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� Zsigát nem felejtettem, és nem is fogom soha elfelejteni. Az elsõt nem lehet el-
felejteni. A másodikat sem, mert Elit sem tudom elfelejteni, mind a kettõ bennem
él még. Mikor a fiatalságomra gondolok, akkor Zsigára gondolok. 

Csak olyan rövid volt. Emlékszel? Mondtam már, hogy június 5-én mentem hoz-
zá feleségül, és november 5-én már temettük. Ebbõl is sok idõt töltött kórházban.
Augusztusban ment a kórházba � de talán még hamarabb. Mentem Kolozsvárra a
kórházba, látogattam, és mindig elkeseredve jöttem haza, mert úgy láttam, hogy
nincs javulás.

Mellhártyagyulladással vitték be még házasságunk elõtt. Leragadt a mellhártya a
tüdõre és pumpálták és kezelték. A házasságunk után ismét beteg lett, és bekerült a
kórházba. 

� Jól emlékszem, egyszer azt mesélted, valahonnan ment haza, nagy esõt kapott. A te-
metõn át ment, és egy kriptába behúzódott, meg volt izzadva, hideg volt a kripta, meg-
fázott.

� Ez még Babócon volt. Bement a kriptába, és látta, hogy ott két címer van kifa-
ragva kõbõl. Le akarta rajzolni. Még akkor nem voltunk összeházasodva. Beült oda
és lerajzolta. Nem tudom, hova került? Nagyon sokáig õriztem, lehet hogy Barná-
hoz került. Nagyon ügyes kezû volt, szépen rajzolt. Ott hûlt meg nagyon. Cigaret-
tás is volt� Talán kavernája is lett, ami szétesett. Nem vagyok én ebben járatos. Ak-
kor még nem voltak ezek a modern gyógyszerek, nem voltak antibiotikumok, a kór-
házak is gyöngék, a tüdõbajba belehaltak az emberek.

� Emlékszel, mikor mentünk háztûznézõbe Babóc-
ra, velünk jött Kovács Andris. Egész úton beszélget-
tünk, és neki olyan hosszú lába volt, a szekér végében
ült, mindig lógatta le a lábát.

� Hányan mentünk akkor? Samu, Zsiga, én, te,
András. Még ki jött velünk? Még volt valaki. Kaca-
rásztunk a szekéren, gurult a szekér. A magyarok jó
utat csináltak ott. Amikor bejöttek, megkezdték az
útjavítást. Emlékszem, hogy Magyarországról jött
útkaparók dolgoztak. Seperték az utat. Soha nem
láttunk olyat addig. Mindjárt építették a székely
körvasutat. Azt mondták, hogy azért útkaparók,
azért kapják a fizetést, hogy állandóan kint legye-
nek az úton. Kilométerenként osztva az út. Ha vé-
letlenül kopás volt vagy gödör, azt be kellett tömni.
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Babóc felé jegenyefák voltak az úton, nem tömören, de mikor hullottak a levelek,
volt mit seperni. 

Az ottani igazgató-tanítónak nagy méhese volt, vagy negyven család fonott gyé-
kény kasban. Hogy ott milyen levegõ volt! Szerettünk mindig bemenni. Külön ház-
ban laktunk, egy szoba, konyha, kamara. Ugyanakkora volt az igazgatónak is. Sze-
rettük a méznek és a lépnek az illatát. Szerettünk üldögélni estefelé a méhesben.
Szép volt a kilátás is. Délelõtt meg nagyokat sétáltunk, hazamentünk, megebédel-
tünk, kicsit deleltünk, olvasgattunk.

� Boldogok voltatok?
� Hát mint a fiatalok.
� Nagyon szeretett Zsiga téged.
� Vidámak voltunk, sokat kacarásztunk, beszélgettünk, viccelõdtünk. Olyan szép

csizmát csináltatott magának Zsiga. Tudta, hogy szeretem a csizmanadrágot. Men-
tünk Kolozsvárra és képes volt szegény a nagy melegben csizmát húzni. Most sem
értem magamat, miért erõltettem, hogy csizmanadrágot és csizmát vegyen? 

Hazajöttünk egyszer. Le volt kaszálva a szénaföld, az árpánk. Mondta édes-
anyám, hogy menjünk, és amennyit tudunk, fiókoljunk fel. Jött Zsiga is. Azután
gondolkodtam, hogy miért fogadtam el, hogy jöjjön velünk fiókolni, mert beteg volt,
gyenge volt. Felfiókoltuk az egészet, de nem gereblyéltük. Én raktam, vittem oda
neki a villákat, õ pedig fiókolt. Nem gondoltam semmit, mentünk vissza Babócra.
Az iskolának jó magyar könyvei voltak, sokat olvastunk. Megbántam, hogy nem
hoztam el. Az egész község román, elhozhattam volna, senki sem olvasta. 

� Miért volt akkor magyar iskola?
� Állami iskola volt. Kellett. Zsiga román-magyarra volt szakosítva. Szegény nem

sokat tanított. Onnan a tanítói lakból hoztuk haza a bútoraimat, amit édesanyámék
olyan nagy gonddal vásároltak. Alig használtam õket. A szülõi házban beraktuk az
elsõ szobába, a tiszta szobába, amit alig használtunk. Ott álltak tizennyolc éven át.
Porosodtak. Láttad most a szekrényeket az utcai szobában? Ezek azok.

Aztán múltak az évek. Samu feleségül vette Lenkát, miután hazajött a háborúból,
megszületett Bebi és Samuka. Barna nõtt, Kolozs-
várott járt gimnáziumba, internátusban lakott. Az-
tán meghalt Irmuska. Eli egyedül maradt, a gyer-
mekek már kirepültek. 

Nem mondtam el még neked, hogy hogyan kért
feleségül Eli?

Az úgy volt, hogy szeptember vége volt, fõztük a
szilvaízt lent a kútnál. Estefelé beállított egy könyv-
vel Eli. A Musa Dagh negyven napjával. Mondta: ho-
zott nekem egy szép könyvet. Mondtam, hogy ör-
vendek neki, mert éppen nincs mit olvassak. Ezzel
én máris indultam. Õ leült az üst mellé, édes-
anyámmal beszélgettek. Én bementem, hogy bevi-
gyem a könyvet valami tiszta helyre. Felültem az
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íróasztalra és lapozgattam. Gondoltam, hadd be-
szélgessenek az �öregek�. Kihullott a könyvbõl egy
boríték. Felvettem, gondoltam, hátha valami írást
felejtett benne. A borítékra rá van írva: Bertának.
Kibontom. Akkor kaptam meg azt a levelet tõle,
amiben megkér, hogy legyek a felesége. Hát meg-
ütõdtem. Alig vártam hogy elmenjen, hogy édes-
anyámmal tudjak beszélgetni. Édesanyám is meg-
ütõdött, és azt monda: én nem bánom, de majd
meglátjuk mit mond Samu? Jön Samu. Nézi; nem
tud senki tanácsot adni, attól függ, hogy te hogy
gondolod. Samu akkor volt tehénpásztor a mostani
apatársával, Bebi férjének, Károlynak az apjával.
Jóbarátok voltak, megértették egymást. Annyira,
hogy Samu vitte a könyvet és olvasott. Mikor legel-
tek a marhák, Samu olvasta a regényeket. Nagyon
kedvelték a detektívest is. Volt egy könyv: A vaskezû
nõ bûnügyei. Egy nõ volt a detektív. Na, megmond-

juk Károlynak, vagy ne mondjuk? Kérjünk tõle tanácsot, vagy ne kérjünk? Egyszer
csak mégis úgy gondoltam, hogy csak kipattan ez, és neki rosszul fog esni, hogy el-
titkoltuk. Sok idõre rá elmondtam neki. Azt mondja: ha le tudsz feküdni vele? Jó
embernek tartom. Láttam, a feleségének mindig segített a kertben. Le tudsz feküd-
ni vele, vagy nem?

Mentem tejpénzt szedni a szövetkezetbe. Eli is ott volt. Jöttünk ki a tejcsarnok-
nak a kertjén át. Mentünk az úton andalogva, beszélgetve. Õ kérdi: megkaptad, el-
olvastad a levelemet, amiben kértelek, legyél a feleségem? El � mondtam. És miért
nem válaszoltál? Mondom: nem tudtam még dönteni. Azt mondja: nekem szüksé-
gem van a válaszra, mert ha nem sikerül téged megkapnom, akkor elmegyek Kidé-
bõl. Kértem, adjon nekem még egy kicsi szabadságot. Majd írni fogok, vagy ha ta-
lálkozunk, elmondom, mi a válasz. Ebben megállapodtunk. Elkísért a szõlõnkig.
Õsz volt, akkor ért a szõlõ. Elváltunk, õ elment Újfaluba és én haza. De már min-
denki úgy nézett reám: hogy mi dolgom van nekem a pappal? Egy özvegyasszony
és egy özvegyember� Azután mondta el, hogy ha ment Kolozsvárra, leszállt a fo-
dorházi hídnál, és jött át a hegyen. Mindig azt gondolta: talán megtalál engem va-
lamelyik úton. Hát nem talált, mert nem volt miért járjak az erdei utakon. 

Történt egyszer, hogy elkapta a frakkomat Eli. Õ megy Besztercére, és ha én is
megyek � Szamosújvárra voltam idézve mint tanú �, õ ott kiszáll és megvár engem.
Úgy is lett. Már láttam a törvényszék elõtt, hogy vár. Jöttek a kideiek is. Odalépett
hozzám, és mondta, hogy elkísér. Mit csináljak? Hova menjünk? Menjünk a séta-
térre. Nem akartam se cukrászdába, sehova bemenni. Szép õszi idõ volt, bágyadtan
sütött a nap, de már hulltak a falevelek. Az utcaseprõk sepertek, mi leültünk egy
padra. Lehet, aki ott elment, és látott minket ott ülni, gondolta, ezeknek mi dolguk
ilyen késõ õsszel a parkban. Meghívott ebédre. Bementünk egy vendéglõbe, de
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olyan pocsék marhasültet ettünk, hogy ott is hagytuk. Bebotlott megint egy kidei.
Nem örvendtünk neki, de mit csináljunk, meglátott már bennünket. Õ aztán elbú-
csúzott, mert ment a vonata Kolozsvárra. Én vártam a kidei buszt, és jöttem haza.
Már csipkelõdött ott egy ember a buszban. Másnap hallottam, hogy kipattant a hír,
és megindult a szóbeszéd. Egyik jónak látta, a másik nem. Egyik engem kacagott ki,
a másik Elit. Nem hallottam, de biztos mondtak rám is valamit.

Egyszer csak elkapta megint a frakkomat. Aznap behajtották a kecskéinket, be-
zárták a kollektív gazdaságba. Nálunk volt Eli, eljött hozzánk. Akkor beszélgettünk
a falu dolgairól, meg hogy hány kecskét hajtottak be, mert tilosban voltak. Ki a hi-
bás? Édesanyám kiment az utcaajtóba, mert egy csomó ember álldogált, jöttek a
kecskék után. Lenka is kipárolgott, Samu is kipárolgott. Ott maradtam én vele a ház
elõtt, a lépcsõn ülve. Egy darabig beszélgettünk a könyvekrõl: mit olvasok, hogy ol-
vasok, mi tetszik, hogy tetszik? A végén csak rátért a dologra, hogy hozzámegyek-
e. Akkor mondtam el neki, úgy döntöttem, elfogadom az ajánlatát, mivel nincs más
kiutam. Akkor mikor és hogyan? Én mondtam, hogy csak Barna vizsgái után. Azt
mondja, hogy az neki késõ, mert neki veteményezni, ültetni kell. Gondolkozzak
másképp. Beláttam én is, igaza van. Ha úgy döntöttem, a tavaszi munkálatot együtt
kell végezzük. Megkezdtük a járkálást. Kellett vérvizsgára, tüdõvizsgára menni
Szamosújvárra. December 31-én elmentünk esküdni polgári esküvõre. Kitûztük az
egyházi esküvõt január 11-re. Akkor mentek vissza szabadságról a gyerekek. Barna
is a nyolcadikba járt. Együtt mentünk Kolozsvárra. Megkerestük Sebét, a papot, ke-
restünk két tanút, és elmondtuk a holtomiglant-holtodiglant. Amit meg is tartot-
tunk. Dobogó szívvel tértem este haza � együtt mentünk a hegyen keresztül, a nagy
hóban. Nem volt út, tapostunk mi. Én jöttem elõl, õ jött a nyomomban. Aztán cse-
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réltünk. Azt mondta, neki nagyobb a nyoma. Az erdõben meg hullott reánk a hó.
Annak is vége lett. Hazaérkeztünk, édesanyámék vártak egyszerû vacsorával: fõtt
kolbász, torma. Sütemény tán nem is volt. A parókián be volt fûtve. Én szedtem a
párnámat, paplanomat, lepedõmet, hálóingemet, vittem a hónom alatt. Jó levegõ fo-
gadott a parókián. Kellemes volt. Elbeszélgettünk, kihallgattuk a híreket, meg Vá-
mosi énekelt. Eljött az idõ, meg kellett ágyazni. Neki megvetettem az ágyát, egy
sezlonra megvetettem az én ágyamat. A fejünk egymás mellett volt. Eloltottuk a
lámpát, elbeszéltük a napnak az eseményét, kacarásztunk, aztán átnyújtotta a kezét
hozzám, elköszöntünk és eltelt az éjszaka. Mondta, hogy reggel korán kell kelnünk,
mert a kurátor korán fel fog köszönteni. Így volt. Én éppen mosakodtam.

� Tudom, ki akarod kerülni az éjszakát, de nem megy. Megnyugodott annyival, hogy
a karját nyújtotta át neked?

� Egyelõre megnyugodott. Azt mondta, megvárja amíg én meggondolom a dol-
got. Akkor még nem gondoltam, de aztán meggondoltam. Egy nap kellett hozzá.
Bekérezkedett az ágyamba. Elfogadtam. Nem volt könnyû. Tizennyolc év után
menyasszony lenni megint. Rendre-rendre megtört a jég. Elfogadtam mindenkép-
pen. Kedvembe járt mindenben. Túl estünk mindenen. Annyira túl estünk, hogy

szeptemberben jelentkezett a
gólya. Családi tanácsot tartot-
tunk, beláttuk, hogy késtünk.
Tõlünk már eltelt az idõ. Már
unokák voltak. Én voltam
harminchat éves, õ volt az öt-
venkettedik évében. Aztán
jöttek az unokák látogatóba,
azok is kedvesek voltak. 

� Milyen volt a régi paplak?
� Itt a képe. Nagyon gyen-

ge. Nem tudom, hány száz
éves. Amikor az unitárius val-
lás megindult, János Zsig-
mond fejedelemnek volt itt
Dobokán vára, õ az unitárius
egyház patrónusa volt. Na-
gyon öreg volt a ház, két szo-
ba és egy konyha. Az ebédlõ
igen nagy. A másik szoba is
hasonló, ezért az én anyósom
� aki már egy kicsit látott a vi-
lágból � egy patics fallal � így
mondta Eli �, vesszõbõl font
fal, ami be volt vakolva sárral
vagy agyaggal kettéválasztot-
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ta. Így lett három szoba. Aztán a kis konyha, a kút-
nál egy nyári konyha, egy filagória. Van nekem egy
rajzom az öreg parókiáról. Gidófalvi lakott itt, an-
nak a felesége foglalkozott festményekkel, rajzok-
kal, õ rajzolta le. 1871-ben került ide apósom. Talán
akkor született Bertus, az én anyósom. Megvárta,
amíg a tizenhat évet betöltötte Bertuska, akkor vet-
te feleségül. Mert ez a második házassága volt. Õ
mesélte, hogy amikor idejött 1871-ben, a parókiá-
nak az ajtaja a patakra nyílott. Északra. Olyan hi-
deg telek jártak, olyan rossz volt az ajtó, hogy meg-
nyomta egy farkas az orrával, és bement a konyhá-
ba. Mikor jött ki reggel, minden hajaszála az égnek
állott, mert farkast talált a konyhában. Az apósom
volt hatvan évig Kide unitárius lelkésze. Olyan hi-
deg volt a szobában � mesélte �, hogy megfagyott a pelenka a gyermek alatt. A gye-
rek megmaradt. Nagyon sok gyereke született, de nem nõttek fel. Akkor járt a feke-
te himlõ, nagyon megtizedelte a falut. Meghalt két vagy három gyereke, a felesége.
Egyedül maradt. 

Az anyósa vette pártfogásába, aki a dicsõszentmártoni papnak volt a leánya. Az el-
sõ felesége is idevaló volt a dicsõszentmártoni papnak. Valami Orbok-leány. Még
most is úgy hívják azt a területet, hogy Orbok-lápja. Akkor nem hektár volt, nem
hold, hanem a nagydarab földet lápnak hívták � Nagy Amália. Õ jött Bíró Feri után,
aki dolgozta a földet. Bíró Feri egy kicsit tingli-tángli volt. Mondták neki: Feri bá-
csi, mást szeret a felesége. Még engem sem szeret, mást hogy szeressen? Elszerette
tõle az öccse, Bíró Samu. Két gyerek a Bíró Ferié volt, a többi gyerekek a Samué. Bí-
ró Berta a Samué volt. Még volt egy testvére, Eufrézia, az, aki dr. Nádudvariné lett,
Magyarországra ment férjhez. Annak a leánya küldte nekem ezt az abroszt, aki
most Londonban van. Nem felejtett el. Egyszer láttam, egyszer volt Kidében, azóta
mindig ír, fényképeket, csomagot küld nekem. Megírtam, ne küldjön csomagot,
mert olyan nagy az utánajárás, hogy nem éri meg. Kolozsvárra kell menni a csoma-
gért, közlik, hogy hányas számú postán adják ki. De nem adják ám olyan könnyen

ki a külföldi csomagot. Azt
mondta Emese, hogy vagy
ideadják, vagy visszaküldik.
Mutatta a bulletinjén, hogy õ
Fülöp Emese, Fülöp Elemér-
nek a leánya. A csomag Fülöp
Elemérné nevére jött, hát higy-
gyék el neki, õ nem akar csal-
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ni. Elment a postás, hozta a
fõnökét. Aztán nagy nehezen
mégis kiadták. Az a sál volt
benne, amit este a válladra
adtam. Megírtam neki, hogy
nagyon szépen köszönöm,
hogy gondol rám, de ne küld-
jön többet, mert sok az utá-
najárás. Én nem tudok kijár-
ni a faluból, mindig meg kell
kérjem a leányok közül vala-
melyiket. 

� Hogy éltetek a parókián? A
lakást hogy vetted birtokba?

� Útjára tettük. Ott éltünk
három évet. Egyedül meszel-
tem, súroltam. A konyhánk
nagyon öreg volt. Befüstölt,
szinte feketék voltak a geren-
dák. Nálunk mindig lemos-
tuk a padlást � úgy hívtuk a
mennyezetet a gerendázattal
� meszelés elõtt a portól, a
füsttõl. Ott nem lehetett, mert
annyira be volt évõdve. Tiszta
fekete lett. Ha a létrát, amin a
padlásra lehetett felmenni, le-

engedtem, hullott a por az asztalra, a kemencére. Kértem Elit, hozasson gipszet és
plafonéroztassuk be. Õ is belátta, hogy igazam van, megcsinálta. A konyhám mind-
járt szebb lett. A falba beépített stelázsin tartottam a fazekakat. Úgy jártak az ege-
rek a tokja között, mint a sétatéren, irtottam esténként, de hiába. Én maradtam
mindig utoljára a konyhában. Elmosogattam, elraktam és megmosakodtam. Sokat
dolgoztam. Minden rajtam volt. Disznó, majorság, konyhakert. Én voltam a szoba-
lány, a szakácsnõ, a kertész. Szerette a fõztömet Eli, megszokta, nem panaszkodott.
Minden negyedik vasárnap fogta a kis hátizsákját, becsomagolva a biblia meg a
zsoltár és ment a szórványba. Maradtam egyedül. 

Mikor a plafont megcsináltattuk, akkor kértem, hogy a stelázsit falazza be, így
megmenekültem az egerektõl. Volt macskánk több is. Az egyik mindig bent ült az
ágy tetején. Azt nem szerettem. Eli nagyon szerette a macskákat, eltûrte, etette õket.
Ott sündörögtek mindig mellette. A kutyát én is szerettem, mert az kint volt, a ma-
lacokat nagyon szerettem. 

� Macskaregényt kaptál tõlem? Az a macskáimról szól, én meg szeretem õket�
� Kaptam. Elvitte Barna. Mikor jön, mindjárt megnézi, milyen új könyvem van,
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szedi össze, és viszi. Ha kiolvastam, nem bánom, mert örvendek, hogy van neki is
mit olvasnia. Szeret olvasni. 

Így teltek a napok, ott három évet húztunk le. Aztán rendbe tétettük ezt a házat,
mi pucoltattuk be. Banki adósággal mentem férjhez. Nem volt külön porciónk � így
hívták. Mind Samunak a nyakán voltunk, ott a régi házban. Ha valami jött, porci-
óra osztották. Most már két család voltunk, mégis
csak egy család kapott vagyont. Ezért valahogy ki-
harcoltam, hogy lett porciónk nekünk is. Úgy ter-
veztem, hogy édesanyámmal átköltözök ide édes-
apám halála után. Még a kapcsokat is úgy eresztet-
tem a falba, hogy most itt édesanyám fog aludni, ott
én, legyen mire akasszuk a lámpát � akkor még
nem volt villany. Õ is szeretett olvasni, én is szeret-
tem olvasni. Úgy rendeztük be már akkor, amikor
építettük, csak nem úgy történt. Belül rendben volt
minden, a külsõ pucolásra vettem fel kölcsönt. 

� Ha tudtad volna, ha gondol rá az ember, hogy
megöregszik, akkor a lépcsõket másként csináltatod?

� Bizony gondoltuk. Elhívtuk a mestert, és ki-
mérte a lépcsõt, ha laposabbra csinálja, akkor a pincegádoron túl ment volna. A pin-
cébe le kellett járni. Gondoltuk, hogy tegyük az utca felõl az ajtót, akkor nem kel-
lett volna annyi lépcsõ, de akkor elvettünk volna az udvarból. Nem lett volna a kis
veteményes kertem. Arra szükségem volt, mert akkor nem volt egy darabka földünk
sem. Mindent elvettek. A cintermet is feltörtük, oda ment a kukorica, a paszuly, a
krumpli. Itt a ház mögött, a Lenkáéké a veteményes. Én azért kapom ezt a kis szán-
tót oldalt, mert cseréltünk, hogy ne kelljen ott öntözzön, hanem csak itt. Az egész
föld a templom háta mögött fel volt törve az almafák között. Azt mi ketten dolgoz-
tuk meg Elivel. Szedtük az almát, szilvát, árultuk, pálinkát fõztünk, mindent. Ak-
kor még a nagy almás, ott messze, csak ültetvény volt és nem termõ. Vette az állam
tõlünk ecetnek, pálinkának, marmaládénak, olcsóért. Abból pénzeltünk. A paszuly
hozta ki a kenyerünket. Annyi paszulyunk termett. Akkor nem volt mindenkinek
földje. A kis háztájiból senki nem tudott annyit termelni, hogy piacra is vigyen. És
a tojás. Sok majorságot tartottam. A tojást vittük a piacra. Egy darabig segítettem az
úton, Elinek már akkor baja volt a szívével. Sokszor elgondolom, hogy levittem egé-
szen a Sáros-hídon túl a csomagot. Ott átadtam neki, jöttem vissza, õ meg ment
Csomafájáig. Amíg láttuk egymást, integettünk. Vagy ha itt ment keresztül a he-
gyen, akkor átsegítettem a hegyen, õ ment tovább. A tojást hátizsákban vittük. Dió-
bélbõl, paszulyból és tojásból csináltunk pénzt. 

Nem volt fizetés semmi. A szórványokból megkaptad az útiköltséget. Azt persely-
be tették, ami a papé volt. Az útiköltségre elég volt � ha elég volt. Mindig tettünk
félre, fizettük, hogy meglegyen a nyugdíjalap. Azért
kapom Eli után a fél nyugdíjat. Háromszázhar-
mincötezer lejt.* Kicsi pénz, de nekem elég, mert
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kitermelek mindent. Amit
nyáron meg tudok spórolni,
az megy a fára. Segítenek a
gyerekek is. Hoznak ezt-azt.
Most már úgy megdrágult az
gáz ára is, százezer lej egy pa-
lack. Egymillió egy tanítónõ
fizetése. Most nem tudom,
hogy a fát spóroljam vagy a
gázt. Vannak ilyen gondok, de
elmúlik. Minden elmúlik. Ezt
megtanultam.

Az elsõ hét nagyszerû volt
Elivel. Meleg vizet kaptam
mosakodni, Eli gyújtott tüzet,
õ kelt fel hamarabb. Ahogy
teltek a napok, nem nagyon
akaródzott felkelni. De ha lát-
tam, hogy nem kel, akkor kel-
tem én. Tudtam, hogy vala-
melyikünknek fel kell kelni,
tüzet rakni, vizet melegíteni,
nemcsak a mosakodáshoz,
hanem a disznók ellátásához.
Ki kell engedni a csirkéket.
Kezdõdött a napi munka. Ké-
sõbb reggelihez készülõdni.
Aztán szép lassan reám ma-
radt minden. Én keltem ha-
marabb, én gyújtottam a tü-
zet, és mindent én végeztem.
Megtanított fûrészelni. Együtt
fûrészeltünk kacagva, jóked-
vûen. Nekem kellett húzni a
fûrészt, mert nem kaptunk
napszámost. Mindenki ment
a kollektívbe, hogy meglegyen
a napja. Nem is nagyon volt
mibõl fizetni a napszám árát.
Én olyan örömmel húztam a
fûrészt. Eli jókat mondott, jó-
kat kacagtunk. Így teltek a
napjaink. Észre sem vettem.
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Beletörõdtem a házaséletbe. Bizony elõször � megmondom õszintén � nehéz volt. Ne-
héz szívvel mentem ebbe a házasságba. Majdnem tizennyolc évi özvegység után
egyik napról a másikra mondjál igent egy férfinek, egy négygyermekes családapá-
nak. Nem volt kicsi dolog. Addig mindig édesanyámékkal éltem együtt, nagyon ösz-
sze voltunk szokva. 

Anyám azt mondta: jól gondold meg, Berta fiam, mert én ismerem a te szokáso-
dat. Ha megbánod, mit csinálsz? Viselem a következményt, édesanyám � mond-
tam. Valahogy lesz. Megoldom.

Eli mesélte, hogy édesanyám azt mondta neki, hogy ne kényeztesse el az asz-
szonyt. Nem tudom, hogy õ adta édesanyám szájába, vagy nem? Nem panyiskodol?
� kérdeztem Elitõl. 

A szomszédban volt egy nagyon hazug ember. Arra maradt, hogy hazug panyi.
Azt már nem tudom, ki találta ki a szót. Én is szoktam ezt a szót használni. Eli nem
haragudott érte. Azt mondta: tudod mit? Mindenkinek hazudjunk, csak egymásnak
ne. Harminchárom év alatt nem fogtam rajta, hogy hazudott volna. Egyszer pró-
bált. Egy szombaton Kolozsváron volt gyûlésen. A gyerekek kirándulni mentek. Én
� mint rendesen � mindent kitakarítottam, megfõztem a csirkepörköltet, udvart, ut-
cát kisöpörtem. Vártam haza Elit. Beszól egy szomszéd, hogy most jöttek Kolozs-
várról, üzent a tiszteletes úr, hogy nem jön haza, mert holnap is lesz valami gyûlés.
Elhittem, de olyan csalódás ért, hogy én várom a csirkepörkölttel, és nem jön haza.
Bezárkóztam. Egyszer csak kopogtat valaki. Ki az? � kérdeztem. Azt mondja: én
vagyok, Eli. Hát hogy jöttél haza? A zsibói autóval jöttem, most jöttem át a hegyen.
Mondom: nem lesz gyûlés holnap? Elmondta: a leányok rávettek, hogy menjek ve-
lük kirándulni, mert milyen jó lesz. Rá is álltam, de eszembe jutottál, és nem mer-
tem megtenni, mert elõbb-utóbb kiderült volna, mert elszóltam volna magam. Tu-
dod, hogy hamarabb utolérik a hazugot, mint a sánta kutyát. Ebbõl láttam, hogy
õrizkedett a hazugságtól. 

� Amikor már itt laktatok, mindig olyan hideg volt, nem tudtátok kifûteni a házat?
� Annyi kályhát vettünk. Egyszer rátértünk az olajkályhára. Elég olcsóba került,

és jó meleget adott. Mikor nem kaptunk olajat, rátértünk a petróleum kályhára. Az-
zal még jobban jöttünk ki, de aztán megdrágult a petróleum. Késõbb nem is lehe-
tett kapni. Esett az életszínvonal. Amíg tartott az eltett javakból, addig jó világ volt,
de aztán kezdett minden romlani. Nem lehetett kapni ezt, nem lehetett kapni azt.
Nehezedett a helyzet. Nem is lehetett eladni a kályhát, most is a parókián van egy
üres szobában. Azután jött a szénkályha. Egy darabig nagyon jól ment. Eli elment
Egeresre, Enikõ võjének a leánytestvére ott dolgozott a szénbányában, õ kijárta,
hogy olcsó szenet kapjunk. Teherautóval hozták. Az is megszûnt. Na, mit csinál-
junk? Volt egy nagy jégverés. Az államnak kellett jelenteni a kárt, kaptunk kártérí-
tést. Nagyon jó barátja volt Elinek az inspektor, aki kijött ide. Kérdezte, hogy Eli,
neked nincs károd? Mondta: bizony van, levitte a szél a cserepet a parókiáról. Azt
mondja: mennyit vegyek be? Betett vagy nyolcezer lejt, akkor az nagy pénz volt. Tíz
lej volt egy kiló cukor. Azt jelentette, hogy egy mázsa cukor ezer lej volt. Akkor ah-
hoz mértünk mindent. Abból a pénzbõl vettünk az egyháznak egy kis vaskályhát.
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Eli már készült nyugdíjba, gondoltuk, hogy ha jön
az új pap, akkor legyen vaskályha. Mivel nem jött
új pap, áthoztuk ide. Fáztunk, a kályha mellett ül-
tünk pizsamában, mikor jól átmelegedtünk, sza-
ladtunk az ágyba. Alul is toll derékalj volt, felül is
tollpaplan volt. Ha kialudt a tûz, hamar kihûlt a
kályha, a szoba. Miután meghalt Eli, segítettek a
gyerekek, akkor raktuk ezt a cserépkályhát. Sajnos
késõn. Eli már nem tudta élvezni ezt a rakott csem-
pekályhát.

Legtöbb tizennyolc fok volt. Már örvendtünk,
mikor tizenhatra felment. 

Volt téli vendégünk. Váratlanul, temetésre jött ide
egy mérnök házaspár. Kérdezték, nem tölthetnék
itt az éjszakát? Hát hogyne tölthetnék � mondtuk.
Mi bejövünk a fûtetlen szobába, és õk aludjanak kint. Mikor már bemelegedtünk,
nem volt semmi baj. Olyan jól aludtunk. 

� És mikor föl kellett kelni pisikálni?
� Behoztuk az éjjelit. Õk mentek a fürdõszobába. 
Azt csak neked mondom el. Ott van az a folt az ajtófélfán. Örök emlék maradna

ez a folt, de úgy gondoltam, csak lefestetem. Eli a cseppfolyós ügyeit csak úgy tud-
ta végezni, hogy ha megtámasztotta a homlokát valamivel. Ezért pont az ajtóközit
választotta, oda támasztotta a fejét. Egyszer kacagva mondta: látod, hogy nem csak
én voltam így? Napóleonról is azt olvastam, hogy csak így tudta elvégezni cseppfo-
lyós ügyeit. Olyan sokszor támasztotta oda a homlokát, hogy lekopott a festék a fá-
ról. Amikor beteg volt, egyszer onnan esett el. Szaladtam Samuhoz, hogy segítsen,
mert Eli meghal. Feltettük nagy nehezen elõször a hintaszékre, mert az alacsony
volt. Azt odahúztuk az ágyához. Samu felállt az ágyra, széjjelvetette a lábát és emel-
gette, hogy feljebb húzza. Eli csak akkor tért magához. Nem tudta elképzelni, mit
akar Samu? 

� Esténként mit csináltatok Elivel?
� Mikor elvégeztünk mindent � az utolsó munka volt a tyúkok bezárása �, leül-

tünk a kis kályha mellé és megvacsoráztunk. Általában korán vacsoráztunk: teát, tú-
rót, körözöttet, mikor mi volt. Csináltam májpástétomot, tojással kell elkeverni. Vaj-
jal, reszelt hagymával, borssal. Én teszek bele fõtt tojást is. Kikavarom. Csináltam
zakuszkát is. Most is van lefagyasztva. Megsütöm a vinetát (padlizsánt), hagyom le-
csöpögni. Kikavarom, beteszem tasakokba. Mikor télen elõveszem, felteszek egy ki-
csi zsírt vagy olajat, abba egy pici hagymát nagyon apróra vágva, vagy inkább reszel-
ve. Nem pirítom meg, csak egy kicsit meghamvasztom. Feltöltöm paradicsomlével.
Annyira, hogy mártás sûrûségû legyen. Sózom, fõzöm, beleteszem a vinetát. Télire
eltéve ehhez paprikát is teszek.

� Én megpárolom a szemes babot, a paradicsomot, paprikát, megsütöm a padlizsánt�
� Én le sem sütöm. Mindent ledarálok külön: hagymát, paprikát. Elõször a hagy-
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mát fonnyasztom meg, aztán a paprikát, elfõzöm egy kicsit, hogy a leve apadjon, be-
leteszem a paradicsomot, borsot, sót. Nem teszek bele más fûszert, mert nem szere-
tem. Esetleg még dáfoját � babérlevelet. Nem jutnak eszembe a szavak.

� Mikor Déry és Örkény szenilitás versenyben voltak, mindennap elmondták egymás-
nak, hogy aznap mi volt a legnagyobb baki. Egyik nap fölényesen nyert Déry � már
nyolcvanon felül volt, Örkény még jóval fiatalabb � beszélt, beszélt telefonon, aztán le-
engedte a kagylót, s odaszólt a feleségének: te Böbe, kivel is beszéltem?

� Versenyezhetnénk mi ketten is. Elivel is lehetett volna�
Ha megvacsoráztunk, römiztünk. Vagy én nyertem, vagy õ, de legtöbbször én

nyertem. Olyankor megrázott és meg akarta harapni a karomat. Mikor õ nyert, ak-
kor fanfárok, dobok szóljanak � mondta. Sokat kacagtunk. Mikor meguntuk, min-
denki fogta a maga könyvét és elvonult. A rejtvényfejtést is megszerette végül. Volt
olyan, amit nem nagyon szerettem csinálni, azt odaadtam neki, hogy fejtse meg, de
õ sem tudta mindig.

� Azt meséld el, hogyan volt, amikor Eli éveken át mondta: most halok meg. Éjszaka
fölébresztett, hogy fullad, rosszul van�

� Nehezek voltak azok az éjszakák. Sokat dolgoztam napközben, csak elaludtam.
Egyszer csak hallom, hogy jajgat, és mondja, hozzam az orvosságot. Aztán, hogy fe-
küdjek le. Kikelt az ágyból, járkált, megfogódzkodott az asztalban, és jajgatott, nyö-
gött. Felvett egy köpönyeget � sokszor abban feküdt vissza az ágyba �, annak volt
egy öve, azt fogtam hátulról ha járkált, hogy ha dõl valamerre, tudjam visszahúzni.
Mikor elmúlt, lefeküdtünk, de nem tudtam elaludni. Õ reggel hosszasan aludt,
mert nagyon elgyötörte a kín és a fájdalom. De nekem kelni kellett. 
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Ezzel Eli már jó elõre elõkészített engem. Én mindig mondtam: ne beszélj errõl,
dehogy halsz meg. Nem úgy nézel te ki, hogy meghaljál. Ám késõbb már nem
mondta folyton, csak azt: ezt érezni kell. Érezte, hogy jön a vég, felkészült rá. Meg-
tiltotta, hogy neki szomorú jelentése (gyászjelentés) legyen. Senki ne tudja az õ el-
menetelét. Virágot ne hozzon senki a síromra, mert kirúgok! � így mondta. A gyer-
mekek már annyi piros szegfût hoztak nekem. Meg hozták neki a sört � azt szerette
� mondták neki: na Táti, elhoztuk a piros szegfût. Így hívtuk a sört. Azt utolsó he-
tekben azt mondta: már elég piros szegfût hoztatok, többet nem kérek. Akkor már
nem esett jól sem a sör, sem a szilvapálinka, semmi. Megtiltotta, hogy tort csináljunk.
Ne tudasd senkivel, hogy meghaltam, sem a temetés idejét. Ahogy meghaltam, te-
gyetek a koporsómba, és mikor harangoznak, vigyetek fel a templomba, hogy legyen
a családnak hol lefeküdni. Csak ez a két szobánk volt. Mindenre kiterjedt a figyelme.
Temetõ papról, lelkészrõl már elõre gondoskodott. Megírta Barnának, hogy mennyit
beszéljen. Csak ennyit, és többet nem. A Bibliából azt a részt kellett felolvasnia,

hogy: mindennek rendelt ideje van� Barna annyi-
ból nem tartotta, hogy mivel az imát nem hagyta
meg, hogy milyen hosszú legyen, mit mondjon, el-
mondta a kis köszönetét Elinek az imában, és kitért
több mindenre. Az énekeket azokat énekelték, ami-
ket kért, minden úgy történt, ahogy õ meghagyta.

� De azért te hívtad a rokonságot?
� Nem hívtam. Senkit. Ezért meg is szóltak, meg

is haragudtak. A szomorú jelentést csak a temetés
után küldtem el. 

� Azért kaptam én is olyan sokára?
� Egy kicsit zavarban voltunk, mert Barnának a

presbitériuma megjött feleségestül, vagy tizennyolc
személy. Nem voltunk elkészülve kellõképpen. El
tudtuk látni, mert húslevesünk meg töltött káposz-
tánk volt. A család nem evett addig, amíg el nem
láttuk az idegeneket. Pálinkák, kalácsunk, kenye-
rünk volt. A sírnál is pálinkával és kaláccsal vendé-
geltük meg a hantolókat. 

� Miért nem akarta Eli, hogy tudja a szélesebb család?
� Azért, mert olyan nagy a család, hogy nincs ho-

va lefektetni. Úgy is volt. Attila harmadmagával
jött, Enikõ hatodmagával, Emese hatodmagával,
Tündiék hárman jöttek. Okosan meghagyta, hogy
nincs miért tudassuk a rokonsággal. Temetés után
nem mindenki maradt itt, még a családból sem,
mert látták, nincs hová lefeküdni. Ketten marad-
tunk éjszakára Enikõvel. Nekem beadtak egy piru-
lát � biztos altató volt �, mert fájt a fejem. Bejött ide
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egy szegény asszony és beszélge-
tett, beszélgetett, én már estem
össze. Azt mondtam: �Nézd,
mekkora fák vannak itt Drezdá-
ban?� Enikõ nagyon megijedt,
hogy mit beszélek én. Annyira fá-
radt és álmos voltam, hogy Drez-
dába képzeltem magam. Aztán el-
ment az öregasszony és megvetet-
tük az ágyat. Amíg el nem alud-
tam, addig ott volt Enikõ, azután
behurcolkodott a másik szobába. 

� Miért nem akarta Eli, hogy vi-
rág legyen a síron?

� Szerette a virágot, gyönyörkö-
dött benne, és nagyon haragudott
arra, aki letördelte. Hogy tudnánk
azt tudtára adni mindenkinek, hogy virágot az én temetésemre ne hozzanak? �
mondta. Nekiültem és fabrikáltam egy kis mondókát: A virág a tövén szép, gyönyör-
ködjél benne. Az én elmúlásomkor, temetésemkor egy se töressen le. A gyászjelen-
tésre nem volt rányomtatva. Azt házilag csinálta Bélus. Megvette a papírt, és meg-
csinálta. Nagy mestere az írásnak. 

Tudod, amikor haldoklott, azt mondta: miért ébresztettek föl? Anyám hívott. Le-
ültem mellé a kicsi székre, és menten elaludtam, olyan jó volt. Azért ébresztettük
föl, mert ezekben a napokban már nagyon rosszul volt. Csak hívtam, hívtam a lá-
nyokat. Nem hitték, hogy meghal, mert évekig mondta, õk is hallották, hogy: most
halok meg. Most halok meg. De akkor már nem beszélt a halálról. Valahogy láttuk,
hogy egyre rosszabbul van. Reggel még kért, hogy segítsünk kiülni a rózsabokor alá
a fa karosszékbe, tudod, ami most is ott van, amin ültél délután. Amikor odatettük
a karosszéket, még kicsi volt a rózsa. Most már egészen magasan vezetjük lugasos-
nak � így mondják nálunk. Kívül meg a szõlõ, azt is láttad. No, ott szeretett ülni.
Lesegítettük, aztán azt mondta: vigyetek föl. Én hívtam az orvost. De még nem jött.
Kérdeztem: nem akarsz megfürdeni, amíg jön az orvos?

� Igen, emlékszem, régebben, ha vártuk az orvost, úgy illett, hogy az ember megfür-
dött. Aztán anyám jól kimosta a mosdótálat, odakészített bele kézmosó vizet, mellé a
szappant, és elõvett egy tiszta hímzett törölközõt. Így illett várni az orvost. Mert kezet
mosott, amikor megérkezett és kezet mosott, amikor elment. Eli megfürdött?

� Képzeld el, megfürdött. Valahogy a kádból úgy tudott kimászni, hogy négykéz-
lábra állt, én lemostam jól a hátát, aztán valahogy kisegítettem és lefektettem.
Olyan gyönge volt. Aztán megjött az orvos. Megnézte, jól ismerte õ is, barát volt.
Mondta: te, megborotvállak. Minek? � kérdezte Eli, és láthatólag bosszankodott.
Mert nõ a szakállad. Aztán Eli azt mondta, majd õ megborotválkozik, de az orvos
csak megborotválta. Jól tette. Mert aznap éjjel meghalt. Ahogy az orvos elment, el-
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aludt, és mikor felébredt, akkor mondta volt, hogy: minek ébresztettük fel az
elõbb? Anyámnál voltam, olyan nagyon jó volt. Aztán késõbb nyugtalan lett.
Mondta: vegyetek fel. Tegyetek le. Ez olyan nehéz volt. Ment volna, ment volna,
nem találta a helyét. Enikõ segített. Olyan jó volt, hogy itt volt velem. Ez olyan ösz-
szekötõ kapocs, hogy ha valaki veled van, amikor meghal az, akit szerettél, akkor
azt soha az életben nem felejted el.

� Én is úgy éreztem, ahányszor haldokló gyermek mellett voltam, amikor meghalt,
hogy azok az anyák jobban ragaszkodtak hozzám, mint más szülõk. De még a nõvérek-
kel, orvosokkal is összekötött az, ha az utolsó pillanatokban együtt voltunk. Sokszor jut
eszembe, hogy úgy megszoktuk, megismertük egymást, hogy a szemünkkel tudtunk be-
szélni. Benne volt a másik tekintetében, hogy mit akar mondani, mi történik most, mit
tegyünk most. Milyen jó volt, hogy Eli megfürdött.

� Igen, tiszta maradt egé-
szen, meg is volt borotválva.
Elkezdtük öltöztetni. Hívtam
Samut, valahogy elhelyeztük
a koporsóban, ami itt volt a
padláson. Az nagyon jó, ha itt
van. Délután vagy délelõtt �
már nem is tudom �, vittük
föl a kicsi templomba. Ide te-
mettük. Azt már tudta, hogy
ide fogjuk temetni. Ezt már
elmondtam.

� Igen, olyan jó, hogy itt van
a házad mellett a cinterem, a
cinteremben Eli, meg hogy ide
fogsz kerülni. Milyen jó, hogy
tudod. Gyere, menjük fel, néz-
zük meg Elit. Azt mondta teg-
nap Enikõ, hogy Eli még a sír-
jára is ad szilvát. Valóban, az
utolsó gyönyörû, hamvas sze-
mek leestek a fáról a sírra. Sze-
degettem tegnap, Judit is szede-
gette. Nagyon óvatosan kezel-
jük õket, mert ezek a késõn érett
szilvák. Hamvasak, de egyik-
másik már töpörödött. Ezek a
legjobb ízûek. Viszek belõle ha-
za Miklósnak, és kapnak belõle
pár szemet a jóbarátok.

� Jó, menjünk föl Elihez.

110



Nézd meg, a krizantémok
már nyílnak. Hogy fognak
ezek kitartani nekem novem-
berig, hogy díszítsem föl ak-
kor a sírt? Most is teszünk vi-
rágot, fejtõl Elinek és lábtól a
többieknek.

� Tegnap láttam Enikõt,
szedte az almát és a diót. Tudod,
mit mondott Enikõ? Álmom-
ban anyám arcát sosem látom
tisztán. Valahogy homályos. Én
nagy zavarban vagyok. Hát ak-
kor mi van Bertával? Ott van
anyám a parókián, örülök neki,
de zavarban vagyok, hogy mi
lesz, mi van vele? Tudod Berta
ez mit jelent? Ez azt jelenti,
hogy az anyaképpel zavarban
van, te is az anyja vagy� És te
álmodsz édesanyáddal?

� Nagyon ritkán. Álmod-
tam Samuval is. Jött, kérdez-
tem: mondd meg õszintén,
találkoztál az Istennel? Meg-
nézett, és azt mondta: nincs
Isten. Én úgy meg voltam
botránkozva. Aztán azt mondta: hozzál egy kicsi szalonnát, mert nagyon éhes va-
gyok. Egyszer álmomban jött édesanyám és mondta: terítsél asztalt, mert itt van az
öreg Silimon. Volt egy öreg cselédünk. Ezt álmodtam utoljára édesanyámról. Meg
aztán édesapámmal, tõle is azt kérdeztem: mit csinálnak édesapámék ott? Azt
mondta: járunk a világûrben, keressük az Istent. Gondoltam, hogy is jutott ilyesmi
az eszembe?

� Te mindig azt keresed, mi van az Istennel? Tudja a jó ég, hogy van ez. Ki itt tudja
meg, ki ott. Heisenberg, az atomfizikus azt mondta: engem nem érdekelt Isten léte, de a
munkám során találkoztam vele � valahogy így mondta.

� Arra lettem volna kíváncsi, hogy mi van a halálon túl. Életemben is foglalkoz-
tat, az álmaimban is errõl érdeklõdtem.

Egy nagyon szép álmom volt. Kolozsváron jártam, mentem ki a sörgyárnál, nagy
vihar volt, sötét fellegek. Kapta fel az embereket is. Én is éreztem, hogy emelkedek.
Nagyon meg voltam ijedve. Arra laknak Tündiék. Hozzájuk igyekeztem egy kis ut-
cán. Valaki azt mondta, ne félj, fogom a kezed, az enyém vagy. Ez olyan szép álom
volt, olyan megnyugtató. Tudod milyen különös? Sokat álmodok a parókiáról. Pe-
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dig ott csak három évet éltünk. Azt álmodom, hogy
a tyúkoknak nem adtam enni, inni. Mi történt ve-
lük? Elpusztultak? Olyan rosszul érzem magam,
hogy otthagytam a tyúkokat, nem törõdtem velük.
Meg azt, hogy Irmuska él, én ott vagyok a paplak-
ban, és döbbenten állok. Hogyan tudtam a felesége
lenni, ha már van felesége Elinek? Olyan tisztáta-
lannak éreztem magam, mintha tudta volna, hogy
ágyban voltunk együtt. Restelltem. Vártam, hogy
Eli kihez fog húzni. 

Meg Zsigával. Egyszer azt álmodtam, kértem,
jöjjön nézze meg a gyermekünket, Barnát. Nem
akarom. Miért? Mert megházasodtam, van más fe-
leségem. Ki az? Egy tanítónõ. Nagyon fájt álmom-
ban. Hát elfelejtett engem? Nem akarja látni a

gyermekünket? Nehéz szívvel ébredtem.
Elinek elmondtam, hiszen futott az idõ. Azt válaszolta: álom � esõs idõ. Mindig

azt szokta mondani. Ne is törõdj vele. Én nem szoktam sohasem álmodni � állítot-
ta. De ha álmodott, akkor jókedvûen mesélte. Például: édesanyámnál voltam ál-
momban. Reggel mondja jókedvûen: voltam anyámnál. Ült a karosszékben. Én le-
ültem a lábához egy kicsi székre, az ölébe hajtottam a fejem, és mindjárt elaludtam.

� Mikor Eli meghalt, azt mondtad: az élet elvesztette az ízét. 
� Igen. Többet nem törõdtem azzal, hogy mit fõzzek. Nem volt kiért ügyeljek.
� Emlékszel, mikor egyszer itt voltunk Judittal, mondtad, hogy nem érzed az ételek

ízét. Olyan, mintha homokot ennél.
� Nagyon beteg voltam akkor. Hosszú ideig teán éltem. Tündi keverte. Gyógy-

növényekkel foglalkozik és gyógyít is. Mondta, hogy hat hétig igyam a teát víz he-
lyett is. Aggódtam, olyan rossz érzés volt, mert nem tudtalak benneteket sem ren-
desen ellátni.

� Szomorúak voltunk, hogy szenvedsz, hogy semminek sincs íze. Akkor mondtad ne-
kem: �akármennyit küszködsz, akármennyit dolgozol, ha este van kihez szóljál, akivel
megbeszéld a dolgokat � akkor nem vagy boldogtalan.�

� Borzasztó egyedül maradni. Képzeld el, ülök egy szobában, és nézem az egyik
sarkot vagy a másik sarkot. Úgy össze voltunk már szokva, mindenrõl el tudtunk
diskurálni, mindent meghánytunk-vetettünk. Egyszerre csak nincs, akivel beszél-
gessünk, nincs akivel megtárgyald a holnapi munkát. Érzi Judit is, pedig ott van egy
világvárosban. Én itt vagyok a pusztaságban.

� Kivel tudsz beszélgetni?
� Magammal. Most még van ez a három asszonyság itt, a szomszédban és Bebi a

negyedik. Fel-felkeresnek, de nagyon ritkán. Mindegyiknek megvan a maga baja.
Például Magdus is özvegyen maradt, annyi gondja-baja van, hogy elég. Neki is van
tévéje, rádiója. A tél nehezebb. Itt van a szomszéd, neki is nagyon beteg a férje, arc-
zsábája van. Sokszor negyedóránként jön rá, a szája is félrehúzódik, nagy fájdalmai
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vannak. A Margit néni leányának a férje szintén szívbeteg. Rózsikának beteg lett a
férje, eladták a házat. A következõ szomszéd elvált férfi, az meg alkoholista.

Télen kinézek az ablakon, és napokig nem látok embert.
Eli fiával, lányaival nagyon jól vagyok. Soha semmi nézeteltérésünk. Mindegyi-

ket nagyon szeretem. Harminchárom évet éltünk együtt Elivel, és már öt éve meg-
halt, az már harmincnyolc év. Egy kicsit hosszú idõ. Mindegyiket szeretem. Úgy lá-
tom, mindegyik gondol reám. Mindennel ellátnak õk is, hát kell adjak egy-két to-
jást. Hozzám nõttek. Mindegyiket megértem, a gyerekeiket neveltem, nyaraltattam.
Szeretem azokat is. Nem felejtették el. Karácsonykor mindig kapok a kicsi Eni ba-
bától is, kis Tündétõl, Emõkétõl, Ildikótól csomagot. Nagyon szeretem még Tün-
dinek a fiacskáját, Attilának is a fiát. Atika rendkívüli gyermek volt. Meg lehetett
bízni már akkor mindenre. Ha azt mondta az apja, hogy egy óra tíz perckor itt légy,
vagy két órakor, otthagyta a játszótársait, és itt volt. Aztán írta, hogy Nagytata mi-
lyen jó, hogy meg tetszett tanítani engem villázni, dolgozni. Átszökött Magyaror-
szágra, de ott nem tetszett neki, aztán átment Ausztriába, és ott egy erdészetben vil-
lázni kellett a vadaknak a takarmányt. Nyáron meg be kellett gyûjteni a takarmányt.
Mindenhez értett. Ott sem talált magának igazi helyet. Átment Németországba. Se-
gítette Attila. Ausztriában megtanulta a német nyelvet, ott be is iratkozott egyetem-

re, tanulta az angolt. Küldött
képet, kapott kitüntetést is.
Addig gyûjtötte a kis pénzét,
amíg a barátjával vett egy
használt autót, amit megjaví-
tottak. Örömükben, hogy
rendben van a kocsi, elmen-
tek városnézésre. Le akartak
térni valamilyen hídról, és be-
léjük hajtott egy néger, aki ál-
lítólag részeg volt. Õ azonnal
meghalt, mert a volán belefú-
ródott a gyomrába. A barátjá-
nak súlyos gerincsérülése,
lábtörése volt. Tolókocsiba ke-
rült. Elég jó kártérítést kapott,
Pesten tudott venni egy kis
kertes házat. Ott él. 

Nagy bánata volt ez Tün-
dének. Mindig mondta Eli,
jó, hogy a keleti bölcseletek-
hez menekült és nem az ital-
hoz. Elnézte neki Eli ezeket
az elképzeléseit � nem hitt
bennük, a lélekvándorlásban
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és az agykontrollban sem. Eli nem haragudott rá, és nem ítélte el Tündét. Mindig
azt mondta, hogy a fia ott ül a vállán, és hozzá imádkozik. Õt kérte például, hogy
most üres lesz a ház, és Atika vigyázzon rá. Miután meghalt Eli, a másik vállára õ
ült. Haragudtam is. Mondtam egyszer: miért mindig a te válladra ül, miért nem ül
az én vállamra, vagy az Emeséére, vagy Enikõére? Tudtam, mindegyiket nagyon
szereti. A menyét is tisztelte és becsülte. Mindig hazajöttek a gyerekek a születés-
napjára, nevenapjára. Nagyon szerették a gyerekek Elit. Többet emlegetik, mint az
anyjukat. Én ezen csodálkoztam. Én is nagyon szerettem édesapámat, de többet
emlegetem édesanyámat. Itt pedig fordítva volt.

� Talán színesebb személyiség volt Eli, mint Irmuska. Rá én is homályosan emlék-
szem. Gyönge, törékeny kicsi asszony volt. Mindig csak dolgozott, dolgozott, dolgozott.
Négy gyerekkel volt baja elég. Itt sose volt jövedelmezõ papnénak lenni. 

� A román leányok azt mondták: nem mennek paphoz férjhez, mert a kecskéket
kell fejniük. Valahogy tényleg így volt. Akkor Eliéknek is volt tehenük, és kellett fej-
ni. Nem tudom, Irmuska tudott-e fejni, de Vince Bözsi tudott, a testvére is. Tanító-
nõk voltak a lányai, de megtanulták a mezei munkát. 

� Mi van Vince Bözsivel?
� Meghalt. Öreglányként. Még hetven éven felül is bízott abban, hogy férjhez

megy. Gyûjtötte a stafírungot. Roppant zsimzsák, idegzsák lett. Olyan jól tudott ve-
szekedni. Jöttek a szájára a legsértõbb szavak. Eli mondta: tegyük a Bibliára a ke-
zünket, hogy Bözsivel nem veszekedünk. Mondtam: nyugodtan odateszem, én is
megpróbálok harcolni. Második nap már összevesztek. Én kint gyomlálok, õk rö-
miznek bent. Hallom a hangos szót. Jövök, kérdezem mi van? Bözsi sír, Eli ki van
pirulva. Kezdi magyarázni, hogy miket mondott Bözsi. Másnap szedte a sátorfáját,
és itthagyott minket. Nem volt olyan alkalom, hogy ne vesszenek össze. 

Elhozta egyszer a macskáját. Volt egy sánta lehetetlen macskája, Dzsudinak hív-
ták. Mindenáron ki akarta hozni. Mondtam, hozza, de nem tudom, hol tartja, eset-
leg felteszi a padlásra. A padlásra nem teszi, mert ott pókhálós minden. Akkor te-
gyed a padlásföljáróba. Egy nagy dobozba betette a padlásföljáróba. Az ijedtében
beszorult a liszteszsákok közé. Reggel kezdte: nincs a macskám, nincs a macskám.
Nyugtattuk: ott kell legyen, mert nem járt senki a padlásfeljáróban. Véletlenül meg-
látta, de a macska nem akart kijönni. Hozott tejet, sajtot. Egyszer valahogy kihúz-
ta a cicát. A selyem pongyolájába csomagolta, és kivitte sétálni. Mi kacagtuk Elivel,
mert mit tehettünk volna? Megsértõdött. Nem érezte jól magát a macskája, ezért
másnap elment veszekedve, hogy miért nem engedtük, hogy behozza a macskát a
szobába, hogy itt aludjon vele. 

� Miért nem engedted be a macskát a szobába?
� Mert olyan illat volt nála, mindene bevette. Azt mondják, a bakmacskának még

nagyobb illata van. Samu jött az istállóból, neki is bevette a ruhája az istállószagot,
ahogy mosták a lovakat, teheneket, hogy a legyek ne járják. Azt mondja: Samunak
elbírja az illatát a nagysága? A macskámtól fél? Én szálka voltam a szemében. Azt
szerette volna, hogy Eli õt vegye el, mivel sógornõ volt. Eli irtózott és félt tõle. Azt
mondta: én már rég a börtönben lennék, de talán már ki is szabadultam volna.
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Drága jó öreg Ibolyám!

Kérdezel Elirõl, az életünkrõl. Leéltünk harminchárom évet és
öt hónapot, ami nagyon szép volt, az egész nagy családban szere-
tet élt, neki négy gyereke van, nekem egy fiam, de soha semmi baj
nem volt velük. Engem mint gonosz mostohát egyik sem bántott
volna meg, sem a fiammal nem volt baj. Nyaranként hat unoka
szaladgált a kis udvarunkon, vidám gyermekkacagástól volt han-
gos a kis porta. Most, hogy már mind anyukák lettek, szépen em-
lékeznek az itten töltött nyári idõkre. Itt tanulták meg egészen a
Himnuszt és Radnótitól a Töredék címû verset és még sok mindent.
Gyakran megemlékeznek rólam, csomagot küldenek nekem, ked-
vesek, szeretem most is õket.

Visszatérve Elire, tudod miért duzzogtunk egymásra legelõbb? 
Elmesélem. A piacra mentem tojással, akkor jó ára volt, és én sok

tyúkot tartottam, egyszer egy alkalommal azt mondtam Elinek,
hogy vágja le a bajuszát, mert három színû volt: sárga, õszes és fekete szál benne.
Én ezt el is feledém, hát õ eszébe tartotta, és lehet, hogy nagyon akart nekem tetsze-
ni, és egy ilyen alkalommal, amikor én piacról jöttem haza, elõmbe állt, és azt kér-
dezte, hogy nem veszek észre semmi változást? Én körülnéztem, de nem vettem
észre semmit, és õ nem akarta megmondani, hogy mit kellett volna észre vennem.
Õ nagyon meg volt sértõdve, azon az éjszakán nem nyújtotta át a kezét, mint ahogy
szokta. Én is szomorú voltam, mert nem tudtam, mivel bántottam meg, és csak reg-
gel, amikor kitöltöttem a megszokott kis adag pálinkáját, kacagva magához húzott
és mondta: �Hát most sem veszed észre, hogy nincs bajuszom?� �Jaj, a kutyafáját a
bajuszodnak, tönkretette az éjszakámat� � mondtam én. Aztán elmesélte, hogy õ
arra magyarázta, hogy õ nekem nem jelent semmit. Azután összepuszilkoztunk, és
szent lett a béke, elkacagtuk a szamárságunkat.

Nagyon fáj, hogy itt maradtam, hogy elmaradtam tõle, szép volt az életünk. Le-
het, hogy Valaki kárpótolni akart a korábbi bánatért, hogy Zsigát olyan hamar elve-
szítettem. Eli Barnához is jó volt, amit a levelében megígért, azt betartotta. Most el-
küldöm neked azt a levelét, amiben feleségül kér, és egy másik levelét, amikor én
nem voltam otthon, úgy lopta be magát a szívembe. Türelmes volt, megvárta, amíg
én is megbarátkoztam a helyzettel. Most arra kérlek, hogy postafordultával küldd
õket vissza, mert az a meghagyásom, hogy tegyék a fejem alá a koporsómba, ha
meghaltam.

Mi van a Kovács Andris filmjével? Láttad? Nem vetítette le neked? Itthon nagyon
várják. Nem tudom, mennyire vagy megelégedve írásommal, de hát ennyire tellett.
Istenem.

Ölel szeretettel az öreg Bertád
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Kedves Bertus! 

Valamikor régen, életem egy tovatûnt szakaszát éppen így egy
levéllel kezdhettem és remegve vittem el Hozzátok, pirulva ad-
tam át Édesanyádnak, hogy kézbesítse a címzettnek.* Azután
kétségek között töprengve, félve vártam a választ, amely nekem
akkor mindent jelentett, szokást, küzdelmet, terveket, álmokat és
boldog jövendõt.

Életem új szakaszhoz ért. Hiába minden. Az akkori levélre vá-
lasz érkezett, aztán huszonnyolc év küzdelmében, örökös mun-
kájában, hogy mire jött volna a pihenés helye, legyen mindenem.
Azt hittem a hátra levõ idõ a szomorú emlékezésé lesz Irmuska
halála után. Nem megy! Könyörtelenül állnak szemben velem a
tények. Nincsenek jelek. Nincsen erõsítõ bíztatás. Nincsen ösz-
tönzés a további küzdelemre. Gyermekek elmaradva. A közeli ro-
konság kihalva, a csend és a magány állandó lakótársaim. Soha
nem voltam egyedül. Legényéletem, amikor egyedül voltam ki-
mondottan, négy hónapig tartott, de milyen egyedüllét? Pár száz

méterre az édes szülõk, és a nyolcadik ház a jövendõbelié, akinek bírtam már bol-
dogító ígéretét. És azután? �négy gyermek, derû és ború, bánat és öröm váltakoz-
va. Minden volt, csak éppen magány nem. Most pedig már mindjárt egy éve, hogy
megtudtam a könyörtelen valót és szomorú sorsunkat, elválni örökre, és külön élni
tovább egyedül, a viszontlátásnak reménye nélkül.

Eleinte azt hittem, hogy megszokom. A hosszú téli éjszakák jó iskolának bizo-
nyulhattak volna. Nem tudtam beleszokni. A legtöbb amit tehettem, hogy nem bo-
londultam bele, és nem dobtam el életemet, hogy járjam szegény boldogult néném
útját. Az éjszaka csendjébe beleénekelt zsoltárok, dicséretek és a kilencven fokos pá-
linka voltak segítõim.

Tudom, hogy magadban mondod, hogy még ez is bánat? Tudom, hogy megpró-
báltatásod sokkal nagyobb volt. Tudom, hogy a megértés útját sohasem találod, de
ne feledd, hogy minden bánatod, veszteséged mellett is volt egy könnyítõ körül-
mény a szomorúan nehéz kezdetben: nem voltál egyedül. A magány kívül rekedt
életed ajtóján. Nem estél ki a legmelegebb fészekbõl, a szülõk feltétel nélküli szere-
tetébõl, és a távolból már intett egy új élet, amely követelt, lefoglalt és kötelezettsé-
get diktált. És mindeneken felül még olyan fiatal voltál. Elõtted állt még az egész
élet titokzatosságaival, ígéreteivel. Így sikerült Neked megállni egyedül az egyedül-
lét kínzó ténye és valósága nélkül. Eddig�, de mi lesz holnap? Akarom, nem aka-
rom, Nálad is feltûnik a kérdés, így gondolom én.

E gondolat bátorított fel e levél megírására.
Nem tudok egyedül élni. Társat keresek. Reád

gondoltam. Illett-e? Nagy a korkülönbség, tizenhá-
rom év. Szüleimnél húsz év volt. Láttam huszonki-
lenc évig életüket, szebbet nem kívánhattam ma-
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gamnak. Csend, békesség és kölcsönös szeretet uralkodott.
Ellenszenved érvel-e velem szemben? Te tudod. Magamról veled szemben csak

annyit tudok mondani, hogy mindig tiszteltelek, és jólesõ érzések között voltam
mindig társaságodban. Mit tudok én adni Neked? Érzésekben: szeretetet, megbe-
csülést és erõs akaratot, hogy Velem eltöltött éveidet széppé, nyugodttá, kellemessé,
s ha lehet, boldoggá tegyem.

Anyagiakban jelenleg sajnos nem sokat, mert minden bizonytalan. Munkakész-
séget, igénytelenséget, olyan adottságokat, amelyekkel, amint mondani szokták,
meg lehet élni a jég hátán is talán.

Itt végére értem levelemnek. Nincs miért többet részletesen, mindenre kitérõen ír-
ni, hiszen ez csak kopogtatás. Tõled függ, hogy belül kerülök-e az ajtón vagy örök-
re kívül.

A régi remegéssel, kételyekkel, aggódó töprengésekkel várom válaszodat. Ha még
a gondolata is távol van Tõled, hogy velem új életet kezdj, küldd vissza e levelet,
amelyet én azzal a hittel és bizalommal írtam, hogy érzéseim és kérésem nem lesz
mulatság és közbeszéd tárgya.

Válaszodat várva, kezedet csókolja
Elemér

Kide, 1961. szeptember 12-én

Édes Bertuskám!

Az idõ éjfélre jár. Eddig zsoltárokat és dicséreteket énekeltem.
Tele van a szívem és lelkem, kitárul a teremtõ iránt, aki úgy intézi
gyermekei sorsát, hogy nincsen lejtõ hágó nélkül. Nincsen végte-
len bánat, mikor úgy gondolod, hogy elestél, megsemmisültél, vá-
ratlanul melletted terem, felemel, és kihoz a megsemmisülés örvé-
nyébõl.

Én tudtam az elsõ perctõl, hogy bánatom és elesésem nem bün-
tetés, nem eleve elrendelés, hanem az egész teremtett egyetemes
élet megfellebbezhetetlen törvénye teljesült be az én kis életemben
is. Kivezetett az elmúlás sötét völgyébõl, nekem adott Tégedet
tisztán, hõsi múlttal, úgy, ahogy nagy gyászomhoz, váratlan, mél-
tatlan elesésemhez illett.

E pillanatban messze vagy éntõlem, de én egészen Veled vagyok.
Tied vagyok, enyém vagy. Te sem tudod pontos okát, én sem tu-
dom. Nincs más felelet, csakis hogy kiegyenlítette nagy vesztesé-
günket. Hazudik, aki mindkét részrõl csupán csak sötét érdekrõl
beszél. Mi tudjuk, mert megéreztük, hogy valaki irányította lépé-
seinket. Akarsz, nem akarsz, egymáshoz érkeztünk.

Szeretlek nagyon, édes kicsi feleségem. Minden vágyam, hogy
Téged boldoggá, megelégedetté tegyelek. Nem tehetek róla, hogy
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határozásodban, elhatározásunkban Isten képét, végtelen jó gondviselését látom.
Körül zsonganak az emlékek, a soha vissza nem térhetõ múlt. Belém vágnak ke-

gyetlenül, de már nem tudják feltépni a hegedõ sebeket. A láthatatlanul dolgozó
gondviselés végét veti a bánatnak, új remények, új tervek útját egyengeti.

Kitörölhetetlen erõvel él drága és kedves arcodnak képe szemeim elõtt. A múlt
lassan vigasztaló szép emlék marad, és gyõzedelmesen él a valóság, a kézzel fogha-
tó jelen. Hova lesz a tavalyi hó? Hol a megérett és földre hajlott búzakalász? Az élet
törvénye ez. Ha tagadod, magadat csapod be.

Édes kicsi feleségem, nagyon szeretlek és ragaszkodom Hozzád akkor, mikor
nem tagadom meg a múltat és síró emlékezéssel borongok felette, de hitünk szerint
nem harcolok a megfellebbezhetetlen végzésekkel szemben.

Kinek használok, ha megtagadom magamban a lelkem élõ élet vágyát, a szeretni,
boldogítani akarást?

Szeretlek, boldogítani akarlak, boldog szeretnék lenni. Úgy kell ez nekem, mint
virágnak a napfény. Ki akarta, hogy ezt akarjam? Ki akarta, hogy az igenlés boldog
szavával dicsérjem szent nevét?

E pillanatban ott vagyok ágyadnál, ahol pihened az utazás fáradalmait, és amíg
szemeim messze kerüli az álom, idézem kedves alakodat, drága lényedet, és hálát
adok az én Gondviselõmnek, aki nekem adott, aki megelégelte bánatomat, és meg-
szánta elveszett gyermekét.

Tudom, hogy bolond vagyok, hogy bolondság minden leírt sorom, de legyen
mentségem, hogy úgy érzem, valaki vezeti tollam, valaki úgy akarja, hogy e sorok
megnyugvást és örömet hozzanak annak, aki annyit sírt, és annyit ostromolta a
mindenek teremtõjét, kormányzóját.

Úgy múlt el az este, hogy nem fogtam drága kezeidet, nem hallhattam kedves
hangodat, de már egészen bennem élsz, és látatlanul is érezlek, tapintlak, tudom,
hogy mellettem vagy. Veled vagyok a Te nagynak látszó küzdelmedben, töröm a fe-
jem, hogy miként lehetne legjobban megoldani fiad kérdését, miképpen lehetne el-
venni arcodról a borút, félelmet, töprengést.

Szeretném állandóan füledbe súgni, hogy lassan minden megoldódik, nem mi ve-
zetjük sorsunkat, és más vitézkedik, a mienk a mély alázat és hála lehet csupán.

A lap aljára érve legyen e pár sor tanúm, hogy ébren is csak Rólad álmodoztam,
hogy szeretlek híven és erõsen, úgy, ahogy csak én tudok az enyémmel szemben erõ-
sen érezni és szeretni.

Kide, 1961. november 30. 
Csókol sokszor a Te kicsi párod: 

Elemér
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