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EGY ÉVE  
TALÁLKOZTUNK



� Egy éve találkoztunk. Elküldtem a magnóról legépelt szöveget. Mit szólsz hozzá?
� Én csak azt mondom, tedd el a fiókba, és sohase vedd elõ.
� Majd másként nézed, ha kijavítottad egy kicsit a szöveget. Az élõ beszéd leírva min-

dig zavarosan hat. Most találkozol vele elõször, még a saját hangod is meglep, ha kívül-
rõl hallod � aztán csak megszokod. Bízzál Istenben és bennem is egy kicsit! Bekapcsolom
a készüléket, gyere, mesélj. Milyen volt a tavaszod?

� Az idén nem volt szerencsém a kotlókhoz. Csak a negyedik kotlott. Még senki-
nek nem kotlott, amikor én ültettem, kotlott. Édesanyám azt tartotta, hogy a korai
ültetés a legsikeresebb. Nem kell várni, hogy a kotló heverjen a fészkén. Meg kell
ültetni. Megültettem, ült is egy darabig, de csak egy darabig. Adtam neki egy kicsi
pálinkát. Gondoltam ha berúg, megül. De nem ült, csak amíg a pálinka hatása tar-
tott. A második kotlót kiültettem a színbe a ládák, hordók alá. Nem zártam be, ak-
kor szállt le, amikor akart, akkor evett-ivott, amikor kedve kerekedett. Hallom egyik
este, hogy csipog a csibe. Nem vehettem ki azt az egy tojást, amelyik ki volt fokaszt-
va. Reggel, mikor mentem, elõször elõkészítettem kis kosárkát, tettem bele tollut,
pihét, hogy abba szedjem ki a csirkéket. Hát egy marék csirkét elpusztulva vettem
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ki alóla. Gondolkodtam rajta, mi lelhette. Akkor
láttam, hogy a kotló állandóan forog, és ahol hallja,
hogy csipog, nyugtalankodik, kopácsolja a tojást,
megnyomja a csirkéket. Amelyik kelt ki, húzta ki a
tojásból. Egy maradt csak. A szomszédban van egy
özvegy férfi, neki is költött a kotlója három feketét.
Mondom: Feri, hoztam egy csórényakú csirkét, ezt
neked adom. Hátha a három között elmegy. Örven-
dett: én úgy szeretem a csórényakú csirkét. Néhány
nap múlva mondja Feri, hogy elpusztult a csirke. A
színben ült a harmadik kotló. Egyik nap nem talál-
tam, hol lehet? Se toll, se pihe. Nem is nagyon fi-
gyeltem a fészket. Mikor odapillantottam, nem volt
egy tojás sem a fészekben. Mi lehetett a tojásokkal
és a kotlóval? Fogom az elemlámpát, és elindulok
keresni a kotlót a színben. Meg is találtam a kád
alatt. Le volt tépve a nyaka. Mondják a szomszé-
dok, hogy görény jár. Itt is megette a kotlót, ott is
megette. Mit csináljak a tojásokkal? Már zavarosak
voltak. Megfõztem a tyúkoknak, örültek neki. Ült a negyedik kotló. Na, az valahogy
költött tizenöt csirkét. A többi bele volt fulladva a tojásba. Nem is ültetek többet.
Nekem az elég. 

� Mi van a koporsóddal? 
� Képzeld a koporsóm nincs meg. Kölcsönadtam. 
� Hogyhogy kölcsönadtad?
� Tudod itt szokás kölcsönadni, ha valaki váratlanul hal meg, akkor kölcsönkérik

a szomszédtól. Nehéz szívvel adtam oda a koporsómat, megmondom õszintén.
Ámbár a szorult helyzetben lévõt az ember megsajnálja � hogy úgy mondjam � és
odaadja. Ezt rövid idõ alatt mindenki vissza szokta vásárolni. Legtöbbször két hé-
ten belül, akkor helyére kerülne az én koporsóm is, fel a padlásra, mert ott tartom.
De még mindig nem hozták vissza. Ez engem idegesít is, megmondom õszintén,
mert vannak éjszakák, amikor rosszul érzem magamat � ámbár a leányaim azt
mondják, hogy még senkivel sem támasztottak kerítést, ne aggódjak. Azért mégis
jobban szeretném, ha készen volna. Az nagyon jó, mikor haláleset van a családban,
és azonnal beteszed az örökös lakásába a halottat.

� Mit jelent, hogy �nem támasztottak kerítést�?
� Így szokták mondani: ne félj, nem támasztanak veled se kerítést. 
� De mit jelent?
� Hogy nem marad senki temetetlenül. 
� Soha nem hallottam még, hogy odatámasztják a kerítéshez. De miért a kerítéshez?
� Hát ha meg van merevedve, ki lehet vele támasztani a kerítést. Így vigasztalt

Emese, hogy Ne búsulj, ne idegesítsd magadat, mert senkivel sem támasztottak
még kerítést. 
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� Miért nem kéred vissza a koporsót?
� Megmondom õszintén, szégyellem. Még várok. A szomszédasszonyaimnak

mind elmondtam, hátha a fülébe jut az illetõnek. Pénzes emberek máskülönben,
mert �túrmájuk van� ahogy románul mondják, sok juha van, és most a sajtot, tejne-
mût, ordát, vajat, bálmosnak valót tud eladni. Bebi nekem megígérte, hogy behozat
bálmost, mert nekik is van juhuk. Akkor fõzünk egy bálmost. Tudod fõzni?

� Hát hogyne tudnám! Mint a puliszkát. 
� Na nem éppen. Hogy fõzöd a puliszkát? Kavarva?
� Én mindig kukoricadarát használok. Azt pillanatok alatt beleszórom a fövõ vízbe.

Kavarom. Állandóan, amíg megsûrûsödik. Pár perc az egész.
� A bálmost nem úgy fõzzük. Mikor fõ a bálmosnak való, akkor féloldalt belete-

szel egy-két marék lisztecskét. Azt hagyod, hogy fõjön. Mikor gondolod, hogy most
már megvan, mert felülkerekedik reá a bálmosnak való, a tejszín, akkor nekikez-
desz kavarni. Addig kavarod, amíg kiadja a zsírját. Sok bálmost ettem, de nem volt

jó. Egyszer Bácsné tanított,
hogyan kell fõzni a jó bál-
most. Felejthetetlen nekem
az, amit nála ettem. 

� Ne menjek el én ahhoz a
férfihoz, akinek kölcsönadtad a
koporsót?

� Nem férfi, asszony. Elte-
mette az urát, eltemette az
anyját, és eltemette a sógo-
rát. A sógora olyan kis ütõ-
dött volt. Víz volt az agyán.
Azt mondta az orvos, ne bú-
suljanak, mert nem éri meg a
tizennyolc évet. Megérte a
hatvanhárom évet, de nem
volt normális, nem tudott jól
beszélni.

� Elmegyek én ehhez az asszonyhoz, és megmondom neki, hogy meg akartam nézni a
koporsódat, és nem tudtad megmutatni.

� Ne. Román. Nem akarok ránkort. Ránkort � így mondják, haragot. 
� Ezért megharagudna? Csak te haragudhatsz meg, hogy nem adja vissza a koporsót.
� Bebivel jött ide. Õt fogom majd piszkálni érte. Még várok egy kicsit. Mindenre

tekintettel kell lenni.
� Lenkát milyen koporsóba tettétek?
� Lenkának meghozta a fia, Samuka. Mikor látszott, hogy nincs sokja hátra, akkor

telefonált neki Bebi, mondta, hogy ha életben akarja látni az anyját, akkor jöjjön. 
� Hogy volt a Lenka halála?
� Mikor volt az a nagy influenzajárvány a tavasszal � vagy télnek mondjam �,

122



februárban, mind a hárman beleestek: Bebi is, Károly is, Lenka is megkapta � biz-
tosan tõlük. Köhögtek, lázasak voltak, és fájdalmuk is volt. Fejük, oldaluk fájt, rosz-
szul voltak. Átmentem mindennap, hogy lássam, mi van. Remélve, hogy nem ka-
pom el. Annyi C-vitamint, meg vitaminokat kaptam a leánykáktól, gondoltam, erõs
vagyok. De nem voltam erõs. Vittem nekik az orvosságot. Emesétõl kaptam a fenyõ-
fa korai zöld kis hajtásait áztatva, köhögés ellen. Elvittem azt is nekik. Csillapította
is a köhögést, de Lenka nem jött helyre. A többiek se nagyon. Károly korábban át-
vészelte, mert õ tudott feküdni. De Bebinek talpon kellett lenni. Éjszakánként az
anyja mellett lenni, tisztába tenni. Tél volt, ha vizes volt fázott, tüzet rakni, szóval
nem volt nyugodt éjszakája. Amikor megjött a fia, Samuka hozott koporsót. Akkor
még egy pár napot élt. Megint telefonált Bebi, mert látta, hogy az anyja nem beszél.
Én is ott voltam. Az arca égett, piros volt.

� Orvos nem látta egyiket se?
� Nem. Nincs orvosunk. Most hozták a rendelkezést, hogy kell választani család-

orvost. Mindnyájan hova iratkoztunk volna? Az Ujfalusihoz? De az sose jött. Egy-
szer eltörte a lábát. Be volt rendezve egy szoba neki. Én is voltam, megnéztem. Kis
orvosságos szekrények voltak, egy vizsgálóasztal.

� Jött minden héten? Vagy mennyi idõnként jött volna?
� Minden hónapban. Vagy minden héten? Nem tudom. De minden héten nem

jöhetett, mert sok falu tartozik hozzá. Szóval piros volt a Lenka arca, de még nem
gondoltam� Rohamosan rosszabbodott a helyzete. Szegény Bebi mondta, hogy
úgy imádkozott este, hogy valamelyik szomszéd még menjen át. Biztos félt, még
nem látott halálesetet. Nem ment senki. Én sem mentem, mert úgy gondoltam,
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hogy a két fiatal � az övéi � ott vannak, de nem gon-
doltam arra, hogy meghal. Reggel látom Bebit feke-
te kendõvel járkálni az utcán, nemsokára jött hoz-
zám, amíg elláttam a csirkéimet, tyúkjaimat � jött
hozzám és mondta: édesanyám meghalt. Még este
tizenegyre megérkezett Samuka, de már nem be-
szélt semmit � már velem sem beszélt este �, de
mintha az arcán kis mosoly jelent volna meg. Négy
órára kikészült. Hajnali négykor. Nagyon hörgött.
Sokáig kísértette Bebit, hallotta az anyjának a hör-
gését. Mondta Bebi: úgy haragszom � van egy
nagynénje � Ilonkára, hogy nem jött fel. Úgy imád-
koztam, hogy valaki jöjjön fel. Mondtam: én lehet,
hogy átjöttem volna, de nem gondoltam, hogy meg-

hal. Azt mondja: én nem is gondoltam Berta nénire, mert tudtam, hogy alig járkál,
nem akartam éjszaka zavarni. Akkor átmentem. Még nem volt kisimulva az arca.
Bebi leszaladt a sógornõjéhez és a szomszédasszonyhoz. Jöttek is segíteni. Mikor én
mentem, már takarítottak. Lenka a koporsóban volt a szobában. 

� Az elsõ szobában ravata-
lozták? Volt a ravatalozáshoz
minden?

� Igen, az elsõ szobában.
Volt minden, neki is be volt
szerezve. Volt egy papunk, egy
unitárius pap, Péter Sándor.
Székelyföldön ez divat, hogy
megvan az abrosz, a gyász-
zászló, és az ajtó szemöldökre
drapéria. A katolikus egyház-
nál van egy bõrönd, ott tartják
ezeket. Van egy állvány � ed-
dig székekre tették a koporsót
�, az is be van fekete posztóval
húzva, arra ravatalozzák fel,
azt viszik ki az udvarra.

Mindjárt koporsóba fektet-
ték. Másnapra egész kisimult
az arca. Egész fiatalos volt.
Harmadnap temettük Samu
mellé.

� Láttuk tegnap kint a teme-
tõben a sírját, rajta vannak még
a koszorúk.
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� Mert sok volt az esõ, nagy a fû,
a gaz a temetõben, nem lehetett
járni. Most egy részt lekaszáltak.
Azért nem mertem menni, mert
nem tudok járni a magas fûben.
Itt is nehezen mentem a cinte-
remben. Ha holnap még felme-
gyünk Elihez, akkor arra me-
gyünk, ahol le van kaszálva a fû. 

� Megyünk holnap, visszük a fe-
hér bazsarózsát.

� Így lett vége szegény Lenká-
nak. A pap prédikációja nem tetszett. Meg sem em-
lítette Samut. Pedig nagy hangja van. Sokan voltak
a temetésen. Megjött a fia a családjával, Károly a
családjával, Bebi, Réka a családjával, Lóri a család-
jával. Jött a falu is. Jött Barna is.

Nagy tora volt. Tudod, hogy van most a tor? Nem
a háznál. Ott van a kis kultúr-
ház a temetõhöz közel � ré-
gen református iskola volt �,
még színpad is állt benne. Az
most kultúrház, de olyan ke-
vesen vagyunk, hogy már csak
a torokat rendezik benne.
Megfõzik házaknál a töltött
káposztát, kalács, kenyér, pá-
linka. Mindig töltött káposzta
van. Nem tudom mennyien
voltak, mert nem tudtam föl-
menni. Emeséék is itt voltak.
Nem Bebi fõzte a töltött ká-
posztát, olyankor az asszo-
nyok összegyûlnek, azok fõ-
zik. Bebi ki volt készülve. Szí-
vére is vette az anyja halálát,
de még nem gyógyult ki az
influenzából sem. És a nagy
gond: mindent õ intézett,
ment a harangozóhoz, a pap-
hoz, ment ide, ment oda. Kár-
oly semmit nem csinált. Õ vé-
gezte a tehenekkel a dolgokat.
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Lenka nagyon hörgött, rossz volt hallani Hosszú
ideig mondta Bebi, hogy nem tud megszabadulni
attól az érzéstõl és hallástól. Nem is fog egy dara-
big. Én sem tudok, pedig Eli nem hörgött. Csak
mondta: vegyetek fel! Tegyetek le! Láttuk a kínját,
nem tudtunk rajta segíteni. Ezektõl a szavaktól
nem tudok szabadulni. Még mindig a fülemben
csengnek. Ezért nem fogja Bebi sem jó ideig elfelej-
teni. Ahányszor az anyjára gondol, mindig eszébe
fog jutni, mindig hallani fogja, hogy hörgött. Ezért
fáj a szíve.

Lenkának voltak jó mondásai, mert sokat olvasott
és volt tehetsége is hozzá. Kacagtuk halála elõtt is.

Bebi, mivel tanítónõ volt, kellett menjen, táncot tanítani, mert készültek a bálra.
Kérdezte szegény Lenka Rékától: anyád hol van? Mondta: elment a táncpróbára.
Hát te nem mentél? Én már kinõttem abból, mámi. Anyád most nõtt belé? � kér-
dezte Lenka.

Tegnap, amikor találkoztunk, csodálkoztunk egymáson. Mondtunk szépeket. El-
dicsértük egymást. Nekem igazán tetszik, hogy rajtad nem látszik az a kor, ami raj-
tam. Szerencsés vagy, mert barna vagy. A szõkéken hamarabb látszik a vénség.

� Nem. A szemüveged nem elég jó. 
� Nem csal a szemüvegem. De mondta Lenka: az öregek eldicsérik egymást. Hát

mi is kezdjük. De gyere, nézzük inkább az életet. A borsai blokkot, ahol laktak ed-
dig, eladták Bebiék, abból vettek Rékának Szamosújváron egy lakást. Nagyon
ügyesen berendezkedett. Még a balkont is beépítették. Enikõ volt nála, csodálko-
zott, hogy milyen rendes otthona van Rékának. Réka is munkahelyre talált. Most
úgy van, hogy nem hivatalosan felveszik próbaidõre. Dolgoztatják egy-két hóna-
pig, munkakönyv nélkül, kevés fizetéssel. A végén nem felel meg a követelmények-
nek, és elküldik. Így a vállalat is megmenekül a befizetési kötelezettségektõl. El
vannak keseredve. Dolgozik ott, és igyekszik megfelelõnek lenni. Az ura a saját
szakmájában dolgozik. Nagyon dolgos ember. Szép házasságuk van, türelemmel
neveli a gyerekeket. Egyiket viszi a bölcsõdébe, a másikat, Enikõt, a kicsi Milimá-
rit adta haza az édesanyjához. Ezzel is meg volt terhelve Bebi, mikor itt volt. Ne-
kem meg öröm volt. 

Az a kicsi lány rendkívüli gyermek. Nem tudom, azért-e, mert öregek között nõtt
fel, jó megfigyelõ-képessége van, mindent lead. Sokszor mondom, hogy ebbõl a
kislányból színésznõ lesz. Olyan jó a mozgása, kézmozdulatokkal is mindent el-
magyaráz. Szeret veszekedni. Azt mondja nekem egyszer: te azt akarod, hogy min-
denki neked szalutáljon? Én ideges vagyok. Ne idegesítsél engem! Így beszél hoz-
zám. Máskülönben kedves. Elhozza nekem a tejet. Mondtam is: te vagy Nonoka
Milimárija. Mert a nénit nem tudta mondani, azért lettem Nonoka. Hogy el volt
keseredve, mikor a télen egyszer hozta a tejet, és elesett és kilöttyintett belõle. Mon-
dom: ne sírj, mert Nonokának elég a tej, ami elömlött belõle. Nagyon szeret taka-
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rítani, élvezi a tisztaságot. Azért takarítok úgy No-
noka, hogy ne legyen úgy, mint a cigányoknál.
Ügyesen kihúz mindent a faltól. Ha a tálam be van
nyomva a mosdó alá, a kemence alól kihúzza a fás-
ládámat, ott is kitörli. Nagyon élvezi ezt a felmosót.
Volt mikor a kicsi lábával a ronggyal feltörölte. Ha
rosszalkodik, én nézek ki az ablakon. Azt mondja:
mit nézel? Mondom: itt van Mikulás bácsi a fenyõ-
fák ágai között, s látja, hogy te most rosszalkodol.
Õ is néz ki, és mondja: nem látom. Nem csodálko-
zom, hogy nem látod, mert azt csak Nonoka látja.
Ezzel tartom kordában: nem szabad, mert Mikulás
bácsi itt van a fenyõfák között. Hát nem látod a pi-
ros sapkáját? Nem látom, Nonoka. Hol van? Akkor engedelmeskedik. 

Most egy hónapra elvitték, nekem nagyon hiányzik, mert szeretem. Mikor Bebi
egy kicsit délben lefekszik, akkor jön ide. Én is ágyban vagyok, és szeretnék rejt-
vényt fejteni, de nem tudok tõle, mert akkor õ is fejteni akar. Hiába mondom, hogy
Most Nonoka leteszi a Fülest és szeretne aludni. Akkor én leülök a székre és szépen,
csendben ülök. Nem megy haza. Kis idõ múlva mondja: Nonoka, kérek szépen
tésztát. Ilyen csendben ül. 

Csend van Bebinél, hogy elvitték a kicsit, több ideje van az iskolára. Nagy strapá-
ja van: fõzni, iskolába menni, tanítani, tejet elvinni.

Már beadta az iratait, hogy nyugdíjba megy. Akkor könnyebbedik a helyzete, mert
csak a háztartás lesz a nyakán és a konyhakert, az állatok. Besegít a férfimunkába
is, de szívesen csinálja.

� Azt mondta Bebi, az iskola körüli gazt majd Károly lekaszálja. Ha Károly nincs ott-
hon, akkor veszem én a kaszát és lekaszálom. Nem szörnyû, hogy a tanítónõnek kell er-
rõl is gondoskodni?

� Szénát gyûjt, nagy konyhakertet tart, van vagy nyolc disznajuk, bár azt Károly
látja el, amikor nincs éppen berúgva. Ha be van rúgva, az is az õ nyakára szakad.
Még a fejés is. Panaszkodik, hogy fájnak a karjai, és a szívét is érzi. Amióta meghalt
az édesanyja, panaszkodik, hogy fulladást, nyomást érez. Tudod, ez nem szívpa-
nasz, ez a bánat.

Nagyon sajnálom, nagyon szeretem, de én már a hetvenhat évemmel nem nagyon
tudok segíteni. Szeretnék menni segíteni gereblyélni, de nem tudok. Mondom: Bebi
drága, én nagyon szeretnék neked segíteni, de már az is segítség, hogy én nem hív-
lak segíteni. Igyekszem mindent lassan elvégezni, hogy ne szoruljak reá. 

Bebi sokszor elfelejtette, amit én hozattam, mikor ment Kolozsvárra, Berta né-
ni, ne haragudjon, de elfelejtettem. Nem tudok hazudni, elfelejtettem � mondta
Bebi. Nem egyszer, nem kétszer. Nagyon sokszor. Eli életében is. Elinek rosszul
esett, mondta is: jó, hogy feledékeny Bebi, de hogy éppen nekünk felejtse el min-
dig amit hozatni akarunk? Ez egy kicsit sok. Mondtam, hogy beteg, epilepsziás.
Van neki is elég a nyakán. Sose szólt Eli. Most egyszer már én is kiborultam.
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Mondtam: ha tudtam volna, Bebi. Mondta: nem akartam, Berta néni, elfelejtem,
de ezután görcsöt kötök a zsebkendõmre. Most történt ez, hogy a papírjait szedte
össze a nyugdíjazáshoz. Megértettem. Nem haragszom rád. Történjék bármi,
Berta néni nem haragszik rád � mondtam. Megölelgetett. Samut látom benne.

� Ahogy tegnap átmentünk Bebihez � a középsõ szo-
bában ültünk, ahol annyit voltunk együtt fiatalon �
úgy rám rohantak az emlékek Samuval kapcsolatban,
olyan szomorú lettem. Én elfogadom, ha valaki meg-
hal, de Samu élete nagyon nehéz volt. Mi is hamaro-
san meghalunk, de mi teljes életet éltünk, Jó mulatság,
férfimunka volt � el tudom fogadni a halált. Minden
józan ész szerint, tíz év ha van, de az már sok, nem
akarok kilencvenig élni. Az már nem jó. 

� Én nem is remélnék tíz évet.
� Én is félnék, ha olyan sokáig élnék. Addig éljen az

ember, ameddig mozogni tud, gondolkozni tud.
� Tudod, milyen rossz, ha tudsz gondolkodni?

Mert akkor az ember csak azon gondolkodik, hogy én már csak teher vagyok, most
ennek csinálok bajt, most a lányomnak csinálok vagy a fiamnak � messzi van a fi-
am �, és akkor nem tudom, ki lesz mellettem, hogy oldják meg. Enikõ azt mondja:
ne törõdj vele, mert jönni fogunk felváltva ha lerobbansz vagy ágyba kerülsz. 

� Tudod, Berta, ha éjszaka nem tudok aludni, akkor arra gondolok, hogy csináljuk, mi
legyen, hogy minél tovább itt tudj maradni. Különbözõ terveim vannak. Most várom,
hogy jöjjön utánam, vigyen haza Gábor, az építészmérnök, aki most lehozott hozzád. Azt
tervezem, tudd meg, sok-sok éjjeli álmatlan perceimben erre gondoltam � most meg is
néztem �, hogy ott, ahol van a padlás elõtt az a kis helyiség van, azt át lehet építeni, jól
le kell zárni felül a padlásbejáratot, hõszigetelni és egy ajtót nyitni az udvarra. Lesz itt
egy kis konyhád. Akkor nem kell, hogy a konyhához lemenj-feljöjj mindenért, a budihoz
lemenj. Ez a sok lépcsõ gyilkos, túl magas, túl sok, kényelmetlen. A lábadnak van egy
alapbaja, és azt fölerõsíti a lenti konyha hidegsége. Ezért jársz bottal. Azt télen nehezen
tudod fûteni, és a lépcsõn le-föl, le-föl a téli hidegben, hóban, jégben. Ez nem megy. A
kádból hamarosan nem tudsz kimászni, bemászni. A kádat szétbontjuk, helyette kapsz
egy tusolófülkét, ülõkádat, a csempét fel kell újítani, mosdót felszerelni.

� Kérlek, ezen ne gondolkozz, mert ha ezen gondolkozol, nem tudsz aludni. Ta-
pasztaltam, hogy ha felébredek, és elkezdek gondolkodni, akkor már vége, nem tu-
dok tovább aludni, és akkor fel kell kelni. Nekünk is volt ilyen gondolatunk. Belát-
tuk, hogy nagyon egészségtelen nekünk ez a sok lépcsõ. De nem tudtuk az elõszo-
bából nyitni az ajtót, mert akkor elvettünk volna a kis udvarból. Nem jöhetett vol-
na fel egy fásszekér megrakva. Megszüntessem a padlásfeljárót? Nekem az a kis ga-
bonásom�

� Majd máshol találunk helyet. Minek neked a gabona, mikor minden nap hoznak ke-
nyeret?

� Amíg van tyúk, ilyesmi, addig kell hogy legyen. Meg ha esik az esõ, a ruhát oda
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terítem. Ha jön az õsz, és ki-
szedek valamit a földbõl, ott
szárítom. Egész más volt az
elgondolásom. Mikor én le-
robbanok � így beszéltük Bar-
nával �, bekerül a fia esetleg a
teológiára vagy valamilyen
egyetemre Kolozsvárra, akkor
egy garzont szerzünk ketten
közösen. Ezt a házat eladjuk.
Akkor közelebb vannak a lá-
nyok is. Most megszûnik a
busz járása, hogy így haldok-
lik a falu. Nem tudnak jönni
a lányok. Nem is kívánhatom.
Olyan drága a benzin. Bíráld
el az én gondolatomat. 

� Jó volna.
� Akkor a gyermeknek vol-

na hol lakni, s a leányok is kö-
zelebb volnának. Ez volt az
én elgondolásom. Van egy ki-
csi márkám, amit Attila adott,
meg van egy kis forintom is.
Mindent pénzzé teszek, ami

érték. A házat is el lehet adni. Most már itt is megfizetik. Ahol Sebõkék laktak, úgy
hallottam, hogy negyvenhárom-millióért adták el. Megunták. Most már nem köny-
nyû, hogy nincs autóbusz járás. Jó, hogy jön busz, Borsáról megy Kolozsvárra, ott
megrakodik, és jön a Kajántó-völgyén, de Borsa még messze van. 

� A múltkor mondta nekem Madaras Klári � Sebõkné, aki osztálytársam volt �,
hogy biciklivel akar kijárni a férje, mert sokba kerül a benzin. Nyilván megöregedett,
eladták a házat, kertet, pedig itt gazdálkodtak egy kicsit. Férj-feleség mezõgazdasági
fõiskolát végzett. 

Hogy visszatérjünk az öregséghez: azért nem magamon gondolkodtam, hanem rajtad,
mert magammal kapcsolatban azt hiszem, hogy otthon maradok addig, míg nem muszáj
kórházba menni, megvan a végrendeletem, hogy ne húzzák az utolsó idõt, hagyjanak
idõben meghalni. Amit Magyarországon kezdeményeztünk hárman � a hospice mozga-
lom �, ebben a szellemben dolgozik. Ez a hospice-filozófia. A halál az élet természetes
része, idejét sem siettetni, sem elhúzni nem szabad. Kórházi hospice részlegeket szervez-
tünk, és �home caret�, a haldoklók házigondozását végezzük családban. Egy ilyen hely-
re be tudok kerülni. Tûnõdtem rajta egyszer: mi lesz velem, ha leesek a lábamról. Akkor
azt mondta Eszter, Judit lánya: tesókám, ha te haldokolsz, akkor sorban áll a magyar
egészségügy. Ha azt mondod, hogy hagyjanak meghalni, fognak hagyni meghalni. Ha vi-
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zet kérsz, adnak neked vizet. Mert tudod, arról van
szó, hogy nem is törõdnek a haldoklókkal. Kevés a nõ-
vér, sok a munka, nem tanulták, mit kell csinálni a
haldoklóval. Az orvos meg mindenképpen gyógyítani
akar. A családtagok is többnyire menekülnek. Eszter-
nek ezen a mondatán nagyot kacagtunk. Ezzel azóta
nincs gondom.

� Tündi azt mondja: ne aggodalmaskodj. Min-
den el fog intézõdni. Hogy valami nem történik
meg most, amikor te akarod? Annak még nincs itt
az ideje.. Õ azt mondja, hogy ott Kolozsváron sze-
retne venni lakást, hogy nekem is legyen részem, de
én nem szeretnék elmenni innen. Én már úgy ösz-
szenõttem ezekkel a leányokkal. Õk is azt mond-
ják, hogy nem hagynak el. És látom, mindennel
igyekeznek ellátni. Itt maradnék.

Sokszor jut eszembe, amit mondott Eli: ameddig
élsz, adjál, ha meghaltál, hagyjál. Az a kevés, amim
van, azt igyekszem adni a lányoknak. Legyen nekik
tojásuk, baromfit is azért tartok sokat, bár Elinek
ugyan megígértem, hogy csak tízet fogok.

� De most is huszonhat van, megszámoltam. Miért
nem tartod be a szavadat, hiszen nehéz neked feljárni
a tyúkudvarba? Sárban, télben, hóban. Lemész a be-
ton lépcsõkön, amik oly rosszul vannak elosztva, hogy
mindig nagyot kell lépni, átmész a kicsi kerten, kinyi-
tod a kiskaput, végigmész a nagy udvaron, aztán felfe-
lé a nagyon sáros tyúkudvarba. Viszed a kukoricát a
tyúkoknak. Kiengedni õket reggel, bezárni este, vizet
adni, ülteted a kotlót, neveled a csibéket. A kukoricát
megtermeled: elveted, kapálod, tördeled, morzsolod.
Berta, ez már nem neked való. Hallgass Elire, és csak
annyi tyúkot tarts, amennyi éppen neked kell ahhoz,
hogy legyen elég tojásod. 

� Tudod, télen mit csinálok? Fõzök egy fazék pi-
tyókát a tyúkoknak, az két-három napig elég nekik.
Abból én is eszem, amíg friss, meleg, egy kis sóval
meghintve. Ha jókedvem van, megtöröm hagymás
olajon, ha nem, akkor eszem hidegen, megint egy
kis sóval. Két-három napig megvagyok a tyúkokkal
egy kenyéren.

� Hát ezt ne tedd! Most már kezdem érteni, miért
fogadtad szívesen a zacskós leveseket, amiket mi hoz-
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tunk; mûviek és hamisak. Mindig gondolkoztam, hogy minek neked, amikor itt min-
den megterem? Itt van a sóska, a mángold, sárgarépa, petrezselyem, zeller, karalábé, pa-
radicsom eltéve, bab szárazon és zölden, káposzta, kelbimbó. Itt van minden, és akkor
te porleveseket eszel. 

� Igen, kicsim, télen lemenni a konyhába fõzni, semmi kedvem. De a tyúkok mi-
att lemegyek két-háromnaponként. 

� Akkor mégis csak csináljunk egy ajtót oda a padlásfeljáróhoz, hogy ne kelljen a lép-
csõket járnod, abban a pillanatban könnyebb lesz az életed. Hogy fogod a lépcsõn, a hi-
deg-jeges lépcsõn felhurcolni a fát, a vizet? Hogy mész ki éjjel a budira?

� Mondottál nekem valamit. Van egy ágy betéve, amiben csak zsákok vannak,
azokat kidobom vagy elégetem. A jó zsákot nem, mert amíg a gyerekeknek földjük
van, szükség lesz gabonát tárolni. 

� Na várj, jön a mesterember, megbeszéljük vele, kap egy kicsi pluszt, ígérünk többet,
hogy csinálja meg õszig neked itt a padlásfeljárót. Lesz egy igazi, kicsi konyhád. Teszünk
valamit padlónak is, hogy melegebb legyen. Azt mondta Szabó Gyuri � aki csinálja �,
hogy ne deszkapadlót tegyünk a konyhába, azt nagyon sokat kell mosni, hanem olyan
mûanyag padlót, ami alul bélelve van. Õ úgy hívja, hogy �vászon padló�. A méteres fal-
ba vágott ablak helyett kapsz egy ajtót, hozzá csatlakozik majd egy kicsi átjáró, amelyen
egyenest mehetsz oda, ahová a király is gyalog jár. Innen hiányzik átjáró a tyúkudvarba.
Ott is legyen egy kicsi tered, hogy ne kelljen belépni a sárba, onnan tudd szórni az enni-
valót, adni a vizet.

� Alig tudtam elképzelni, hogy ez az álom valóra váljon.
� Ha akarod, ha nem, kályhád is lesz itt, mert nem elég, amit a propánbután palack

ad. Egy kicsi samottozott kályha. Itt lesz a sarokban. A csõ kivezet az ablak fölött a tyúk-
udvarba, hogy ne rontsa itt a kilátást. Ez a csõ is melegít, tudod? Egy kis gizgazzal, két-
három hasáb fával, jó meleget tudsz csinálni. Kapsz egy kicsi lecsapható asztalt a fal mel-
lé. Úgy örültem, hogy nagy nehezen beleegyeztél, hogy fölszámoljuk ezt a padlásfeljárót.

� Azért is egyeztem nehezen bele, hogy hogyan hozzák le a koporsómat? De Ju-
dit mondta, ezzel sose törõdjek, nem magam hozom le, majd a férfiak kötélen leen-
gedik. Hát ezt elfogadtam, belenyugodtam. Igaza van. Csak mi lesz a gabonával,
sok egér jöhet még�

� Lehet a padláson is tartani. Hozok majd jó egérmérget.
� Neked igazad volt, tavaly eltûntek az egerek. Eddig mindig mondták a leányok,

hogy amikor aludtak, hallották a járást a padláson. Jött az a nagy pocegér.
� Te rossz kutya, nem írtál errõl, azt hittem, nem kaptad meg, és maradtak az egerek.
� Biz� én megköszöntem. 
� Nem. Na nem baj, az egereken nem fogunk összeveszni. 
� Akkor most megköszönöm utólag. Lehet, hogy akkor még nem tudtam, hogy jó,

vagy nem jó. Írtad, hogy te is tettél mindenhova, és egyszer csak eltûntek. Én is min-
denhova tettem, és eltûntek az egerek.

� Ez csak azért fontos, hogy tudjam, jó-e vagy nem, amit küldtem, hogy folyamatosan
azt küldjem vagy mást?

� Nem a szemcsés jó, hanem a por. 
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� Azért nem tájékozódtam, mert azt mondtad elein-
te, hogy ott a méreg, és mégis rajcsúroznak az egerek.

� Gyula egyszer hozott nekem valamikor a Sani-
pidtõl� nem tudom, magyarul hogy mondják�

� Tisztiorvosi hivatal? Járványügyi hivatal?
� Ahova õket hívják, ha poloska van � oda ki-

mennek és flitteznek.
� Mennyit flitteztünk, mikor poloskánk volt, és nem

segített. Mindig újra születtek. 
� Mondta Enikõ, hogy mikor kikönyökölt a

blokkban, látta a napsütésben, hogy jönnek a polos-
kák. Megijedt. Neki is volt ilyen problémája, hogy
irtsa õket.

� Amikor a Deák Ferenc utcában laktunk Kolozsváron, a vasárnap délelõtt mindig
poloskairtással telt el. Szétszedtünk mindent: a képkereteket, az ágybetéteket. Hol ben-
zinnel dolgoztunk, hol flitteztünk, formalinoztunk. Mindig újra jöttek a poloskák. Vé-
gül füstöltünk. Ez azt jelenti, hogy minden rést leragasztottak ajtón, ablakon, mi kivo-
nultunk a lakásból két napra, aztán jöttek a szakemberek és füstöltek. Akkor az alsó la-
kó kiabált: menetben jönnek a poloskák! Azt mondták, csak úgy lehet kiirtani, ha az
egész ház egyszerre füstöltet. De akkor a szomszéd házba mentek, aztán visszajöttek. 

Térjünk vissza az építkezésre. Ott nyitnánk egy ajtót, ahol most az ablak van. Ne le-
gyen ott neked gabonatárolód. Tartsd a gabonát kint a sufniban. Vagy tartsd a padláson.
Kapsz egérmérget.

� A pincében is megpróbáltam tárolni a lisztet, de most már az is kevés van. Nem
õröltetek. Visznek a lányok maguknak, õrölnek, és mindegyik ad belõle nekem egy
kicsit. Most is csak egy fél zsák lisztem van.

� Akkor nem kell neked gabonatároló � azt fél zsákot még az utcai szobában is tart-
hatod. Úgy sem fûtöd, jól eláll...

Jön a csorda, megyek a kapuba. Azt nekem látni kell, mindig szerettem a bivalyokat.
Mindig csodálkoztam rajtad, hogy édesanyád meg te szomorúan néztétek az istállóban,
hogy bivalyok vannak... Tegnap este is olyan jól mulattam, amikor mesélte Jakab, hogy
megunta a bivalyokat, mert nagyon szeszélyesek. Mondta, hogy régen tíz-húsz bivalyuk
is volt, de megelégelte, mert szeszélyesek. Nehezen adják le a tejet. Énekelni vagy fütyül-
ni kell nekik.

� Volt egy család, ahol fejõs bivalyokat tartottak, azok aztán nagyon szeszélyesek.
Az asszony ült a jászolon, vakarta a bivaly fejét, és énekelt. A férfi meg fejte a biva-
lyokat. Ezért nem szerettük mi a bivalyokat. 

� Aha! Ilyenek a kidei bivalyok� Kérdeztem Jakabot, mit énekelt tegnap este? Azt
mondta: a Himnuszt. Te is mesélted, hogy az egyik csak asszonyt engedett magához
hogy fejje.

� Elutazott az asszony, és a férfi felöltözött asszonynak, kendõt kötött a fejére is.
Nekünk nem voltak fejõs bivalyaink.

� Nem látod, hogy milyen gyönyörû õsi lények? A szép fekete orruk, meg az elõre haj-
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ló szarvuk, fekete, kicsit szõrös testük. Judit mesélte,
hogy Füzesen harminc bivaly is volt a bivalyfürdõben.
Kérdezte, honnan ismerik meg, hogy melyik kié? Azt
mondták, a szarvukról. Jobban megnézte, és valóban
minden bivalynak más a szarva. Õsi lények, vad szo-
kásokkal. Nehezen befolyásolhatók, észre sem veszi, ha
megütik � de az éneket szeretik. 

Mesélted, hogy amikor nem akarta leadni a tejet a
bivalytehén, akkor meg kell simogatni a bivaly borjút,
és úgy menni oda hozzá, akkor leadja.

� Így is van. János is szerette a bivalyokat. Em-
lékszel? Ti már jegyesek voltatok Jánossal � men-
tünk ki a kõlyuk alá. Hazajött a frontról, tíz nap
szabadságot kapott, titokban jött ki utánad. Van Jánosnak is egy fényképe, sokszor
elnézem. Milyen fiatalon halt meg õ is. De akkor boldogok voltatok. Édesanyádék
megtudták, hogy kijött és kikaptál. Fontunk cserfalevélbõl koszorút a fejünkre,
bolondoztunk az úton. Majd megkeresem azt a képet. Emlékszem, hogy szilva-
pálinka volt reggeli elõtt. Jó falusi ételek, szalonna, kolbász, sonka, tojás. Meg ká-
vé. János betöltötte a pálinkát a kávéjába. Gondoltam is magamban: vajon nem
lesz tõle beteg?

� Nem, nem emlékszem.
� Látod, milyenek vagyunk? Sok dolog, amit te mondasz, ami megmaradt az em-

lékezetedben, azt én nem tartottam meg emlékemben. Ami nekem érdekes volt, ar-
ra te nem emlékszel.

� Az emlékek lekerekednek, leegyszerûsödnek
és megszépülnek. Éppen csodálkoztam, mikor
tegnap ott voltam édesanyádék házában, és meg-
leptek Samu emlékei� Egészen másképp emlék-
szem a szoba berendezésére. Az íróasztal ott volt
az ablak mellett, a kis könyves téka a sarokban.
Azt mondja Bebi, soha nem volt ott. 

� Hallod, ez az esti harangszó, elment a
csorda. Ma nem szaladtál ki elébük�

A kõlyuk még ott van, ki kellene menni még
egyszer az életben, de már a temetõig sem ju-
tok el. Nagyon fájnak a lábaim. Látod, kapasz-
kodva megyek föl a lépcsõn, innen a konyhából
a lakásba, háttal, mint a tordai malac.

� Honnan jön ez a tordai malac-mondás?
� Seggel ment a vályú felé. Hát én is így já-

rok. De azért még a budit újból tapétáztam �
nézd meg, drága. 

� Megnéztem, gyönyörû. Azt hiszem, a közép-
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sõ képet még én raktam össze tavaly, mikor itt vol-
tunk, és esett az esõ. Lehet, hogy a budifedõn a szöveg
már rosszul olvasható. Ide írom. Annyit nevettünk
rajta Judittal.

Hogyha Engem
mindent vissza 
végeztél, helyezzél!!!

�Három felkiáltójel. Megtettük.

� Vidd föl a fehér bazsarózsákat az Eli sírjához. Egy csokrot tegyél a fejhez, egy
csokrot a lábhoz. Nem tudok már kimenni anyám, Samu, meg apám és Lenka sír-
jához. De mindig lábhoz is teszek egy csokrot. Ez nekik szól. Aztán majd én is utá-
nad megyek, ha végeztem a konyhával. Ott a legjobb beszélgetni, hogyha leülünk a
sír lábánál. 

134


