyon szép ruhát vesz. De nem,
hanem az aljára kivágtunk kis karikákat ezüst papírból, meg piros staniolból és ráragasz-
tottuk csirizzel. Ezek hol maradtak, hol nem maradtak az anyagon. Kijöttél ebben a bõ
piros szoknyában, karcsú derékkal, fehér ingvállal, csípõre tett kézzel, és úgy énekelted,
hogy �Rózsabokorban jöttem a világra�. Azt mondtad, hogy ez nem illik hozzád. Én úgy
éreztem, hogy illik. Aztán mi minden történt, arra nem emlékszem, de arra, hogy Samu
is szavalt, igen. Otthon tanulta a verset, sokszor figyeltem, hallgattam. Megmaradt ben-
nem, most már hatvanöt éve. Idõnként mondogatom:
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Sisak alól bomlik karikába drága arany hajzat,
S rámered kísértve,
Gedõ Simonnénak babonás szépsége.

Olyan különös, amikor fölmerül bennem ez a pár sor � de aztán még több is �, akkor
én Samu hangsúlyával mondom magamban, vagy azzal hallom. 

Mert azzal hallom, azért mondom úgy.
És még van ilyen mondókám. Mindig kacagtunk rajtad, amikor a kék szemeddel, szõ-

ke copfoddal � ami föl volt téve a fejedre koszorúba � sokszor szavaltad:

Mit bánom én, ha utcasarkok rongya,
csak elkísérjen egész a síromba.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legyen kirugdalt, kitagadott céda,
csak a szívébe láthassak be néha.

Nagyon jól állt neked Ady. Mulattunk rajta, de te átéléssel szavaltad. Nem tudom, hol
és miért tanultad? Vagy csak a saját jókedvedbõl?
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Azt is nagyon szerettem, ami-
kor halál komolyan mondtad:
�Legyetek szelídek mint a ga-
lambok és ravaszok mint a kí-
gyók�.

Akkor még nem értettem, mit
jelent ez a bibliai mondás. Most
már pontosan tudom és tanu-
lom, hogy hogyan lehet az em-
ber szelíd és okos. Talán a ra-
vasz szó fordítása nem elég pon-
tos, mert a kígyó nem ravasz,
hanem óvatos, okos, figyelõ.
Meg kell nézzem, hogy eredeti-
leg görögül, vagy arámul van-e
a Bibliában, és mit jelent pon-
tosan. Tudod, Berta, az nagyon

érdekes, amikor az ember rájön, ha egy picikét tanul exegézist, hogy hányféleképpen le-
het érteni, értelmezni azokat a szavakat, amiket a Bibliában találunk,  és milyen torzu-
lásokon mentek át. Nem különben azt, hogyan értelmezte, fordította a fordító, és aztán
hogy értelmezzük mi, és hogy fordítjuk az életünkbe.

Sokat kacagtunk akkoriban, mindenen nevettünk, azon is, hogy az egyik szereplõ úgy
jött fel a színpadra, hogy nyitva volt a slicce. A súgó súgta neki, hogy �nyitva van a slic-
ced�. Õ pedig mondta, azt hitte,
ez a szöveg. Biztos nagy zavarban
volt. A súgó pedig mondta: a te
slicced van nyitva. A legény: a te
slicced van nyitva. Amikor meg-
értette, hogy a saját slicce van
nyitva, megfordult, kirohant, és
soha többet nem volt hajlandó
színpadra lépni.

Hosszú ideig nem volt színját-
szás Kidében. Most talán újból
kezdõdik. Nem volt táncház sem.

Nézd meg � mondtad a múlt-
kor nekem �, beszakadt a teteje a
háznak, ahol hajdanában táncol-
tunk. S hova lett a régi csûr, ahol
õsszel és tavasszal táncoltunk? Be-
szakad, minden beszakad, mint a
boncidai Bánffy kastély. Fényké-
peztük útközben.
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Táncolsz még Berta? Táncolnál?
� Hogyan is táncolnék � járni is alig tudok�

Vágyni? � Nem is tudom�
� Én nagyon vágyom táncolni. Egy darabig,

úgy hetvenöt éves koromig, csak úgy a magam
gyönyörûségére táncoltam reggelenként. Újból
kellene kezdeni.

Azt mondta az egyik széki parasztasszony ba-
rátnõm � akit nagyon szeretek � Zsuzsika, hogy
elvisz a táncházba Budapesten. Kérdeztem, hogy
oda öregek is járnak? Azt mondta, hogy járhat-
nak. Elképzelem, talán egy táncházban még mer-
nék táncolni.

Eszembe jut, hogy Kalotaszegen van az öregek
tánca, van az aprók tánca, és van halotti tánc is,
amit férfiak járnak körben, égõ gyertyával a ke-
zükben a halottasházban. Hát miért ne táncol-
hatnék én? 

Tudom, hogy nagy dolog, szeretek és még tudok mozogni. Csak elindulni fáj�
Táncolni a fiatalok szeretnek. Amikor az ember fiatal, szerelmes és táncol, aztán ez

mind elmarad.
� Hát igaz. A szerelem� Mikor bejöttek a ma-

gyarok, lent voltam a határközben. Persze az egész
falu kivonult oda. Én is, kis magyar lány: fekete ru-
ha, fehér gallérral, volt kis vitézkötés rajtam. Elég
az hozzá, hogy Vincze Bözsi mellé álltam. 

Jöttek a honvédok, mindenki integetett, kezet
fogtak, jött egy fõhadnagy, õ vezette a csapatot, fe-
kete lovon ült. Õ is kezet fogott, integetett nekem,
aztán elment. 

Azután a fiúcskák jöttek Borsáról lefelé. Ez a fõ-
hadnagy kitépett a noteszából egy lapot, amire rá
volt írva: dr. Katona Ferenc, itt és itt orvos, és
mondta az egyik fiúcskának, adják oda annak a fe-
kete ruhás lánynak, de nem a nagyobbiknak, a ki-
sebbiknek. 

Hazahoztam és mondtam: ni, mit küldött nekem
egy katona. 

Telt-múlt az idõ, éppen õszi nagytakarítást ren-
deztünk, jön egy katonatiszt, én jó meszes háziru-
hában voltam. Mondja, hogy õ dr. Katona Ferenc, õ
küldte nekem, megkaptam-e azt a cédulát? Meg-
kaptam. 
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Persze nagyon kedvesek voltunk hozzája, eszembe sem jutott, hogy miért jött.
Hozta minden írását édesanyámnak, édesanyámmal beszélt. Akkor nekem már ott
volt Zsiga, a kis tanítójelölt, küldte a leveleket, és küldte a könyveket olvasni. Kato-
na Ferenc nagyon finom tésztát hozott, megkínált belõle mindnyájunkat, és azt
mondta édesanyámnak, hogy komoly szándékkal jött, és szeretne engem feleségül
kérni. Édesanyám elhûlt, az én leányom tizenhét éves, fiatal. Õ orvos, és nagyon fog
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ügyelni rám, de elvált ember. Közmegegyezéssel vált el a feleségétõl, nem volt gye-
rek. Neki egészséges gyermek kell. Van már jól berendezett rendelõje. A Pázmány
egyetemen végzett, mutatta a papírjait. Neki vissza kell mennie, de egy év múlva
megjelenik. Mindenhonnan fog nekem írni. Megrendelte nekem a Magyar Úriasz-
szonyok Lapját. Írt is. Nem vettem komolyan, de egy év múlva megjött. 

Megmutathatom neked a sok képet, amiket küldött. Mindenhonnan, ahol járt,
szép képeket küldött. Aztán felkerült a Beszkidekhez. Egyszer jött egy kis csoma-
gom, megvan most is a nipp: egy kisfiú piros szívvel a kezében. Eltelik az év, és itt
van Katona Ferenc. Zsigától kaptam egy szomorú levelet, persze híre futott, hogy
van valaki nálunk. 

Samu forgatta fenn a búzát a padláson, felvittem oda a Zsiga levelét, hogy ott ol-
vassam. Samu elvitte azalatt a létrát, és én fönn maradtam a padláson. Na, most
hogy tudjak lemenni? A szelelõlyukon próbáltam kimászni, de nem tudtam. Szé-
gyenszemre kellett kiabálni, hogy hozd vissza a létrát. Sajnáltam Zsigát, kijelentet-
tem, hogy nem megyek férjez. Samu ment este Kolozsvárra, elment Samuval Kato-
na Ferenc, felült a szekérre és ment Kolozsvárra.

Mind énekelte a szomorú nótákat. Azt mondja, sose fogok többet erre a vidékre
jönni. Samu kérdezte: miért? Azt mondja: ha jókedve lesz a húgodnak, kérdezd
meg tõle. Így lett vége. Ké-
sõbb találkozott egy kidei em-
berrel, már akkor a Délvidé-
ken volt � hogy miért járt ar-
rafele? Lehet hogy akkor vo-
nultak be Délvidékre a ma-
gyarok. Kérdezte, Török Mi-
hálytól � aki kidei volt �, hogy
ismer-e engem? Megmond-
ták, hogy férjhez mentem.
Nahát akkor jókívánságaimat
adják át Bertusnak � hogy mi
lett vele aztán, nem tudom. 

Édesanyám nagyon féltett,
és nem engedett volna el sem-
miképpen. Jaj, dehogy enge-
dem, ilyen fiatal, szeressen
meg egy másikat, és legyen
boldogtalan, maradjon itt az
én szoknyám mellett. Nem
engedett az én anyám.

Kaptam levelet, lapot Kato-
na Ferenctõl, Dõri Feritõl,
Ambrus Feritõl, kaptam Dé-
nes Feritõl és még nem tudom
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hánytól � kacagtak itten a családban, hogy mind csak Feriktõl kaptam üdvözlõlapo-
kat húsvétra, karácsonyra. Azóta régen özvegy lettem volna, ha hozzámegyek. Hu-
szonkét évvel volt idõsebb mint én, nem lett volna szerencsés házasság. Igaza volt
édesanyámnak. Még ha a rang, pénz csábított is volna.

A fiút a szívvel Munkácsról küldte �Üdvözlet Munkácsról�. Szépen be volt cso-
magolva. Akarod látni? � majd este megmutatom. 

Kovács Andrást abban az évben ismerted meg itt nálunk. Érdekes, nem tudom,
hogy András miért került el bennünket most, mikor itthon volt. Tini néni � az édes-
anyja � felkeresett, és még hozott nekem két kis csipketerítõt emlékbe, kedves volt.
Késõbb kaptam tõle Ördögárokról � egy ilyen nevû rét van Pesten �, szóval kaptam
tõle egy levelet, érdekelte volna a családfa. Amennyit tudtam, megírtam neki, de a
Csákány ágról keveset tudtam. Annál többet tudtam most meg a Bíró ágról. Olyan
rokonok kerestek meg, akiket nem is ösmertem. És elhozták nekem a családfát.

� Ki hozta el a családfát?
� Basa Ödi. Annak a nagyanyja az én nagyanyámmal édestestvér volt. Elküldte és

akkor én megköszöntem levélben. Most vasárnap éppen írtam Barnának levelet, va-
laki kiabált, hogy: Bertus néni itthon van? Itthon vagyok. Mondom, ki mondja ne-
kem, hogy Bertus néni? Kimegyek, hát nem ösmertem meg. Nem ösmer? Én nem.
Hát nézzen jobban meg, kihez hasonlítok? Azt mondja: eljöttem, hogy megköszön-
jem a levelét. Meghívtam ide, hogy látogasson meg, de nem ért reá. Most eljött és õ
hívott meg, kibõvítették a lakást, és szálljunk hozzája, nagyon boldogok volnának. 

� Hová?
� Kolozsvárra. Aztán úgy láttam, hogy beteg, el van hízva túlságosan. Megígér-

tem neki, hogy mikor Kolozsvárra megyek, felkeresem. Itt fönn, a Kajántói vám-
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nál laknak valahol, a hídon belül. De jól esett, hogy eljött a sógorával. Azelõtt ta-
lán még egyszer sem keresett fel. 

De Kovács András � Csákány rokon � még annyit sem tett meg. Mikor kisdiák
volt, akkor jött ide az édesanyjával. Talán egy évet itt járt Kidében, a második ele-
mit végezte itten. Volt idõ, amikor a papné megbízott, hazament, beteg volt a férje,
én felsõbb osztályban voltam, hogy vigyázzak a gyerekekre, hogy csend legyen, néz-
zem meg a füzetüket. András már akkor jeles volt. Olyan szép, tiszta volt a füzete,
hogy én gyönyörködtem benne. De olyan visszahúzódó volt. Egyszer elvettem a
sapkáját, azért csak, hogy húzzam be a játékba, hogy szaladgáljon. Elkezdte a sírást.
Vittem vissza neki a sapkát. Úgyhogy nem nagyon barátkozott a gyermekekkel.
Mindig külön ácsorgott a szüneteken. Már akkor kitûnt a gyermekek közül, a fele-
leteivel, az írásával, és mondom, nagyon rendes volt a füzete, könyve és õ maga is. 

Szerettem volna vele elbeszélgetni és megismerni a gyerekeit, családját, de nem
keresett fel se engem, se Samut. Nagyon közeli rokonok vagyunk, anyai ágon.

� Unokatestvérek vagytok?
� Igen. Az õ nagyapja és az én nagyanyám édes testvérek voltak: Csákány Domo-

kos meg Csákány Klára. Küldhetek neki egy kicsi pálinkát. Elviszed?
� Örömmel, persze, hogy viszem. Mindig kérdez Kide felõl. 
� Elinek is rosszul esett, azt mondta: megérdemelte volna, hogy felkeresse. Hát

többször is volt Kidében, de nem jött be soha. Hozzám sem, Samuhoz sem.
Visszatérve erre a Basa Ödire, ott volt hat vagy nyolc fiú és egy leány, és én nem

ismerek belõle � csak Ákost, Ödinek az apját, Rózsikát, Sándort, Jánost � csak né-
gyet. Többit nem ismerem, pedig milyen közeli rokonok vagyunk. Két testvérnek
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vagyunk az unokái. Nem szép dolog! Össze kéne tartani a rokonságnak. És ugyan-
úgy a Csákányokkal is. Van még egy Csákány Kolozsváron, Editke az Attila úton,
de már nyolcvan fele jár. Nagyon szerettem vele elbeszélgetni, mindig felkerestem.
Az volt a szavajárása, hogy �kicsi szívem�. Mindig úgy hívtam a leányok elõtt is,
küldök egy csomagot a �kicsi szívemnek�. Minden disznóvágáskor, karácsony elõtt
egy kis dióbelet, pálinkát, kóstolót készítettem �kicsi szívemnek�, hogy vigyék el.
Mindig ígérte, hogy kijön, de aztán nem jött. 

Egyszer, de az már nagyon régen volt,  eljött a nénjével, kimentünk a kõlyuk alá,
emlékszem, felültünk egy sziklára, és elkezdtünk énekelni. Szép volt, naplemente,
visszasütött az erdõre a nap, kora õszi nap. Sokáig emlékeztem vissza rá, és õ is
biztosan.

� Tudod, én min tûnõdöm sokszor? Az istállótokon. Régen mindig volt istállófiútok�
� Igen. A csûrnek volt egy része, úgy hívtuk, szénatartó, ott aludt. Féltette az õ kis

helyét. Megkapta a rendes kosztot, nem úgy vettük, mint cselédet, és utána jött egy
másik, egy Vráncsa János � akinek most akasztotta fel magát a fia � õ is nem úgy
mint cseléd. Egy pár lejjel többet kapott, mint más helyen. Meglátogatott valame-
lyik reggel, mert itt ment el, és emlékezett õ is, hogy Bebi mondta, én csak Jánossal
eszek. Csak vele akart enni, kicsike volt. Azután jött egy félkegyelmû fiúcska, mind
elhordta a házinyulaimat. Tette szatyorba és vitte. Én nem bántam. Abban az idõ-
ben arra is rászorultunk, háború után, hogy legyen házinyulunk, mert annyi takar-
mány, annyi hulladék volt, és milyen hasznos kis állat. De nem tudtuk megszokni
a húsát. Édesapám még gyõzködte. Samu azt mondta, ne próbáljuk sehogy se, mert
mikor õ azt eszi, mind súgja valami a fülébe: házinyulat eszel, házinyulat eszel. Ne
próbáljuk becsapni. Én is erõltettem, de nem tudtam megszokni. Egyszer jöttem a
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borsai buszon, akkor még az járt ide Csomafájára. Keresztapám mellett ültem,
szomszédunk volt, és elkezdett falatozni. Megkínált, én is éhes voltam, elvettem egy
darab sültet. Mondta, hogy házinyúl. Mindegy, megettem. Megettem, és jó volt. De
azért itthon nem mertem levágni. Nagyon szép házinyulaink voltak. Aztán ez a Fe-
ri � Veres Ferinek hívták � tette szatyorba és vitte, adta el a faluban. Késõbb hallot-
tam meg. Csak úgy feltûnt nekünk, miért nincsen házinyulunk? Hova lettek?

� Miért tartottatok házinyulat, ha nem ettétek?
� Voltak.
� Miért vettétek az elsõket?
� Próbából, hogy legyen mindig hús a háznál. Volt nekünk majorságunk is, de azt

el lehetett adni. Olcsóbb lett volna a tartása, mert a jószágok mellett nem került
semmibe. De már kiürült az istálló, a háború alatt elvitték a jószágainkat, ökrein-
ket. Vittem a zabot nekik, a csúsztatóra tettem � így hívták azt a sávot, azon csúsz-
tatták ki a trágyát az istállóból �, szép tisztaság volt az istállóban akkoriban, már ah-
hoz képest. Tetszett nekem, ahogy esznek. Mint a macskák. De ez a Feri kipusztí-
totta. Elvitte és eladta a nyulakat.

� Mennyi jószágot vittek el?
� Hat marhát, és a két lovat � az ment a magyar hadseregbe. Maradt az Árva csi-

kónk és a tehén. Az a kicsi tehén lassan megtöltötte megint az istállót. Minden év-
ben adott egy borjút. Nem
vágtunk és nem adtuk el, tar-
tottuk. Nem volt mivel szán-
tani. A szomszédok segítettek
ki, egy-egy sávot megszántot-
tak, hogy tudjunk vetni, hogy
legyen jövõre kenyerünk.
Közben volt egy román szom-
széd, az is eljött. De meg is lo-
pott. Akkor nagyon termeltük
a viktóriaborsót � úgy hívtuk.
A csûrben állt zsákokban,
amit kirágtak az egerek. Nem
vette észre az öreg, hogy fo-
lyik a zsák. Elmentünk a nyo-
mán. Mentünk a borsó után. 

Nem volt mit csinálni. Há-
ború volt. Addig soha nem
volt az istállóban bivaly. Rus-
nya állat. Megvettünk egy pár
bivaly ökröt. Azzal aztán foly-
tattuk a gazdálkodást. Azzal
szántottunk. Nagy öröm volt,
mikor meg tudtuk venni õket.
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Édesanyám sírt, amikor néha kiment az istállóba, hogy sosem gondolta, hogy bivaly
kerül a portánkra.

Nagyon nagy paszulytermésünk volt. A szomszéd faluban volt egy román fõhad-
nagy, aki a katonasági élelmezésnél dolgozott. Mondtuk, hogy mennyi paszulyunk
van, eljött és megvette. Úgy ütöttük össze a bivalyok árát.

� A paszuly árából vettétek meg a bivalyokat?
� Ez is hozzásegített. A szomszéd faluban egy elszegényedett földbirtokos árulta

� már nem volt neki semmije �, attól vettük meg, jutányosan adta el nekünk.
� Másként gondozzák a bivalyokat?
� Nem. Hát már aki. Van aki nem fordít rá nagy gondot. Nálunk kisasszonyok

voltak. Volt minden, almozni való szalmánk, törek, és ott fetrengtek a nagy istálló-
ban. Elnéztük sokszor édesanyámmal, hogy jaj, bivaly van az istállónkban. Nem
szerettük a bivalyt, édesanyám sem, édesapám sem, de nem volt más választás.

� Miért nem szerette?
� Hát nem szoktuk, nem tartottak a gazdaságban� Pedig igénytelenek, erõsek.

Olyanok, mint a kecske. Samu aztán megtöltötte az istállót kecskével. Egyik felét.
Az is utálatos volt, fejni. Én is megtanultam. Lenke is megtanulta. Mentünk hár-
man fejni. Vittük a csarnokba, akkor még jól fizették a tejet. Meg kelletett élni, min-
dent kipróbáltunk.

� Milyen volt a kecskét fejni?
� Láttad az este is, hogy milyen tõgyet vitt haza. Sose tanultam meg fejni becsü-

letesen. Bözsi, a tanító lánya tudott, én sose tudtam becsületesen. Lenka tudott, Sa-
mu is, gyorsan. Volt, mikor nem volt szabad cselédet tartani, már akkor voltak tehe-
neink. Fel kellett kelni korán, abrakoltatni, öt órakor. Elinek a tehenei itt voltak, az
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apósának az istállójában,
mellettünk. Mindig hallot-
tuk, mert egy keresztpánt
volt az ajtóra szerelve, és az
volt lakatolva. Mikor az a
pánt lehullott, zörgött, zajt
csinált. Édesanyám szólott,
keljetek fel, mert a pap már
itt van. Fel kelletett kelni,
meg kellett vágni minden te-
hénnek egy veder krumplit.
Sok volt a krumplink akkor.

� Krumplit ettek a tehenek?
Nyersen?

� Nyersen. Felcikkeltük ne-
kik. Aztán amíg fejtünk, ad-
dig ették a krumplit. Addig
álltak szépen�

� Egyébként fejéskor nem
adtatok enni?

� Nálunk mindig. Hiába
jött haza a csordával, volt
zöld takarmány, adtunk ne-
kik. Károly nem eteti, azt
mondja, akkor nagyon vá-
gyik haza. Megszokják és
nem ülnek a csordába, vágy-
nak haza.

� De nem bír hazajönni
egyedül.

� Dehogynem!
� Engedi a csordás?
� Nem engedi, ha figyel-

mes és utána szalad, de van,
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amikor elisszák magukat. A bivalyok így tették tönkre az én kukoricámat, hogy nem
voltak figyelmesek a pásztorok. Elcsángoltak a marhák a kertekbe.

� Bejöttek ide a kertbe?
� Be bizony. A Balog-kertet is tönkretették és itt is a ház mellett. Egész éjjel itt ta-

nyáztak. Voltak szép káposztafejeim, megették. Így igaz. Aki az este kísérte a csor-
dát, láttad, az õ borjai voltak, de nem jött volna el, hogy megmondja, hogy viseli a
kárt. Itt lejjebb a szomszédban, azok megbecsültették a kertet. Én hova menjek,
hogy megbecsültessem?

� Követelték tõle a kártérítést?
� Igen, megszámlálták, hogy hány kukoricacsõ hiányzik, káposzta, milyen kárt

csinált és azt felértékelik és megfizetik. Én nem mentem. Nem tudok járni, aki a bí-
ró mostan, az fenn lakik a felsõ utcán, az Elemér házát vette meg. Én nem mentem.

� Elemérnek milyen háza volt a felsõ utcában? Mert hiszen a paplak itt van lenn, ép-
pen veled szemben, ott lakott, míg Irmuskával élt. 

� Magánház. Oda van temetve az anyósom is és a nénje, amelyik meglõtte magát,
Margitka. Nagyon szép telek volt és nagyon szép ház. Az én anyósom � nem is tu-
dom milyennek nevezzem �, mert szájas is volt egy kicsit és büszke volt, mert na-
gyon jól vezette a kis gazdaságukat. Értett már a pénzzel való gazdálkodáshoz is. A
falusiak akkor nagyon õrizkedtek a banktól, inkább vették ki tõle. De ugyanazzal az
írással volt megcsinálva, mert kötvény volt és tanukkal ellátott papírok. Még most is
ott vannak a kisládában. Átnézem, mikor magamban vagyok és érdekel. Valamivel el
kell töltsem az idõt télen. Az anyósom nagy szegénységbõl ment férjhez. Huszonkét
év volt ott is a korkülönbség. Lett vagy öt gyerek. Margit, Nellus, Zolti, Eli. Négy
megmaradt, Piroska meghalt. A nagymama, Nagy Amália részeges lett. Megszerette
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az italt. Bánata volt? Arra nem emlékszem. Azért
mondom, az én anyósom szegény sorból jött ide,
mert az anyja iszákos volt, de papleány volt, Dicsõ-
rõl jött ide, árva leány volt, nem szerette a mostohá-
ja, hozzáadták ahhoz, aki az itteni földjüket mûvel-
te � itt volt földjük, még most is úgy hívják azt a ta-
got, hogy Orvoklábja �, szóval gazdagok voltak, és
férjhez adták Bíró Ferihez, aki egy kicsit ütõdött
volt. Mondták: Feri bácsi, mást szeret a felesége. A�
még engem sem szeret, mást hogy szeressen? Igen,
kicsit ütõdött volt. Aztán megszerette a sógorát, el-
hagyta Ferit és férjhez ment Samuhoz, Bíró Samu-
hoz, a sógorához. Ilyenek történtek régen. 

� Hallod? Jön a csorda, jönnek a bivalyok�
� Káros helyen van a kertünk. Az a másik kert, az

úgynevezett Balog-kert is. Mert valaki Balogtól vá-
sárolták. Az utolsó kert a mezõ felé, be van kerítve és

ha bemennek a bivalyok, nem
tudnak kimenni, és akkor
jobbra-balra cékáznak ott, és
tapossák össze, összezúzzák,
összetörik a kukoricát, esznek,
amit kapnak, és hosszú az éj-
szaka, nem keresi a gazdája és
akkor kárt csinálnak. A gazdá-
ja azért nem keresi, mert biz-
tos abban, hogy úgysem men-
tek messzire, mert ide vannak
szokva a kertbe. Ott voltak a
bivalyok vasárnap is. Hát ott
lehetnek, mert én nem tudok
odamenni kihajtani. Emlék-
szem, még élt Eli, és láttuk a
parókiáról, hogy jönnek a bi-
valyok, elcékáztak, és ment,
hogy hajtsa ki, villa volt nála,
de a bivaly nekifordult, és bi-
zony megijedt. Én is egyszer
jártam úgy hajdanában, mikor
Samu pásztorkodott, hogy ne-
kem jött egy bivaly. Kiabált
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nekem Samu, hogy csak az orrát üssed, de üssed. Rohant felém a bivaly, lehajtotta a
fejét, és jött nekem. Nagyon meg voltam ijedve. Ütöttem az orrát, volt nálam bot, de
hiába. Aztán jött Samu, megmentett. Az orrát kell ütni, ott érzékenyebb.

Az unokák nálunk voltak. Eli állította oda õket a kert tetejébe. Eli mindegyiknek
adott egy villát a kezébe, nagyobbacskák voltak, olyan harmadikos elemisták, a lá-
nyok, Enikõ meg Emese mentek oda. Akkor egy cigány pár volt a csordás, a pász-
tor. �Jaj de ügyesek vagytok, gyerekek!� � dicsérte õket. Minden este mentek a gye-
rekek, hogy be ne jöjjenek a bivalyok. Kiabáltak, visingáltak, hadakoztak, és így
õriztük meg a kertet. 

Volt mikor a Balog-kert mellett az egész cintermet Elivel ketten kapáltuk. Hát el-
vettek minden földet, maradt a Balog-kert és a cinterem.

� Szép nagy hely. Nagyon szeretem.
� Nagy. Mindig mondta Eli, levetkõzött, melege volt, nem volt szokva kapálni, és

azt mondja: �míg én megkapálok egyet, te hármat kapálsz meg�. Úgy látta, hogy
nekem könnyû. Hogy lehetett volna könnyû? Pedig nekem is nehéz volt.

� Te csak jobban szoktad a munkát. Meg aztán Eli idõsebb is volt� 
� Most itt az én házam, ahol lakunk, laktunk Elivel. Szép nagy ablakaink vannak,

anyáméknál kisebbek voltak. Azelõtt egészen kicsi ablakokat raktak, magas-magas
szalmatetõ, kontyolva vagy
szabadtetõ, szabadtûzhely,
kõbõl épített kutak, kõaszta-
lok, kukoricagórék. 

A kerítések is kõbõl voltak.
Volt kõbánya, és értettek a kõ-
faragáshoz, házépítéshez.
Mindenki maga tervezte és
építette a házát. A mesterek
csak vezették a munkát. Nem
volt annyi jármû, nem volt
traktor, nem volt autó, nem
gödrösítették ki az utcákat, és
minden tavasszal mentek a
fogatok, meg a gyalogosok út-
javításra. Most olyan nagy
gödrök vannak, hogy belefek-
het az ember. Nem törõdik
vele senki. 

Édesanyám mindig azt
mondta, hogy az elsõ tanító,
aki képzett tanító volt, na-
gyon ügyes ember volt. Ösz-
szeszedte a fiatalságot � már
ez az én nagyapám idejébe
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került ide �, megtanította a fiatalembereket oltani,
ültették a sok gyümölcsfát � sok gyümölcsfa volt
Kidében �, mivel kevés volt a birtoka Kidének, a te-
rülete. Még ma is látszik, él a keze nyoma. A nagy
diófák dicsérik; a dió, a gyümölcs Kide aranya. A
szilvából, almából fõzik a jó pálinkát is. Akkor nem
volt antibébi, volt gyermek bõséggel, de mindenki
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igyekezett a gyermekét � akinek nem volt földje � iparra adni. Mindenféle iparo-
sunk volt. Különösen, amihez nem kellett nagy tudás, a kõmûvességhez, abból na-
gyon sok volt. Aztán volt nagyon sok ácsmesterünk, csizmadiánk, cipészünk, aszta-
losunk, kettõ is, mindenbõl több is, nem csak egy. És megélt itten, mert jöttek a kör-
nyékbeli románok, azok itt dolgoztattak, mert azok inkább cselédek voltak, a sok
gyermek miatt inkább cselédnek adták a gyermekeket, nem volt pénzük taníttatni,
sem iparosnak adni. 

Talán ez volt Kide egyik fõ jövedelme. Meg szépen gazdálkodtak az emberek. Úgy
emlékszem, sok marha, fejõstehén, birka� Három legelõ is volt, csak fehérmarhá-
nak és lovaknak, a bivalyoknak külön. És a birkatenyésztés. Csebres juhászat folyt.
Összemérték a juhokat, kinek mennyi teje volt, aszerint osztották be, az volt az elsõ
gazda, akinek a legtöbb juha, teje volt. A tejmennyiség után így osztották be. Ez azt
jelentette, hogy mentek a juhászhoz reggel, este. Volt egy nagy cseber, azon háziszõt-
tes, egyszálas ruhadarab kifeszítve, azon szûrték meg a tejet. Galátának hívták, ami-
be fejtek. Mikor megtelt, akkor töltötték a cseberbe. Egy nap háromszor fejtek. Volt

aki két fejést, volt aki csak egy
fejést kapott. Hazahozta a te-
jet, itthon oltót tett bele, a tej
megaludt, felkavarta, egy tál-
lal lenyomtatta, felül került a
java, azt leszedte, és akkor
kezdte véskákba gyúrni. Az
egy kerek vagy négyszögletû
káva � minek mondjam a vés-
kát �, ez román szó volna?
Amivel aztán alakítottuk a
sajtot, hogy négyszögletû le-
gyen vagy kerek. Nem úgy,
mint a székelyek. A székelyek
bekötik egy ruhába és lecsor-
gatják. Itt pedig volt egy ilyen
satu szerû, két deszka közé
tettük be, volt egy csavar, ami-
vel lecsavartuk és kipréseltük.
A tej hamar megaludt. Attól
függ, hogy hány kanál háziol-
tó volt benne. Most már azt is
veszik. Mi házioltót csinál-
tunk. Volt bornyúoltó és disz-
nóoltó. A disznó gyomrának a
belsõ hártyáját letépték, azt
kimosták, lesózták, összegöm-
bölyítették, felcsavarták egy
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orsóra, és szúrták a gerenda alá száradni. A bornyúoltó szintén ilyenformán. Azt is
kimosták és felcsavarták. Késõbb kiáztatták, és felvágták apróra azt a hártyaszerûsé-
get, aztán ecetes vízbe beáztatták, és abból tettek kanalanként a tejbe. Körülbelül egy
fél óra alatt megaludt, attól függött, mekkora adag volt a tej. Hamar megaludt. Fi-
nom volt a lágysajt. Így hívtuk. Ettük gyerekkoromban. Mint az aludttejet. Úgy ka-
nalazta édesanyám egy kistányérba, hogy egyetek lágysajtot. Aztán hogy keménysajt
legyen, két napig is benne hagytuk a véskában, majd kiszedtük, és napon érleltük.
Cserép alatt érett a legszebben. Gömbölyû, likacsos lett. Akkor ledaráltuk, sóztuk,
minden kilóhoz � azt hiszem � egy vagy két deka sót tettünk. Azt jól feldolgoztuk,
bedöngöltük deberkébe. Szintén faanyagból készült, gömbölyû edény. Jól be kelletett
döngölni. Káposztalevéllel, vagy szõlõlevéllel még egyszer letakarták a tetejét, rátet-
ték a fedelét és beásták a földbe. Addig maradt a földben, amíg megkezdtük, amíg
szükséges volt használni. Csináltuk a sajtot, október 1-ig kaptunk tejet, aztán félbe-
hagyták, összeeresztették a kossal a párzás végett a juhokat, vége volt a fejésnek, kinn
maradtak a juhok, amíg leesett a hó. Akkor �elhányták� õket. Körbe a falun ment a
nyáj, és kiválasztotta mindenki a maga juhát. Így mondták: bejön a juhász, el lesz
hányva a birka. Megvolt a juhszín, abban etették szénával és abrakolták is télen a ju-
hokat. Aki akarta, hogy szép báránya és jó juha legyen, az egy kis abrakot is adott, at-
tól függött, hogy milyen volt a szénája. Jaj, azok a kis báránykák! Húsvétra már vá-
lasztották el õket. Volt nagy sírás, jaj, hogy sajnáltam õket. Bégettek. Samu mondta,
tudod mit mond a bárány? Mondom: nem tudom. Hát a juh? Azt se. Aztán kiruk-
kolt vele, hogy �eperlevél�. A kicsi mondja: �eperlevél�. Az öreg mondja: �bárcsak
lenne sok�. Aztán szaladgáltunk az udvaron, én mondtam: �eperlevél�. Samu
mondta rá: �bárcsak lenne sok�. Így játszottunk, mikor gyermekek voltunk. 

A pakulárnak késõbb már pénzt adtunk. Megvolt, hogy egy juhot mennyi lejért
õriz. Akkor már sajtot kaptunk. Ki volt kötve: egy darab juh után hét kiló sajt jár,
egy kiló orda, egy liter bálmosnak való. Ennyit kaptál, ha jó tejû volt, nem volt hi-
bás tõgyû a birka. Volt olyan, hogy egyik tõgye meg volt romolva. 

Volt idõ, hogy nem adtuk ki a juhokat. Itthon tartottuk a kertben. Ki volt szakít-
va egy darab a kertbõl, ott etettük, itattuk, és minden délben mi fejtük, és mi csinál-
tuk házilag a sajtot. Azok inkább gömölyék lettek, gomolyák � ahogy mondják. De
nagyon jó sajtjaink voltak. Jól jöttünk ki, mert a savó itt maradt nálunk. Teli volt a
ház: orda, bálmosnak való, minden volt, könnyû volt a napszámosokat ellátni, és a
savót nagyon szerették a malacok, szépen nõttek tõle. 

Emlékszem, egyszer egy húsvéton nagyon sok öntözõm jött. Jöttek a nagyfiúk is, és
jöttek mind az iskolás fiúk. Akkor volt vagy hetven gyermek az iskolában. Legalább
harminc fiúcska. Nem volt vaja édesanyámnak, és mondja, hogy nem ad érte ki pénzt,
megpróbál leszedni juhtejszínt és csinált egy hatalmas gomolya juhsajtot és vajat, és
abból csinálta a süteményt. Finom sütemény lett belõle. Jó citromos, jó cukros. 

Könnyû volt a vajat csinálni. Azt is korpára tette, leszívódott a savó, egész köny-
nyen kikavarta, aztán szép vaja lett. A tál korpára rátettetek egy vékony szõttest, rá-
öntötték a tejfölt, és akkor a korpa kiszívta a savót, ottmaradt a vastag tejföl. Azt már
alig kellett kavargatni, és megjött a vaj. 
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Hogy meddig kellett kavargatni? Nem néztük mi akkor az órát, de nagyon köny-
nyen kiállott. Egy-kettõ, megcsomósodott a vaj, és mostuk sok-sok tiszta vízbõl, amíg
tiszta víz jött. Így csináltuk a vajat. Máskülönben elfáradt a kezünk mindig lötyög-
tetni. Általában kétliteres tejeskannába töltöttük a tejfölt, ronggyal leszorítottuk és lö-
työgtettük, ráztuk. Gyorsan is kelletett. Most már nem tudnám, elfáradnék hamar.

� Emlékszem, egyszer együtt fõztünk töltött káposztát, és a töltelékbe kukoricadarát
tettünk. Mondtad, hogy az öregek úgy csinálták. A darába mit is tettünk?

� Szalonnát vagy pedig sonkát vágtunk fel kockákra, és akkor mindegyik töltelék-
be jött egy-két kocka szalonna, egy-két kocka sonka.

� Emlékszem, mondtad, lazán töltsem, hogy tudjon megdagadni. Szép kis kötény
volt rajtad.

� Igen, mindig volt kötény rajtam. Enikõ is átvette tõlem: így õsszel mondtam ne-
ki, hogy nem szabad a kertbe menni csak egy ruhában. Kell legyen az embernek egy
zsebes köténye, hogy amit kap, szedje össze. Meg van mondva: kevéssel voltál hû,
sokra bízlak ezután. És gonosz és rossz szolga voltál, hogy ha elhagyod a termést,
amit Isten adott neked. Szedd össze! Így mondtam neki. Azóta neki is van köténye,
három zsebe mindig tele van. Vagy egy kukoricacsõ, vagy dió, alma. Mindig úgy jön
elõ a kertbõl, hogy tele van a zsebe. Nem hallottad ezt?

� Nem, de nagyon szép. Én most meg éppen fordítva csináltam, hogy sétáltam tegnap
este, kiszaladtam még a kertbe. Hol egy szép szilvaszemet találtam, hol egy almát� És
megettem�

� Az még jobb. Szedtem egy pár mogyorót. Van itt egy kis mogyoróbokrom. De
nem a nagy szemû, az apró. Észrevettem, hogy a föld tele van mogyorószemekkel.
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Na, azt is összeszedtem a zsebembe. Nekem kell a kötény, hogy mindig elõttem le-
gyen a zsebe. 

� Gyere, menjünk vissza a gyermekkorba!
� Ilyenkor õsszel volt a szedés, kukoricatörés. Akkor még nem a szárán hántottuk.

Most itt már mindenki a szárán hántja. Akkor letörtük, és nagy deszkás szekerek-
kel hazahoztuk, a csûrbe lehúztuk a csöveket, és estére hívtam a hántókat; legénye-
ket, leányokat. Azok fel is hántottak egy jó szekérrel, még többet is fel tudtak hán-
tani. Kellemes és kedves esték voltak a fiatalokkal. Énekeltek, tréfálkoztak, a lányo-
kat �becsumázták�. Úgy hívták itt nálunk, lehet, az is román szó. Volt a kukoricaszá-

ron � azt hiszem � valami betegség; gomba. Nem tudom a tudományos nevét. Azt
odaértették a leányok arcához, ha nem vették észre. Ugyanúgy a lányok is becsap-
ták a fiúkat. Ha kaptak olyan kukoricacsövet, akkor összecsumázták, összekormoz-
ták egymást. 

Ha elvégezték a munkát, akkor jött a kínálat. Elõször csak alma volt. Késõbb már
diót is adtak. Akkor már érett a szõlõ, az Izabella, a falmelléki, azzal is kínáltak. Tá-
gult a választék, a kínálat. Aztán akinek volt udvarlója, az hazakísérte, akinek pedig
nem volt, azok csoportosan  mentek haza. Lányok-fiúk vegyesen. 

Az utcán nem, de hántás közben énekeltek. Sokszor a gyorscsárdást, de inkább a
hallgatót � ahogy itt mondták. A szomorú nótákat kedvelték. Aztán a katonanótá-
kat is énekelték. Különösen �40 után. 

� Mondd, a Kívül a kaszárnyánt énekeltétek ti is? A háború hullámzott ide-oda.
Oroszországtól Franciaországig, és a front mindkét oldalán énekelték. 
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Kívül a kaszárnyán
Kint a kapunál
Õrség áll a vártán
Most is ottan áll.
Be kellett volna vallanom,
Hogy szeretlek angyalom,
Én édes angyalom.

� Tudod mi volt Elinek a kedvenc nótája? Mindig azt fütyölte: Alma a fa alatt nyá-
ri piros alma. Ismered?

� Igen, de most nem emlékszem a szövegre, mondd csak!

�Engem gyaláz a szeretõm édesanyja.
Engem gyaláz, engem tesz a vesz a szóra.
Szeretem a lányát, nem tehetek róla.

� Neked mi volt a kedvenc éneked?

Piros Pünkösd napján imádkoztam érted. 
Piros Pünkösd napján várom visszatérted � vagy vártam? � 
Tele volt a határ nyíló vadvirággal. 
Vártalak a keresztútnál pünkösdi rózsával.

Ehhez hasonló. 
� Mondd, nagyon szeretted Zsigát?
� Szerettem, mert fiatalon együtt nõttünk fel, és hozta nekem a könyveket, a ver-

sesköteteket, és megkérdezte, hogy melyik tetszik? Én válaszoltam és megtárgyal-
tuk, azután megtanított keresztrejtvényt fejteni, ez nekem nagyon jól fog� még
mai napig is egyetlen szórakozásom, ami mindent felejtet velem. Elfelejtem akkor
a bánatomat, elfelejtem aggodalmaimat, belemerülök, elõszedem a sok könyvet,
hogy megkapjam a választ, de most már nehezebb kezd lenni, mert annyi benne az
angol és idegen szó, idegen filmrendezõk neve, amiket én már nem tudok. 

Akkor csókolt meg elõször, mikor mondtam egy-
szer: �Igen, hozzámegyek�. Akkor megcsókolt.
Tánc volt a népházban, és az ablakban voltunk ki-
hajolva. Õ mesélt, mesélt, és kérdezett, kérdezett, és
akkor csókolt meg elõször. 

Nem volt szabad. Édesanyám arra nevelt, hogy
azt az egyet ne engedjem, hogy engem megcsókol-
jon valaki. Mert õ olvasott egy könyvet � mindig
ezzel támasztotta a nevelését alá �, hogy ott is egy
kislány nem engedte, hogy megcsókolják, csak az
csókolhatja meg, aki az oltárhoz vezeti. Az is csak
a homlokát. Tudod, én jó tanítvány voltam. Csak a
homlokomat. Ezt én tartottam, mert édesanyám
mondta. És ez így igaz. Azután, mikor már meg-
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egyeztünk, jegyet váltottunk, akkor már megcsókolt. Nem voltunk olyan csóko-
sak. Amit én most látok, valósággal undorodom.

� Tudtad-e, mi lesz, ha asszony leszel? Mondta-e valaki neked?
� Nem, én olyan buta voltam. Így, ahogy mondom. Nem tudtam, mit kell csinál-

ni. Õ vezetett be. Sajnos, el kell mondjam szégyenszemre, hogy ma már tudja a leg-
kisebbik is. Mert látja a tévében, hogy mi megy. De akkor nem láttuk. És tudod jól,
hogy nem beszéltünk mi leányok ilyesmirõl. Soha. Soha nem volt ez problémánk.
Én azt sem tudtam, mi fán terem. Mesébe illõ szerelmet képzeltem el. Édesanyám
olvasott asszony volt, és sokszor felróvom, hogy úgy mondjam, hogy miért nem ok-
tatott ki. Zsigával beszélt, hogy vigyázzon rám. Hát azt már nem magyarázta meg
nekem, mikor kell vigyázni. Akkor mindig azt mondták az anyák, �vigyázzál�, ak-
kor az is benne volt, hogy �ne fázzál meg�, �legyen otthon fûtenivaló fa�. Anyám a
lelkére kötötte, hogy fiatal vagyok még és tudatlan, vigyázzon.

� Hány éves voltál?
� Hát nem voltam olyan fiatal. Húszéves.
� Hogy volt az elsõ éjszakád?
� Mindnyájan átestünk az elsõ éjszakán. Nem tudom elmondani. Én azt hiszem,

keveset aludtam. Nem tudtam elaludni. Minden új volt� Elõször udvarolnak, szé-
peket mondanak, súgnak a
füledbe. És így. Aztán vala-
hogy átestem.

� Mindjárt teherben ma-
radtál? 

� Igen. Örvendtem, hogy
tisztán megyek férjhez, és reá
egy hétre volt Babócán vendé-
gem, de aztán többet nem volt.

� Akkor már mindjárt tud-
tad, hogy terhes vagy, vagy még
gondolkoztál?

� Nem tudtam, hanem rosz-
szul lettem. Szilvát ettem � én
annak gyanítottam �, hányin-
gerem volt. Aztán meg csoko-
ládét hozott nekem, és há-
nyingerem lett tõle. Attól,
amit én oly nagyon szerettem.
Akkor már gondoltam. Zsiga
nagy örömben volt, és vigasz-
talt, hogy csak addig az enyém
a gyerek, amíg a rossz tollából
kinõ, és azután õ veszi át a ne-
velést. Voltak neki is elgondo-
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lásai a gyermeknevelésrõl. De nem érte meg. Mikor haldoklott, mondta, hogy �most
bánom, hogy itt hagylak�. De nagyon vágyott gyerekre. 

� Hány hétig, vagy hónapig éltetek együtt Babócán?
� Június, július, augusztus. Augusztus végén õ már bekerült a kórházba. Itt volt

egy nagy gazdanap, és írtam neki. Õ arra vette, hogy én vágytam volna elmenni, és
õ nem tehet róla, hogy kórházban van. Úgy volt címezve a levele � valószínû, hogy
elõbb az anyjának akarta írni �, özvegy Bíró Istvánnénak és özvegy Bíró
Zsigmondnénak írta. Belém nyilallott akkor, hogy miért írta így? De láttam, hogy
javította. Istvánné helyett Zsigmondnéra, de nem húzta át az �özvegyet�. Ez nekem
nagyon fájt akkor. Aznap bementem meglátogatni. Ott volt szeptemberben is. No-
vember 1-én vagy 2-án hozták haza. Én már lefeküdtem,  olvastam az ágyban. Zör-
getett a cselédünk � volt egy román fiú cselédünk �, mondta, hogy hazahozták a ta-
nító urat a szüleihez, menjek fel, mert nem sokja van hátra. 

Nem tudtam öltözködni. Vetettem le a kendõmet, húztam a cipõmet, nem tud-
tam, hogy mi van velem. Mentem, édesanyámék jöttek velem, mert este volt. Akkor
láttam az arcát. A szüleihez akart menni� az anyjához vitték� nem akarta, hogy
unalom legyen nálunk. 

Amíg õ a kórházban volt, itt voltam édesanyáméknál, visszajöttem Babócáról. Be-
mentem hozzá, reám nézett és sírt, akkor mondta, hogy �amit úgy akartam, most
bánom�. Aztán: �Ne sírj, mert nem leszel te elvált asszony, csak özvegy�. Akkor en-
gem kivezettek a konyhára. Mondta szegény, hogy �valaki úgy sír a konyhán�. Én
voltam az a valaki. 

Azt mondta még: �Berta, csak az Isten tudja, hogy szerettelek�. Tudta, hogy meghal. 
És mi volt benne az érdekes? Erzsébet � a sógornõm � lekísérte egész a fõtérig,

mentõkocsi hozta haza, és
mikor a fõtérre kijöttek, elkö-
szönt: �A viszontlátásra, Zsi-
ga�. �Igen, a másvilágon.� �
mondta Zsiga. Rövid idõre
Erzsébet is meghalt. Olyan
volt, mint az élet. Szerette az
életet. Szép, egészséges fia-
talasszony volt, szép kicsi fi-
acskája, Ádám. Rövid idõ
múlva õ is kikerült a temetõ-
be. Aztán meg János, a férje
is meghalt. Jött a tisztogatás,
az összefogdosás, elhurcol-
ták, de valahogy megszökött.
Utána nem találta a helyét.
Az anyósát, apósát nem ked-
velte. Odaköltöztek hozzá, és
azt mondta egyszer nekem,
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hogy az anyós hordja az Er-
zsébet ruháit, kabátját, min-
denét. Neki mindig egy tû-
szúrás volt, mikor meglátta a
felesége ruháit az anyósán.
Jó, hogy hordta, de mégis fájt
nekije. Már öregrendû asz-
szony volt és fájt nekije. Be-
mutattak neki pár fehérné-
pet, akik szívesen vállalták
volna férjül, de nem tudta fe-
lejteni Erzsébetet.

� Akkor, úgy tudom, hogy ki-
mentél a konyhába, mikor azt
mondta Zsiga, hogy �halok
meg� � és megmozdult benned
a gyermek.

� Igen, azon az éjjel éreztem. Azt mondják, hogy az nem irányadó, de ez így volt.
Én csak akkor éreztem. Hamarabb nem éreztem. Akkor voltam félidõs. Egyik élet
ment, és jelzett a másiknak� Úgy, hogy ha Barna olyan is, amilyen, hogy ideges,
nem csodálom. Azután jött a háború. Emlékszem, hogy Samu már bevonult kato-
nának, a frontról írt. Mindig úgy írta, hogy �találkoztam a fiával�. Mintha egy ide-
gen írt volna. �Farkas bácsi, találkoztam a fiával, ment a Vereckei-hágón� így jelez-
te, hogy hol járnak. Hárman voltunk: szegény édesanyám, édesapám és én, és az-
tán megjött Barna. 

Barna születése érdekes volt. Te emlékszel még Ilkára? Én tudtam, ki volt szá-
molva � szegény Irmuskával, az Eli feleségével számoltuk ki, aki akkor még élt �
vártam március elsõ hetében a szülést. Nekikezdtem szõni. De közben megjött Il-
kának a kicsi fia. Számítottuk édesanyámmal, hogy lemegyünk, készítünk egy tor-
tát is, és hogy így mondjam �pocitába� � mert így mondják ezt � meglátogatni Il-
kát. Levágta édesanyám a csirkét, készülõdtünk. Én nagyon siettem szombaton a
szövéssel, hogy dobjuk ki a szövõszéket, hogy idestova egy hét, és jön az én fiam is.
Az én babám is. Fájdalmaim kezdtek lenni. Mondom: édesanyám, nem tudom, én
olyan rosszul vagyok. Fáj a derekam is és fáj a hasam alatt is. Õ pedig: látod mond-
tam, hogy ne szõjél. Biztosan felhûltél. Csak egy zokniban szõttem. Cipõvel vagy
papuccsal nem tudtam szõni és földes volt a szoba. Mondom: én nem megyek Ilká-
hoz. Menjen édesanyám egyedül. 

El is ment szegény egyedül. Jöttek a fájdalmaim. Azt mondja édesanyám: te va-
jon nem fogsz szülni? Nem tudom, de mindjárt kell pisilni. Az mondja: ez azzal
jár. Hivassuk le Zsuzsát. Képzett bába volt. Még megvacsorált az istállófiú � vasár-
nap este volt �, megvacsorált és küldtük, hívja Zsuzsát. De ugyanakkor hívták egy
másikhoz is. Egy éjszaka született egy leányka és Barna. Úgy hogy egy óra után
megjött Barna.
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� Könnyen szültél?
� A bába azt mondta, hogy szép szülés volt, én meg azt mondtam, hogy nagy fáj-

dalommal jött. De mindenki nagy fájdalommal szüli a gyerekét. Kis macskakölyköt
szültem. Akkor aránylag magas, derék fehérnép voltam. Nem? Olyan kicsi gyereket
szültem. Két kiló hatvan dekával született Barna. Kicsi, kopasz, szõrös valami volt.
Nem volt még haja. Amikor megláttam, nem voltam megelégedve vele. Ottmaradt
az asztalon egy párnán. 

Én elaludtam. Egyszer csak nyöszörgött a gyermek, édesanyám felébredt, Iste-
nem, mi lesz vele? Tél volt, február 27. Mi lesz vele? Maga mellé vette a melegbe,
elaludt a gyermek. 

Aztán megindult fejlõdni szépen. Zsuzsa elmaradt, édesanyám fürösztötte, én
még nem fürösztöttem. Olyan picurka volt. Féltem. Én is elhagytam az ágyat, ki-
mentem a két ajtó közé, szép tavaszi nap volt, jött a tavasz, sütött a nap, napszá-
mosok vágták az udvaron, fûrészelték a fát, és olyan szépnek tûnt nekem az a reg-
gel. Kezdtem vigasztalódni. Szépnek tûnt az a reggel, mert volt egy édes kicsi fi-
am, Barna. 

Nem volt pelenkám. Édesanyám hirtelen tépett valami lepedõket, hogy legyen
mibe csomagolni a gyereket. Késõbb édesanyám nekiült, és varrta a babakelengyét,
a pólyát.

� Miért nem varrtatok hamarább babakelengyét?
� Mondtam, egy héttel késõbbre vártam. Március elsõ hetére. Gondoltam, hogy

elõször legyen meg a szövés, és aztán varrunk babakelengyét. Nem kellett akkor
olyan sok. Kis ingecskét csinált édesanyám, pólyapárnát, annak huzatot. Hamar

ment, volt varrógép. Hamar
kereszteltünk, mert Erzsébet,
János voltak a keresztszülõk,
õket hívtam, Erzsébetnek va-
lahova el kelletett menni,
vagy színháznál elõadás volt,
nem tudom. Valami elfoglalt-
sága volt, és hamar kellett
jönnie. 

� Ki keresztelte?
� Eli. 
� Ó, ha tudtad volna� Ha

valaki akkor azt mondja, õ lesz
a férjed � hány év múlva? Elsõ
éves teológiahallgató volt Bar-
na, mikor hozzámentél Elihez.
Nem? Hány éves volt Barna,
mikor Eli lett a férjed? 

� Akkor érettségizett.
� Tizennyolc év múlva lettél
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a felesége annak, aki keresztelte a fiadat. És addig pár hónapi házasság kivételével a szü-
lõi házban éltél.

� Igen, én mindig a bokor alatt éltem. A szülõi házban anyámmal aludtam egy
ágyban, amíg csak nem nõtt a pocakom. De sok kedves óra is volt�

� Óriási szénakazal volt az udvar végében � ahol kezdõdött a gyümölcsöskert �, kicsit
bontva, de maradt egy magasabb rész. Ennek a tetejére fölmásztunk, pokrócba belegön-
gyöltük hol egyikünket, hol másikunkat és legurítottuk a magas részrõl az alacsonyabb
részre. Jó volt, rengeteget nevettünk. Azt találtuk ki, hogy egyszerre kettõt csomagoltunk
pokrócba. János � akkor még jegyesek sem voltunk �, titokban kijött utánam Kolozsvár-
ról Kidébe, és akkor vele együtt csomagoltatok be és gurítottatok le. Nagyokat nevettünk,
de ebben nekünk különös örömünk is tellett. Vajon ezt mindnyájan tudtuk? 

� Persze hogy tudtuk, de úgy tettünk, mintha ez is csak a játéknak természetes ré-
sze lenne. Jó volt nagyot esni és huppanni a lenti szénába, mert egy kicsit mindig
rugalmas is. Nem kellett félni. Egyszer valamelyikünk lennebb gurult. Szerencsére
lent is volt valamennyi széna,  megütötte magát, de nem tört keze-lába. 

� Negyven év múlva tudtam meg, hogy édesapád kicsit haragudott, mert bizony ku-
száltuk, törtük, rendetlenítettük a szénát. De akkor nem mutatott semmit. Akárhogy ját-
szottunk, akármerre jártunk: kertben, házban, legelõn, szénagyûjtéskor kinn a mezõn,

soha semmit nem mutattak
édesapádék, hogy valami rosz-
szat tettünk. Pedig tettünk. 

Egyszer azt kérdezte tõled Ju-
dit: mondd, milyenek voltatok
fiatalon? Te kicsit tûnõdtél és azt
válaszoltad: mint a tüzes ördö-
gök. Hát igen, vad bújócskákat
játszottunk, meg rabló-pandúrt,
vagy mi voltunk az indiánok,
jöttek a fehér emberek � a fiúk �
és hajszoltak erdõn-mezõn át,
aztán megkötöztek a fához. 

� Itt vagyunk a fához kötöz-
ve, elkínozva, félájultan. Persze
valóban fáradtak voltunk a
nagy hajsza után, de nevettünk,
és nevettünk. Boldogok vol-
tunk. Amikor hazamentünk,
bizony elõfordult, hogy elsza-
kadt a szoknyánk, tövis ment a
lábunkba, összekarcoltuk a ka-
runkat, vérzett a bokánk, de föl
se vettük. Anyád se szólt egy
szót sem. 
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Itt macskakeresztelõt játszunk. Én tartom a macskát, Zsiga a pap, õ keresztelt. Pedig
már nem is kislányok voltunk, hanem nagylányok. Én úgy emlékszem, hogy nagyon
hosszú ideig szerettünk még játszani, szerettük a vad bújócskákat, a hajszákat. 

Egyszer egy este Kolozsvárott beszöktünk a Károly parkba. Ott rengeteg hinta és egyéb
volt, fölültünk rá, játszottunk, bújócskáztunk. Az õr gyanút fogott, jött egy lámpával, mi
meg bebújtunk egy-egy bokor alá. Öten-hatan is voltunk a fiúkkal. Megtalált, szidott:
hogy �ez a mai fiatalság!� Küldött ki. Mi mondtuk, hogy ne fáradjon a kulcsokkal ka-
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put nyitni, át tudunk mászni a kerítésen. Nagyon föl volt háborodva. Mi pazarul mulat-
tunk és tudtuk, hogy õ azt hiszi: azért szöktünk be, hogy ott szerelmeskedjünk, szeretkez-
zünk a bokrok alatt. Pedig csak játszottunk.

Fönséges volt a sötétben hintázni. Jó magasra dobtuk magunkat. Olyan volt, mintha a
csillagos égig röpülnénk; és a csúszdákon lesiklani csillagfény mellett. Nem volt soha a fiúk-
nak félreérthetõ mozdulatuk, nem kapkodtak utánunk úgy, ahogy ma pracliznak. Persze,
hogy a játék hevében néha az ember belepottyant valakinek az ölébe, vagy fölhúzott valaki
a földrõl, ha leestél. Egymáshoz ért a testünk, éreztük az erotikát, a borzongást, de soha tisz-
teletlen mozdulat nem esett. A fiúk hol egyikünkbe, hol másikunkba szerettek bele. 

Elsõ évben, amikor kint voltam Kidében kislányként, elmentünk a református temp-
lomba � rendszeresen a református templomba jártunk, mivel reformátusok voltunk �,
te azt mondtad: meglátod, milyen nagy az unitárius templom, gyertek, menjünk vasár-
nap az unitárius templomba. Most itt laksz a templom mellett, mert te lettél a pap fele-
sége, Eli, Fülöp Elemér felesége. No de akkor még ilyesmirõl nem is álmodtunk. Zsigát
is még csak távolról ismertem, te persze jobban, mert rokonod is volt. Szintén Bíró. Fel-
öltöztünk szépen vasárnap, ahogy illett. Szombattal
kezdõdött a készülõdés a vasárnapra. Összesepertük az
udvart, a verandát, megöntöztük a virágokat a kiskert-
ben és a házban � bent külön-
ben kevés virág volt �, el kellett
seperni az utcát is középig, a
másik felét a szembe szomszéd
söpörte. Azután tetõtõl talpig
lemosdottunk a mosdótálban
vagy a teknõben és vasárnap
felvettük a frissen vasalt tiszta
ruhánkat. Indultunk az unitá-
rius templomba.

Hagytad, hogy én lépjek be
elsõnek, aztán mellém léptél,
fogtad a kezemet és szorítottad,
hogy ne kacagjak: Eli prédikált
� a felesége hallgatta. Ketten
voltak a templomban. Ebben a
csöpp, gyönyörû unitárius
templomban, amelyik most itt
áll magányosan, bezárva a cin-
teremben a domb tetején, kör-
befogva az öreg gyümölcsfák-
kal. Ha az öreg kapun
belépünk, elõször a fák mögött
csak a torony hegyét látni.

Üzentünk, ha az unitárius
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templomba készültünk vasárnap. Akkor elküldte a
templomszolgát Eli, hogy harangozhatnak-e már?
Nem voltunk messze a templomtól, a második ház volt
a tiétek. Most az elsõ a tiéd, pont mellette laksz.

Emlékszem, mikor hazamentem Kidébõl, édesapám
kérdezte: a katolikus templomban nem voltatok? Az il-
letlenség a katolikus pappal és a katolikusokkal szem-
ben, legközelebb menjetek el, kislányom. Ez olyan sok-
szor jut eszembe. Amikor kijöttem Magyarországra, el-
csodálkoztam a felekezeti ellentéteken. Miklós család-

jában két nagynéni � okosak,
szépek, kedvesek � nem ment
férjhez, mert az egyik reformá-
tus papba volt szerelmes, a má-
sik is egy református férfiba.
Meg Joci mama, Miklós édes-
anyja � aki hozzáment Miklós
református édesapjához �, a csa-
ládnak afféle kitaszított bárá-
nya lett. Szerették és sajnálták.
Joci mamának nagy bánatot je-
lentett, hogy nem áldozhatott.

Mi ezt Erdélyben nem ismer-
tük. Mindig azt gondolom,
hogy a vallásszabadság hazája
maradt mostanáig is. Már az
1568-as tordai országgyûlés ki-
mondta a különbözõ felekeze-
tek egyenjogúságát. Éppen most
olvastam róla, meg nálad is itt
áll a Dávid Ferenc képe aláírva.
Erdélyben több vallás, több
kultúra élt mindig együtt. Mi-

kor 1989-ben, a román forradalom elsõ napjai után, a segélyszállítmányokkal egyszerre
bejöttünk Judittal, azt mondta egy pap: elmentek a szászok, szegényebbek lettünk. A zsi-
dókat meg eladta Ceausescu. 

A családunkban volt katolikus, református, unitárius, Iván bátyám pedig áttért orto-
dox hitre. Édesapám mindig mondta, hogy hozzatok már egy zsidó feleséget, vagy egy
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zsidó võt, hadd legyen teljes a család. Mert zsidónak születni kell, ott nem lehet csak úgy
átkeresztelkedni. Milyen furcsa szó: keresztelkedés.

Valaki mondta, hogy Izraelben mi vagyunk a pogányok. Sokhelyütt mi vagyunk a po-
gányok. 

� Alig van már unitárius a templomban, és az is öreg. De Eli mindig prédikált.
Ment akkor is, ha senki sem volt, ha csak én mentem vele, mert az istentisztelet az
istentisztelet. Prédikált és temetett. Nagyon ritkán keresztelt. Néha messzirõl hoz-
tak gyereket keresztelni.

� Ez a cinterem a világ egyik legkedvesebb helye számomra. Hányszor szedtük itt a
besztercei szilvát, amibõl a pálinkát fõztétek. Mindig mondom, amikor pálinkával kíná-
lom Pesten a barátainkat, hogy ez olyan szilvából készült, amelyik cinteremben termett,
és én is segítettem fölszedni a földrõl. Hiszen a szilvát ritkán szedjük fáról. Inkább csak
megrázzuk. Azok az utolsó szemek, amik ott maradnak õsszel hamvasan a fûben� 

Ezelõtt két évvel, egy nap-egy éjjel fõztük a szilvalekvárt� Építettetek sárból egy kat-
lanházat. Két mázsából fõztük. Éppen akkor érkeztünk ide Judittal. Rózsikával, az egyik
szomszédasszonyoddal nekiültem magolni órákon át. Emlékszem, azt mondta Judit:
hogy tudsz te egy idegen asszonnyal ilyen hosszasan jól elbeszélgetni? Én azt gondolom,
hogy azért is lettem jó pszichológus, mert a románok sokkal oldottabbak, természeteseb-
ben beszélgetnek, közelednek egymáshoz. Ott olyan nem volt régebben, hogy leülsz egy
padra a parkban vagy a sétatéren, leül melléd valaki, és nem szólsz hozzá. Latinosabbak,
oldottabbak és Erdélyben minden õsibb és természetesebb. A falusiak is szólnak egymás-
hoz. Rózsikával egymáshoz szólni a legtermészetesebb volt. Ott van a konyha. Menten
kitûnõ receptet kaptam tõle. Írom is a szakácskönyvben: odateszel házizsírban csirkemá-
jat, ha nincs, akkor veszel zsírszalonnát, és készítesz házizsírt, az a legolcsóbb. Fûszerez-
zed jól, borssal, sóval, paprikával, dobsz hozzá hagymát is, fokhagymát is és két-három
órát nagyon csöndesen fõzöd, idõnként megkavarva. Abból olyan májkrémed lesz, amit
hat-nyolc hétig használhatsz. Egy üvegbe beteszed, elsõ nap idõnként megkavarod, hogy
ne jöjjön fel a zsírosa. Azt mondta nekem Rózsika: ha egy kis tejet is teszel hozzá, akkor
tisztára libamáj ízû lesz. Így fejtettük a szilvát Rózsikával. 

Na, ezért lettem jó pszichológus. 
� Õ is beteg, az idén már nem jött ki. 
� A cinterem egyre árvább. Talán nyolcvan-kilencven évesek az óriási diófák. Abból

adsz nekem minden évben fejtett diót. A szilvafák, az almafák� Nemcsak ezek a fák
kezdenek kipusztulni, hanem a cintermek is. Tudod, honnan jön a cinterem szó? Come-
térium azt jelenti: pihenõ hely, csöndes hely. Így hívták a temetõket. Ez van népiesen cin-
teremnek keresztelve. 

Hát hitt-e Eli az örök életben, vagy sem? Mert az élet örök. Igen, nélkülünk is örök �
a megújulással. De idõnként, mintha hitt volna. 

Mesélték volt Árpád bácsiék, hogy egyszer, mikor mentek haza egy temetésrõl, megkér-
dezték tõle: tiszteletes úr, mondja meg õszintén, van-e Isten? Van-e túlvilági élet?

Eli azt válaszolta: édes fiaim, nem tudom pontosan.
És a sírfelirat: Az élet örök. Az elmúlás szükséges. Kérdeztem Elit, hogy mit ért ez alatt?
Mennyit vitatkoztunk Elivel, milyen jóízûen lehetett összecsapni�

68



Egyszer feljöttem a Cinterembe, ahol így, szépen el-
kerítve áll a szüleinek a sírja: 

�Itt nyugszik
FÜLÖP MÓZES

1849�1939
Kide unitárius lelkésze 60 éven át

FÜLÖP ELEMÉR
1910�1994

Kide unitárius lelkésze 47 éven át
és neje

sz. BÍRÓ BERTA
1923�

Az élet örök. Az elmulás szükséges.�
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Beszélgettünk Elivel, aki utánam jött � te a ház körül a kertben dolgoztál. Kérdeztem:
hogy fértek majd el itt annyian? Azt mondta: engem padmalyosan oldalra temetnek és
Bertát majd édesapámra.

Mondom neki: Eli, jobb volna ha Bertát temetnék padmalyosan oldalra és te kerülnél
édesapádra, szebb az úgy. Eli tûnõdik: mondasz valamit. Aztán kiabált: Berta! Berta!
Ibolya beleavatkozik a magánéletünkbe. Azt mondja, hogy én feküdjek apámon a sírban,
és te oldalt. Te tûnõdtél, visszakiáltottál: azt mondja? Eli: igen, és azt hiszem, hogy iga-
za van. Így csináljuk majd.

� Így is csináltuk. Eli fekszik felül, az apján.
� Tudod Berta, amikor eltûnök egy pár percre, akkor rendszerint fölszaladok a cinte-

rembe ehhez a sírhoz, vagy a templomhoz. A múltkor, amikor te már fáradt voltál, ak-
kor én próbáltam kapálni a sír körül a gyomot. Egyszer mondtad nekem, hogy tíz sírt
gondozol. Na de három temetõben és itt a cinteremben is. Ameddig körbejárod és rend-
be hozod õket, bizony elfáradhatsz. 

� Az unitáriusokat azzal szokták csúfolni, hogy egy az Isten, aztán én, aztán sen-
ki. Meg aztán: miért nem szeretik az unitáriusok a szalámit? Mert drága. Eli sze-
rette a szalámit, de nem ehet-
tük, szegények voltunk. 

� Az ember csúfolta a másik
hitét, a testvéreit és önmagát, de
ez mind csak játék volt. Vagy én
nézem a világot ilyen játéko-
san? 

Az biztos, hogy a mi csalá-
dunkban minden felekezet hí-
võje megfért. Az biztos, hogy
azt hoztam magammal, hogy a
másik vallását tisztelem és be-
csülöm. Nézem, hogy melyik-
ben mi a jó. Mindegyikben van
valami érdekes, valami más. És
egyik hat a másikra is. 

Szeretem a református temp-
lomok puritánságát, méltósá-
gát. Szeretem a zsoltárokat. Na
de hogy egy embert hallgassak
egy órán keresztül, egyetlen em-
bert? Attól függjön, milyen az
istentisztelet, hogy milyen az õ
személyisége? Hogyan hisz, ho-
gyan prédikál? Van egy tipikus
református pap-hang, s van egy
tipikus katolikus pap-hang. Ott
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legalább csak húsz percet beszél a pap � azt néha penitenciának tekintem. Utána jön a
kétezer év alatt kialakult liturgia. Azt még akkor sem lehet elrontani, ha hamisan éne-
kelnek. Ott az oltári szentség! Az ortodox liturgiát szeretem a legjobban. 

Szerintem a reformáció egy kicsit a misztikát is kiöntötte a fürdõvízzel, vagy egészen?
Az unitáriusok egészen.

Számomra mindig olyan becsületes, õszinte és tiszta voltál, soha senkirõl nem mond-
tál rosszat, mert nem éreztél és nem is gondoltál rosszat. Most is, ha mondasz is valaki-
rõl valamit, abban nem elitélés van, hanem reális látás, érzés. Szinte nem fontos, ami-
kor valakirõl rosszat mondasz. Úgy, mintha az illetõnek az a tulajdonsága nem sokat
számítana. Csak hát van. 

Nagyon szépen éltél a családod körében. Ezért mikor János a fronton volt, háború volt,
annyi minden szörnyûség vett körül, kértelek, imádkozz Berta, téged meghallgat az Is-
ten. Amikor ott maradtál félidõs terhesen � pár hónap házasság után meghalt Zsiga �,
azt mondtad nekem: látod, miért hallgatná meg Isten az én imámat, amit éretted mon-
dok, az enyémet sem hallgatta meg. 

Számomra döbbenet volt Zsiga halála. Írtál egy lapot, amin nagyon egyszerûen meg-
írtad, mi történt. A végén: gyere ki, várlak. 

Sár volt, nagy sár. A busszal csak a bekötõútig lehetett jönni. Ott álltál a szekérrel, vár-
tál. Mikor jött a busz, leugrottál róla és odaléptél. Olyan nagy volt a sár, hogy befolyt vol-
na a bakancsom tetején. Nem is igazi bakancs volt rajtam, hanem olyan magas szárú ci-
põ. Néztem, hova lépjek. Akkor hirtelen fölkaptál az öledbe, és úgy vittél a kocsiig. Én
megdöbbentem és féltettelek, hogy elvetélsz. Azt mondtad nevetve: nekem ez nem súly.
Akkor ötvennégy kiló voltam. Most vagyok hatvanöt. Te is karcsúbb voltál. Felültünk egy-
más mellé a szekérre. Jó ülés volt betéve. Samu hajtotta a lovakat. Elmondtad, hogyan
történt Zsiga halála. Nem zokogtál, nem sírtál. Nem látszott rajtad a szenvedés, de édes-
anyád mondta nekem, hogy álmodban zokogsz. Egy ágyban aludtatok. Õ a karját rád tet-
te, érezte, hogy rázkódsz és csorognak a könnyeid. De nem adtál hangot álmodban sem. 

Mondtam: gyere be, Berta, Kolozsvárra szülni. Kérdezted, hogy minek? Mondom: há-
rom falunak van egy bábája. Mit csinálsz, ha szülni kezdesz, s az éppen Páncélcsehen
van? Vagy éppen Kidében a másik asszonytól nem tud eljönni? Mire rám néztél moso-
lyogva: hát van még a faluban öregasszony.

� Ez akkor természetes volt.
� Egyszer lejött egy cigányasszony egyedül az erdõszélrõl, a kötõjében hozta a csecse-

mõt. Ott szült meg egyedül az erdõszélen, hozta a gyermekét. Adtunk neki ennivalót, ru-
hafélét, hogy tudja valamibe becsavarni a kicsit. Még csak elgyötörtnek vagy szomorúnak
sem látszott. Azt gondolom, hogy a szenvedés magas fokán az ember már nem mutatja
ki a fájdalmat. Annak a cigányasszonynak nem az lehetett olyan nagyon nehéz, hogy
egyedül kell szülnie, hanem az, hogy miért kell egyedül szülnie. Hiszen a cigányok nem
hagyják el, hanem segítik egymást. Olyan nincs, hogy egy gyermeket elhagyjanak és ne tö-
rõdjenek vele. Nem tudom, miért volt olyan magányos az a terhes cigányasszony. Kér-
deztük, de nem mondott a világon semmit. 

� Akkor még tudtak az asszonyok szülni és hallgatni. Nem volt szokás ez a nagy
panaszkodás, ahogy most teszik. 
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� Aztán bevittelek magammal Kolozsvárra. Elvittelek az operába. Emlékszem, anyá-
mék azt mondták, hogyan gyászol, ha eljön az operába? 

Egészen addig, míg Barna érettségizett, itt éltél egyedül Kidében, nem mentél férjhez,
nem volt szerelmed. Annyi volt a szórakozásod, hogy néha találkoztunk, és vasárnap dél-
elõtt elmentél a templomba, délután a szõlõbe a zsoltáros könyvvel. Végezted a házi-
munkát, a mezei munkát, és nevelted Barnát. 

Mesélted mikor kérdeztem, hogy mit csinálsz vasárnap délután, ha nem vagyunk kint
Kidében? Azt mondtad: �Veszem a zsoltáros könyvemet, kimegyek a szõlõbe � mert a
szõlõt õrizni is kell.� Egész Kidében akkor még csak nektek volt szõlõtök. Legalábbis én
úgy emlékszem.

� Volt még másik háromnak is. 
� Édesapád, Samu próbálkozott telepítéssel. �Ott imádkozok és énekelek, meg gondol-

kozom. Nézem a völgyet� � domboldalban volt a szõlõ. Aztán kiment édesanyád utá-
nad, hogy ne légy egyedül, utána kiment édesapád is. Ez volt a vasárnap délután.

Mikor Barna már kezdett járogatni, egyszer nadrágot akartunk neki varrni. Varrogat-
tuk is szépen, és amikor próbáltuk, akkor jöttünk rá, hogy a fütyijét valamelyik oldalon
kell viselnie, a nadrágot úgy kell szabni. De nem tudtuk, hogy melyik oldalon, és nem
tudtuk, hogyan lehet rájönni, hiába kérdezgettük Barnát, nem tudott válaszolni. Renge-
teget kacagtunk. 

� Mi mindig tudtunk nevetni. 
� Amikor filmeztünk, csináltuk a portréfilmet, fölmentünk a templomba, ránk volt

már állítva a felvevõgép, ránk voltak kapcsolva a mikrofonok, úgy mentünk be a temp-
lomba, és eszünkbe jutott, hogy lánykorunkban mennyit nevettünk. Akkor már hetven
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felett jártunk. És újból kacagtunk, és kacagtunk. Pont
a templomba menet. Abba a templomba menve, amit
úgy szeretsz, amit én is úgy szeretek, ahol annyi min-
den történt. Itt prédikált Eli� Igen, a nevetés, belül-
rõl jön. Azt mondta akkor Jelencky István, a film ren-
dezõje: én azon csodálkoztam, azt bámultam � iri-
gyeltem is egy kicsit �, hogy milyen jókedvûek, szaba-
dok voltak. Ránéztem csodálkozva: István, az élet nem
volt szabad körülöttünk, hiszen háború volt, János a
fronton, Berta özvegyen kisgyerekkel, azelõtt a Zsiga
betegsége, de belülrõl szabadok voltunk, és azért tud-
tunk nevetni! Ezt, hogy tudunk együtt nevetni, ma is
megõriztük.

� Remélem megõrizzük halálunkig. 
� Aztán elszakadtunk a háború után. Én Magyarországra kerültem. Évekig nem lehe-

tett utazni Erdélybe. Anyámékat sem láttam, téged sem láthattalak. Nem is tudom, mi-
ért nem leveleztünk? 

Amikor elõször mentem Erdélybe, és Miklós jött velem Kidébe � akkor már a felesége
voltam �, leszálltunk a buszról, és megindultunk gyalog befelé a földúton. Már a falu-
ban jártunk, akkora volt a sár a patak partján, ahol meredek kõfal van az egyik oldalon,
hogy nem tudtunk lépni, süllyedtünk el benne. Jött egy ökrös szekér, odakiáltott, aki haj-
totta: várjanak, odamegyek! Odahajtott mellénk és fölsegített a bakra. Kérdezte, hogy
hova megyünk? Mondtam, hogy hozzád. Elindultunk, és egyszer csak hozzám fordult:
mondja, nem Polcz Ibolya maga? Meglepõdtem. Tudod ki volt? Érsek Árpád, akit ötéves
korában láttam utoljára. Mi lett vele? Gyönyörû kék szemû, nagyon játékos gyermek
volt. Egyszer odahívott az udvarba még Árpád bácsiéknál. Egy szalmakalap fölött gug-
golt, hogy nézzem meg, mi van alatta. Nagy hõség
volt, olvasgattam a házban, de csak lementem. Akkor
megemelte a kalapot, nem volt alatta semmi. Tudta a
betyár. 

Árpi fölvitt hozzátok. Úgy fogadtátok Miklóst, mint-
ha mindig ismertétek volna. Nem csak ti, mindenki
úgy fogadta. Akkor még sokan éltek, most már szinte
senki sincs a régi ismerõsök közül. Akkor, vagy a követ-
kezõ évben, kint voltunk szilveszterkor, és elmentünk
az óévben a templomba � nem tudom, hogy hívják,
amikor az óévet búcsúztatják �, a kerteken át mentünk
le a patak völgyébe, át a patakon, a túlparton fölmász-
tunk a hegyre, és a templom elõtt találkoztunk a sok ismerõssel. Újhold volt, nagy hideg,
nagy hó. Jöttek az emberek az óév búcsúztatóra a templomba kis viharlámpásokkal a ke-
zükben. Ott, a templom elõtt, mikor találkozott Miklós Árpád bácsival, Berta nénivel �
Érsek Árpival, Ilkával, talán még valaki ott volt Vinczéék közül �, úgy fogadták, mint
régi jó barátot. Bementünk a templomba, ki-ki letette maga elé a viharlámpását a pad-
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ra � az világította a templomot �, és olyan hideg volt, látszott, ahogy a lehelet a sok száj-
ból kacskaringózik, mint a füst, szállt felfelé a pára, ahogy énekeltünk. Az orrunkból sok-
kal keskenyebben szállt föl. Jó volt. Szép volt.

Szilveszterkor nagy vacsorát adtatok. Gyanútlanul ettünk, utána még Eliékhez vol-
tunk hívva. Nem is sejtettük, hogy ott is megrakott asztal vár. Akkor még élt Irmuska. Õ
szülte, szülte Elinek a gyermekeket, mosott, fõzött takarított. Elõttem van, amikor még
kislányok voltunk, egyszer bementünk a paplakba, és Irmuska a kertben a diófa vagy
eperfa alatt egy teknõ mellett állt és mosott. Akkor még nem voltak nedvszívó liberók és
egyebek. (Itt, Kidében, most sincsenek.) Mosni kellett a pelenkákat, kifõzni, szárítani,
vasalni. A gyermekeket akkor szoptatták, amikor kértek, amikor sírtak. (Most megint, ez
a legújabb.) Ott voltunk Eliéknél vacsorán, akkor már a gyerekek nagyobbak voltak, ki-
röpültek. Irmuska rakta meg minden jóval az asztalt. Franciasaláta, fõtt füstölt tarja sze-
letelve, meg egyebek. Majd meghaltunk, hogy a vacsora után megint enni kellett. 

Aztán ólmot öntöttünk. Milyen jó, hogy nem látunk a jövõbe! Nem is sejtettük, hogy
Irmuska hamarosan meghal, rákban. Emlékszem, valaki tõlünk kért gyógyszert Magyar-
országról, hogy Irmuska nagyon beteg. Sevenalettát küldjünk. Kis nyugtatót a halálos
betegségre. De bíztak benne, mert innen volt, itt készült. 

� Szegény. Sokat dolgozott, sokat szenvedett. 
� Sohasem mesélt Eli Irmuska haláláról. Egyszer annyit mondott nekem: én ezeket

a gyermekeket olyan szigorúan neveltem, elpáholtam õket, pofonokat is adtam. Azt
hittem, ha megöregszem, utálni fognak. De nem, nézd meg: kedvesek, szeretnek, törõd-
nek velem.

Elit akkor tiszteletes uraztuk és magáztuk. Sõt, eleinte kezét csókolommal köszöntünk,
aztán mikor nagyobbak lettünk, õ köszönt kezét csókolommal. Miután téged feleségül
vett, tegezõdtünk. Csak az zavart, hogy Samu végig �tiszteletes urazta�.

Ha becsukom a szemem, most is látom gömbölyû fejét, kicsit kopaszodó fejebúbját,
õszülõ sörtéivel. Mindig rövidre volt vágva a haja. A huncutságot, a kedvességet, a vita-
készséget, a humorát, a játékosságát. Persze � mondod �, zsörtölõdni is tudott. Emlék-
szem, egyszer azt mondtad, hogy �pukkancs� volt. 

� De aztán mindig mondta, hogy ne haragudj Berta és megcsókolta a kezemet.
� Egyszer Kolozsvárott találkoztunk Barnával, akkor már az unitárius teológiára járt.

Azt mondta, évfolyamelsõ vagyok. Nagyon tetszett nekünk, örültünk neki. Ezek után
hozzátette: hárman vagyunk az évfolyamon�

Sok év múlva elmentünk Judittal meglátogatni Zsófit, a Barna lányát. Vittük, amit
küldtél az unokádnak. Igen, Barnának már volt egy felesége, a Zsófi anyja. Nagyon ne-
hezen találtuk meg a házat, ahol lakott. Bizony, nehezen élt. Egy szobát bérelt, kony-
ha, hálószoba, fürdõszoba, minden együtt egy szobában. Kedvesen, szépen volt beren-
dezve. A gyermek aludt a díványon. Ott ült egy barátnõje az asztal mellett mozdulat-
lan arccal, elrévedõ pillantással. Kábítószeres lehetett. Õ kedvesen, frissen magyarázott.
Újságírónõ. Újságíró iskolát végzett, dolgozik. Elvált õ is, maga tartja el a fiát. Kedves,
szép gyermek, a kicsi fia. 

Aztán tovább mentünk Városfalvára, Barnát megkeresni. Hosszú, elnyúló falu. Rette-
netes sár volt. Végre megtaláltuk a paplakot, és meglepetésemre ott is a cinterem közepén
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a kis dombon, az unitárius templom hófehérre meszel-
ve, rendbe hozva. Persze sokkal nagyobb, mint a kidei,
de hasonlít. A cinteremben szilvafák, diófák, almafák.
Körbejártuk, itt is szedtem fel a földrõl hamvas besz-
tercei szilvákat. 

Barna keményen él. Arrafelé sem sok az unitárius.
Gazdálkodik. Éppen bárányt sütöttek. Az asszony szil-
valekvárt fõzött be és bárányt sütött másnapra. Ropo-
gósra sütötte. Abból kínált vacsorára. 

Nagy esõ volt azelõtt, Barna nem tudott leülni va-
csorázni, mert az istállóból merte ki a vizet. Tiszta víz
lett a háta. Mesélte a felesége, Mari, hogy nem eszik
borjúhúst, mert egyszer, mikor borjút öltek, látta, ho-
gyan kínlódott, milyen kétségbeesetten bõgött, és nézett
segítséget kérve. De meg kellett ölni. 

Barna szép dolgozószobájába nemigen ül be. Egyedül végezni a gazdasági munkát, el-
látni a templomot, az adminisztrációt, nem kicsi munka. Éppen készült a szentbeszéd-
re. Látszott, hogy nem sok ideje van, de ha nekiül, akkor lelkiismeretesen csinálja. Mu-
tatta, hogy nagyobb ünnepeken hányan járulnak az Úr asztalához. 

Elgyötörtnek és fáradtnak hatott, de nem boldogtalannak. Van egy fia ebbõl a máso-
dik házasságából. Asztmás rohamokkal küzd. Most írtad nemrég, hogy Székelykeresztur-
ra került kollégiumba. 

Ami meglepett Barnánál; mintha a kidei unitárius templomot láttam volna kicsit föl-
nagyítva. Szépen rendben tartva. A hollandok rendbe hozatták egész Erdélyben a protes-
táns templomokat. 

Kalotaszegen jártunk, Kalotaszentkirályon, majd ahol Tõkés Erzsiék vettek házat,
néztük a gyönyörûen rendbe hozott templomokat. Erzsi a maga nyersességével, õszinte-
ségével megszólalt: �Pávatoll a seggembe. Gyönyörûen rendbe hozott kazettás templo-
mok, és nincs aki templomba járjon�

� Gyere vissza lánykorunkba. 
� Emlékszel a piros pöttyös mozgalomra? Vagy piros babosnak hívták? Azt hiszem, ez

a háború alatt volt. Az ember felvett egy piros babos ruhát, bekötötte a fejét egy kis ken-
dõvel, és elment falura, segíteni betakarítani, kapálni, gyomlálni, segíteni a házimunká-
ban. Nekem nagyon tetszett, de végül nem mentem, mivel jártam ide hozzátok, Kidébe. 

Annyi mindent próbáltunk akkoriban. De jó volt! Nem tudom, ki indította a piros
pöttyös mozgalmat? És mennyit kacagtunk a K. K. K. K.-án. Karádi Katalint Kedve-
lõk Klubja. 

Arra emlékszel, mikor jöttek a �megváltók�? Úgy hívtuk õket tréfából. Falukutatók
voltak, de csak sok-sok év múlva � harminc év múlva � értettem meg, hogy mirõl van
szó. Mi kacagtuk, mert jártak házról házra, mindent megnéztek, rajzoltak, felírtak, kér-
deztek. Nem tudtuk, hogy mit akarnak. Azért neveztük õket �megváltónak�. Aztán har-
minc év múlva találkoztam Varga László építész-néprajzkutatóval, õ mesélte, hogy járt
Kidében. Õ és a csoportja dolgozott ott. Most, hatvan év múlva itt van a kezemben a
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könyve. Képek Kidérõl, felmérések, adatok. Az a régi õsi Kide, ami élt bennem, de nem
tudtam pontosan, hogy mi, ezek a képek hívták elõ, hogy mit jelentett az, hogy itt kõfa-
ragók éltek, hogy ezeket az õsi módon épített házakat láttam, ezekben jártam. Nem tud-
tam, hogy ez mind micsoda szépség és milyen õsi. 

Ezzel is úgy vagyok, hogy csak utólag jövök rá, mit jelent: jelentett nekem Erdély. Ad-
dig nem tudtam, hogy ezek a hegyek, ezek az erdõk milyen különösen szépek, míg nem
jártam Svájcban és más országokban. Akkor ismertem fel ezeknek a szépségét. Nem tud-
tam, hogy Szeben, Brassó, Beszterce, Kolozsvár milyen szép városok. Nem tudtam, csak
szerettem õket. Azt hittem, hogy minden kicsi város szép. Aztán mikor kikerültem Ma-
gyarországra, akkor csodálkozva néztem: üresek, semmitmondók és szürkék voltak ne-
kem a városok. Most már azok is kezdenek kikupálódni � az itteniek meg lekoptak, tönk-
rementek. A szép régi negyedeket és házakat lebontották. Az utóbbi három évben megint
kezdik renoválni és helyrehozni, ami maradt, de nagyot pusztított a Ceausescu-korszak.
Hiszen szándékosan pont a városközpontokat, a régi épületeket és házakat bontották,
szedték szét, mert azok a magyarságra és a szászokra emlékeztettek. Azok a gyönyörû
szász városok! Persze, ameddig együtt éltünk itt a szászokkal, csúfolkodtunk velük, hogy
fösvények. De a székelyekkel is csúfolkodtunk, hogy ravaszok. Agyafúrt székely � mond-
tuk. Emlékszel arra mondásra, hogy �egy zsidó felér két székellyel, egy székely három ör-
ménnyel� � vagy megfordítva? Tény, hogy minden náció csúfolta kicsit a másikat. De ez
játékos csúfolkodás volt, attól még békében éltünk együtt. Hiszen Kidét is csúfoltuk. Mi
magunk is nevetve mondtuk: 
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Kide, Kide, nemes Kide, 
Szarok én a közepibe.
Azért szarok közepibe,
Hogy megegye nemes Kide. 

Ez azért volt, mert Kide nemességet kapott, és persze ez nem tetszett a környezõ fal-
vaknak. De azért még csúfolkodás mellett bõven tudtuk segíteni egymást. 

� De elfelejtetted, azt is mondják:

Kide, Kide, nemes Kide,
Jó eljönni gyakran ide.

Ezt azok mondják, akik szeretik a kidei pálinkát. Mondják úgy is:

Kide, Kide, nemes Kide,
Nem jövök én többet ide.

�mert nagyon sáros volt. 
Meg aztán:

Úgy táncolnak Kidében,
Mint a légy a cibrében.

Tudod, mi a cibre? Az a savanyított korpalé, amivel jól lehet az ételeket ízesíteni.
Nahát, képzelheted, hogy táncol a légy, amikor beleesik.

� Most, ahogy mondod, jut eszembe, hogy ezen kacagtunk, különösen amikor táncoltunk. 
� Hogy sajnálom ezt a kicsi falut. Az én uram gyakran úgy említette beszédében

Kidét, hogy erdõ koszorúzta kicsi falunk.
� Melyik urad mondta ezt?
� Eli, õ prédikálta. Mikor megjött Eli után az új pap, azonnal elmondta a szom-

szédasszony, hogy Tiszteletes úr, ne úgy kezdje mindig a prédikálást, hogy erdõ ko-
szorúzta kicsi falunk. Az új pap � Péter Sándornak hívták � alig várta, hogy eljöj-
jön este hozzánk és elmondja, mit mondott a szomszédasszony. Azt is alig várták,
hogy hírül adják a kispapnak, hogy a papnénak csak hét elemi osztálya van. Azt
mondja a másik a feleségének: hiába mondod, hogy neked is hét osztályod van,
mégsem vett feleségül a pap.

� Varga mesélte, mennyire megszerette Kidét és az itteni embereket. Kérdeztem, hogy
levelezik velük? �Nem � válaszolta � értelmetlen a levelezés egy idõ múlva.� Ezt akkor
nem értettem, de késõbb én is megtanultam, hogy azok a kapcsolatok, ahol valaha jár-
tunk vagy ott töltöttünk egy nyarat, és aztán írunk, írunk � elõbb-utóbb kiürülnek. Nagy
ritkán még hoz egy-egy levél olyan hírt, hogy valaki meghalt, vagy férjhez ment. Egy
gyászjelentés vagy egy meghívó lakodalomba.

Milyen más veled levelezni. Berta, tudod-e, hogy én az egész postából azt nézem, hogy
írtál-e te? Nekem nagyon sok levelem jön. A hivatalosokat persze utálom. Számlák,
címletek, elszámolások, csak a telefonszámlával jönnek különbözõ értesítések, mikor
hogy kell használni, milyen díjak, milyen új különleges készülékek vannak. Borsózni
kezd a bõröm, és még elolvasni sincs kedvem. Képtelen vagyok követni, mert annyira
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unalmas és idegesítõ. Az adó,
az adóbevallás. Nem is sejtet-
tem, hogy én még adózni fogok
valaha. Tudod, bármi kicsit ke-
resek írással, elõadással, azt be
kell vallani, durván a fele az
államé. Egy barátnõm készíti a
bevallást, aki adóhivatalban
dolgozik. Mondtam is neki: te
Bori! Ha azt kérdezik tõletek,
hogyan kell egy adóbevallást
kitölteni, gondolom, a legoko-
sabb, ha azt válaszoljátok: azt
csak az Isten tudja. Jót mula-
tott rajta. 

� No, nálunk posta sincs.
Néha hoz valaki egy levelet.
Te írsz vagy Judit. Barna rit-
kán. 

� Azt szeretem, ha nekem
olyan levelet írsz, amiben ben-
ne van, hogy ki volt nálad, mit
csináltál, mit fõztél karácsony
elsõ és másodnapján, hogy ké-
szülsz a tavaszi munkával, most mit vetettél, most mit kapáltál, mennyi csirkéd van, mi-
kor volt a disznóölés? Ezek nekem mind nagyon fontosak, mert akkor egy kicsit idekerü-
lök, és itt vagyok veled. Persze, hogy a gondolataid és az érzelmeid is fontosak. De azok

a kis jelzések, mondatok, pontok, amiben megfogódz-
kodom, és a gondolataim valahogy reálisan és konkré-
tan jönnek ide. Olyan sokszor járok gondolatban a ház

körül, a kertben. 
Emlékszel? Mikor Samu még élt,

és este nem voltunk sehol, azt
mondta nevetve a többieknek: biz-
tos, valahol sétálnak, járnak a kert-
ben, mezõn, keresik az emlékeiket. 

Ezek az öreg szilvafák, ez a gyö-
pös kert, ahogy elnyúlik hosszan a
ház mögött, egészen ki a szántóföl-
dekig� Csak egy bozótos sövény
választja el, de a sövényen átjárók
vannak. Bokrok és fák, amiket
mind ismerek. A sok kikerics, ami
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nyílik õsszel. Járom a kertet és lehajolok egy-egy lehullott szilva vagy alma után. Mi-
lyen jó ízû a ti szilvátok. 

A pálinkátok is egészen más ízû. Igen, fontos, hogy milyen szilvából készült, és az is
fontos, hogy ki hajolt le érte, ki szedte föl. 

Mostanában õsszel jöttem hozzád � illetõleg jöttünk, mert Judittal szoktunk jönni. Az
olyan jó, hogy az én barátaim azonnal és egészen befogadnak téged, és azonnal úgy ér-
zik, hogy ez a hely és te � jó barát. Mert Kidének lelke van. Megint csak azt mondom: ki
a csurgó vizét issza, vágyik annak szíve vissza. 

Emlékszel, hogy egyszer ültem a gerendán a csurgó felett, és beleesett a cipõm a kútvá-
lyúba. Akkor talán nem is kõbõl volt, hanem egy nagy faragott fatörzs kivájva, és abból
ivott a csorda, mikor jött haza este. Beleesett a cipõm, de kihúzta � azt hiszem Zsiga volt
velünk �, hogy meg ne akadjon egy tehén torkán. 

Esténként kimentünk, ott beszélgettünk, és hoztad, hoztad mind a két karodon a kan-
na vizet, mert olyan jó volt a csurgó vizének az íze. 

A szeretetház! Ahogy jöttünk be a faluba, balra volt
egy óriási szénakazal szemben a
csurgóval, abban elrejtve a pálinka-
fõzõ egy alacsony kicsi helyiségben,
csak meghajolva lehetett benne járni.
Ott fõzték õsszel a férfiak a pálinkát.
Persze közben kóstolgatták. Azért

volt �szeretet-
ház�, mert aki
ment ki a fa-
luból vagy jött
be, az mindig betért, és ott kóstolgatott, iddogált és beszélgetett. 

Eltûnt a �szeretetház�. Eltûnt az a marhaistálló is, amit a kope-
ratíva, a szövetkezet épített, ahol Samu annyi szenvedéssel dolgo-
zott. Már csak a puszta falak állnak, azok is düledeznek. 

Amikor jövök hozzátok, és betérünk ide a földútra � egyrészt ke-
gyetlenül ráz és félünk, hogy a kocsival mi lesz, de megússzuk �,
nézem a villanypóznákat. Másutt beton póznák vannak, itt kivá-
gott fák. Egyik ilyen, másik olyan, egyik jobbra dõl, másik balra
dõl. Nézd ezt a képet! Ilyenek a villanypóznák. Nekem olyanok,
mint az itteni élet. 

Margit néni is megöregedett. Már el is feledkeztem róla. Mikor
hosszú-hosszú évtizedek után visszajöttem hozzád, akkor mond-
tad, menj át Margit nénihez. Mindig tudja a falu, ha valaki jön.
Rosszul fog esni neki, hogy nem voltál nála. Vettem egy kis kávét
magamhoz, egy illatos szappant, és mentem Margit nénihez. Kinn
ült a kis kertben, a ház ajtaja mellett, és valamit szemelgetett. Le-
ültünk, beszélgettünk. Távolságtartó volt, valahogy tisztelettel be-
szélt velem. Az ajándékot is úgy fogadta, hogy �örülök is, nem is�.
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Nagyon öreg volt már, ha felállt, alig tudott lépni. Egy
nagy cserépben petrezselyem zöld levelei virítottak.
Kérdeztem, hogy azért ülteti, hogy a fõzéshez legyen?
Nem � mondta � nézze lelkem, ott lenn a kertben ren-
geteg van. Annyi terem nekem, hogy a gyermekeknek
is adok. Akkor miért tartja ebben a cserépben? � kér-
deztem. Hát itt kikelt egy pár mag, és gondoltam,
hadd éljenek. Ilyen volt Margit néni. Ült az õszi nap-
ban a cserépben növõ petrezselymek mellett. 

Egy kisoroszi öregasszony jut eszembe, Zsuzsi néni,
amikor besütött télen a konyhájába a nap, leült a kicsi

székre középre, maga mellé tette a cserép virágot, és úgy varrogatott, hogy együtt élvez-
zék a napot, a macska is odaült. Az öregek tudnak valamit az életrõl. 

Tavaly akartam Margit nénihez menni, adott nekem elõzõ évben egy kis szilvalekvárt.
Õszintén szólva, ilyen rossz szilvalekvárt még életemben nem ettem. Nem tudom, ho-
gyan lehetett így elrontani. Talán leégette. De olyan szívesen és örömmel adta. Attól

kezdve már tegezett és barátsá-
gosan beszélt velem. Õszinte
barátsággal, mint régen. 

Mindig mondtam Juditnak,
hogy ha ajándékot adnak a ter-
mésbõl, vagy akármit, el kell
fogadni. Az ember csak úgy ér-
zi egyenrangúnak magát, ha õ
is adhat. Az furcsa, rossz, ha
csak úgy adnak, és nem lehet vi-
szonozni. 

Egy idõben Erdélyben nem
volt semmi. Ha megálltunk
egy faluban, körbevették az au-
tót és könyörögtek: szappant
adjanak, nincs mivel mosakod-
junk, piszkosak vagyunk, bár-
mit adunk érette. Hozták a pár
tojást, vagy amijük volt és kö-
nyörögtek szappanért. Olyan
büdös étkezési olajjal kellett
fõzni, hogy nem tudtunk egy
falást lenyelni az ételbõl, pedig
igazán edzett vagyok, de amit
azzal fõztek� És azért az ola-
jért is sorba kellett állniuk.
Amikor kérdeztem Kolozsvá-
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ron, hogy miért csinálják, hogy sorba kell állni a tojás-
jegyért, azért a tojásjegyért, amirõl nem tudják, hány
tojást fognak érte kapni, és mikor? Aztán sorba állnak
a tojásért. Azt mondta Kovács Ildikó keserûen: ha ez-
zel töltjük az idõnket, nem gondolunk forradalomra,
nem gondolunk másra. Küzd az ember azért, hogy le-
gyen mit egyék.  

Azok a fûtetlen lakások, amikor csak tizennégy fok
körül volt a hõmérséklet egész nap, a fûtetlen üzletek,
rosszul világított, sötét, nagy üzletek � mert hiszen épí-
tettek nagy üzletházakat Kolozsváron. Ott kucsmá-
ban, csizmában az eladónõk, majd megfagytak nyolc-tíz órán keresztül. De tilos volt pa-
naszkodni. Kérdeztem, hogy nem fáznak? Azt mondták: nem, megszoktuk. 

Amikor Egon bátyám holttestét kerestem a kórházakban, az a döbbenet: frottírköpe-
nyekben voltak az orvosok, a fehér köpeny felett egy frottírköpeny. Nem lehetett fordítva
fölvenni, mert szûk lett volna a fehér köpeny. Az egyik osztályon narancssárgát �, a bel-
gyógyászaton kék frottírköpenyt viseltek. A betegek mindenféle pokróccal, kabáttal, ez-
zel-azzal betakarva. Azok a fûtetlen kórházak, fûtetlen házak�

Még nem is mondtam el ne-
ked: anyám halálhírét útköz-
ben kapta Egon. Nem kellett
volna megtelefonálnom neki.
Még elvezette a kocsit Kolozs-
várig. Végül egy fásszínben ta-
láltam egy arab holttest mellett.
Nem vitték a hûtött hullaház-
ba, mert idegen állampolgár,
magyar állampolgár. Nekem is
szállodába kellett menni. Így
voltunk akkor ketten a város-
ban, ahol születtünk és éltünk.
Külföldi nem alhatott barátok-
nál, rokonoknál, és nem volt jo-
ga a hullakamrához sem. Mel-
lesleg olyan hideg volt a kórház,
hogy ott is tarthatták volna egy
távoli zugban. Nagyon nehezen
tudtam visszahozni Magyaror-
szágra. Végül karácsony elõtt,
anyámmal együtt temettük. 

� Mi még most is kínló-
dunk a fûtéssel. Tudod, hiába
van erdõm, elöregedett a falu,
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nincs aki menjen, nincs aki kivágja és hazahozza a fát. De lopni lopják. Ezek az
erdõk mennyi örömet és bánatot hoztak nekünk. Mondtam már, milyen nehéz
volt, amikor Samut megbüntették azért, mert rõzsét szedett, amikor tüdõgyulladá-
som volt, és be akart fûteni. Most is nagyon beosztom a fát. November 1-ig nem
fûtök. Mindig fáztunk ebben a nagy szobában, amióta az eszemet tudom, amióta
megvan ez a ház. Szegény Eli, mindig fázott, ültettem ide a kályha mellé, de hiá-
ba, akkor is fázott.

� Látom a kapukra kiírva Orosziban: �Száraz, vágott tûzifát házhoz szállítok�. Nem
küldhetek neked�

Margit néni is sokat fázott. Akkor már csak a konyhában lakott, ott aludt, ott fõzött.
Mindig várta a gyermekeit. 

� Margit nénihez ne menj, meghalt a télen. 
Most már sok ház van bezárva. 

A kertek miatt néha jönnek a városból fiatalok. Próbálnak ezt-azt vetni, mert most
is nehéz városon az élet. Pedig már van minden: ennivaló, mosópor, szappan, lu-
xuscikkek. Mindent lehet venni, csak pénz nincs. Annyira nincs pénz, hogy fontos
az a kis konyhakert a városiaknak. Azért aztán sokan jönnek ki. Van, aki házat vesz,
van aki bérel egy kis kertet. Próbál valamit csinálni, hogy tudjon enni�
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Drága Ibolyám, Pennásom, Alaine!
(Mind a három szó drága nekem)

Ma január 17-én nekikezdek a levélírásnak, pedig
tudom, hogy csak a jövõ hét végén esedékes az
Emeséék jövetele, és addig nem nagyon lesz alkal-
mam postára adni leveleimet. Úgy emlékszem,
hogy az utolsó levelemben azt ígértem, hogy az ün-
nepek után mindenrõl írok, beszámolok az itteni-
ekrõl. Hát már eltelt két hét is vagy három? Nem is
tudom, mert úgy szaladnak a napok, különösen ná-
lam, mert reggel késõn kelek, este korán fekszem,
és mondogatom magamnak: ez a nap is eltelt,
megint közelebb vagyok egy nappal a gödörhöz.

Az ünnepek nálam nagyon szürkék és szomorú-
ak voltak. Karácsonykor senki sem volt nálam, az-
az csak három versmondó fiúcska, és harmadnap-
ján kijött Emese a lányával, vejével és két unokájá-
val. Én már ünnep szombatja elõtt elkészítettem
mindent, hogy másnap tudjam figyelni a tévét, mert
nagyon akartalak látni, és sikerült is elfognom azt a
részt, ahol láthatlak. Jól néztél ki, az arcodról azt a
régi kedves mosolyt láttam, bántam hogy rövid volt
a kép, de azon az estén nálam voltál. Szomorú ka-
rácsony estém volt, meggyújtottam öt gyertyát, és
átsírtam a karácsony éjszakát. Mert nem volt elég a
lelki fájdalmam, gyötört a testi is�

Az óévre és az újévre való készülõdésem is nyug-
talanító volt. Robi és Lori át akarta volna vinni a
Duna TV adását hozzájuk, mert kaptak egy do-
bozt, ami szükséges volt még nekik, én megértet-
tem és engedtem, hogy az én tévémet babrálják,
ámbár jól tudtam, hogy egyikük sem ért hozzá, így
sikerült elrontani az én tévémet is, így sem nekem,
sem nekik nem volt. Én átsírtam egy éjszakát, de
nem szóltam semmit Bebinek, csak vártam, hogy
mi lesz. Nem csalódtam Bebiben, mert másnap jöt-
tek a fiúk, és elvitték a dobozomat, megcsináltatták
és szilveszterre lett képem. Bebi tudta, hogy nekem
egyetlen szórakozásom, barátom a tévé. Nekik be-
lekerült hetvenötezer lejükbe, plusz az út.
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Az újév vasárnapján fölkerestek a szomszédasz-
szonyaim jókívánságaikkal, én még egyikükhöz
sem tudtam elmenni, mivel nagyon síkos az út, és
nem mertem elindulni. Aztán másnapokban várat-
lanul hazaszaladt a fiam, Barna, és hozott öt zsák
gabonát a tyúkjaimnak, és hogy elmondja, hogy egy
hónapig nem lesznek itthon, mivel az egyház útján
ingyenesen üdülésre Svájcba mennek, Luzernbe
(ha jól emlékszem). A kicsi Boti jól tanul, de beteg-
ségét úgy látom, nem növi ki. (Én nagyon aggódom
érte.) Zsófi unokám is megszólalt, azt írja, hogy

Kézdirõl Sepsiszentgyörgyre költözött. Dumája az van, de nekem már mindegy,
csak éljenek és legyenek egészségesek.

Bebiéknél változott annyiban a helyzet, hogy a fiataloknál betelt a pohár, és visz-
szaköltöztek Szamosújvárra. Bebinek megnehezedett az élete ismét. Lenkének jó
étvágya van, el van hízva. Bebi nehezen tudja emelgetni, Samu, a fia ritkán jön ha-
za Sz.mihályról, mert õ is le van kötve, nagy az egyházközsége, felesége tanít, gye-
rekei iskolások, és földet is mûvelnek. 

Én már a betegségembõl kezdek kilábalni, de még mindig úgy érzem, hogy ott,
ahol az övem végig haladt, szûkebb az én kis bõ-
röcském és repedezik, sajog és szúr, inkább este,
miután lefekszem. De ez már semmi ahhoz a fájda-
lomhoz képest, ami volt. Valami Béres cseppes ke-
veréket hoztak nekem, és úgy érzem, az meghozta
az étvágyamat. De nem hozott életkedvet. Nincs
kedvem semmi munkához. Nem tudom, ha jön
majd a tavasz, a meleg? Minden kis munka gondba
ejt, hogy vajon meg tudom-e csinálni? Aztán csak
nekifogok és külön öröm, hogy elvégeztem, hogy el
tudtam végezni.

Enikõtõl kaptam levelet, hogy megjött a baba a
lányához, és fiúcska. Azt írja, hogy elküldte a cso-
magot részetekre, bõvebben nem írt, ugyanis itt egy
csomagba tettem mindent, a Judit cipõjét is, és
megkértem, hogy mindent osszon kétfelé. Ráírtam,

hogy kinek mit. Te is kérdezel leveledben, hogy én megkaptam-e a csomagot? Én
ezideig még nem, de most arra kérlek, hogy ne is küldj nekem semmit, mert körül-
ményes most Kidébe eljutni. Ha Kolozsvárig akad valaki, ott Alverna 53. szám, Ko-
lumbánék, Emeséék laknak. Õk minden hónapban jönnek hozzám, mert ott veszik
fel az én kis nyugdíjamat, és hozzák haza. 

Itt megálltam, mert erõsen rázták az ajtómat, amit mostanában zárok, azért, hogy
nem hallok. Ez az ember, aki jött, nem vette észre, hogy van csengõm. Elõbb megijed-
tem, hogy ki keres, aztán nagyon megörvendtem, mert éppen a te csomagodat hozta.
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Így aztán az írásom elmaradt mára. Lezártam a
tévét és belefogtam a gazdag, nehéz csomag fölbon-
tásához. Azt nem tudom, hogy ki hozta, mert úgy
elsietett az emberem, csak annyit mondott, hogy
Kolozsvárról küldték. No, de majd megtudom, ha
az utca nem lesz olyan síkos. Mint egy kis gyermek,
úgy szedegettem szét a sok mindent és ismételtem,
hogy �Vannak szívek, akik mindig csak adnak, és
mégis gazdagok maradnak�. Elõször is a szakács-
könyvet nézegettem át. Már a tévébõl látva is szép-
nek tûnt. Nem is tettem le, amíg ki nem olvastam,
és azután vettem a Praktikát és átfutottam a Nõk
Lapját. Ezen az éjjelen keveset aludtam. Sokáig Nálad voltam. Beszéltem is hoz-
zád, jó meleg a hálóing is, tudod, örvendek neki, bár van még, de gyûjtöm, arra gon-
dolok, hogy ha ágynak esek, legyen mit váltani. Mindennek örvendek, de ha arra
gondolok, hogy én csak Isten áldását kérhetem érette Rátok, elszorul a szívem. Én
egy tehetetlen semmi vagyok, hogy valamit is visszafordíthatnék Tinéktek azért a
sok jóért, amit rám költetek.

Elolvastam a Kocsis Rózsi könyvét, én nem tud-
tam ilyen élményekrõl beszélni veled, amikor kér-
dezgettél, mert nálunk Kidén nem volt szokás jön-
ni-menni, hiszen Te gyerekkorom óta ismersz.
Édesanyám sehova nem engedett, csak Samuval.
Az volt a jelszava, hogy a jó marhát elviszik a jászol
mellõl is. (Ugye milyen jó hasonlat?) Most ha visz-
szagondolok, csak áldani tudom és örvendek, hogy
mellettük voltam, fogtam a kezüket az utolsó per-
ceikben. Én mellettem lehet, hogy nem lesz senki,
csak arról fogják megtudni, hogy már nem élek,
hogy nem nyílik ki a szín kapuja, nem jönnek ki a tyúkjaim, csöndes az udvar� 

�Az éjjel álmomban nálatok voltam Kolozsvárott, és Te adtál nekem három ke-
nyeret és én tudva azt, hogy nincs autójárat hozzánk,
nem tudtam, hogy hogyan is tudok hazajutni. Lát-
tam Édesanyádat és Édesapádat is. Fölébredve meg-
leptek a régi emlékek, és így virradtam meg. Aztán
kaptam három levelet, aminek nagyon örvendtem.

Ibolyám, úgy félek a tavasztól, mintha mind
gyengébb és gyengébb lennék. Úgy csodállak Té-
ged, de hát nem egyforma szervezettel jöttünk erre
az árnyékvilágra. Engem megül a vénség. Rám te-
lepedett. Nem csodálom, hogy a szakácskönyved
fogyott, mert nekem is nagyon tetszett, és mindenik
szomszédasszonyom kéri, hogy olvassák el.
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Három szomszédasszonyom van, akik be-belátogatnak. De nagyon hiányzik a ki-
csi barátnõm, a Milimárim, aki már elhozta nekem a tejet, és feltörülte a konyhámat.

A színes tévém nincs még felszerelve, igaz, nem is sürgetem. Nem szeretnék sen-
kit zavarni, õk ígérték, tudják, és én nem szólok többet errõl. Nekem ez is nagyon
jó. Ezen is láttalak, jól néztél ki, örvendeztem Neked, és még jobban örvendenék,
ha még találkozhatnánk. Felénk most elég zûrzavaros a helyzet. Aggodalmam min-
dennap van.

Kovács Andris azt ígérte, hogy értesíteni fog, ha bemutatja a tévé a mûvét, a Ki-
dérõl szóló filmet. 

Kide, 999. I. 18-án
Hálás szeretettel:

ölel Bertád

Drága jó öreg Ibolyám!

Ma, pünkösd elsõ napja, két templomban szól-
nak a harangok, csak a mi kis templomunk harang-
jai némák. Miután Eli nyugdíjba ment, ezen a na-
pon, ha szép idõ volt, nagy körsétát szoktunk tenni
a határban, vidáman, egymás kezét fogva, jókat ne-
vettünk egy-egy emléket elmesélve.

Szépek voltak ezek a séták. Most ezeket böjtölöm szomorúan, sírva, hogy ilyen
egyedül bicegve, meszesen kell töltsem napjaimat. Sokat gondolok a múltra, Elire�

Kide, 999. V. 23-án
Ölel és vár az öreg Berta
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