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� Én azt hittem, hogy a amit kõlyukról mesélsz, csak legenda. De most olvastam, kap-
tam a református paptól egy pár oldalt a templom és a falu történetérõl. Meglepõ, igaz
a kõlyuk története.

� Igen, az öregek mindig mesélték, mert õk is az öregektõl hallották, azok megint
az õ öregjeiktõl, hogy a tatárjárás idején oda menekült a falu lakossága. El is torla-
szolták a barlang bejáratát. De aztán a tatárok lyukat fúrtak a barlang tetején, és tü-
zet dobtak be. A füstben megfulladtak az emberek. Csak egy szerelmespár maradt
életben: egy legény és egy leány, mert a leány hosszú haját magukra terítették, így
nem fulladtak meg a füsttõl.

� Megsétáltatott engem a református pap, rossz magnót hoztam ki, ideadta az övét, de
este hatra mindig vissza kellett vinni. Minden reggel le a völgybe, át a patakon, föl a
domboldalon hozzá, és aztán este vissza. Még jó, hogy tegnap Bebi vitte vissza. Szegény
elázott, elkapta a vihar, de azt mondta, hogy az csak olyan nyári esõ volt. 

� Semmi az Bebinek, hidd el. 
� Én meg féltem, hogy visszaesek, mivel most bújtam ki a tüdõgyulladásból. Aztán

reggel, mikor mentem, a megáradt patak körül nagyon csúszós volt a talaj. Úgy féltettem
a magnót, hogy föl sem merült bennem, hogy én is eleshetek, csak a magnóra vigyáztam.
Még elõzõ nap a sekély vizen a köveken nagyon óvatosan lépkedtem át, most a magnó
miatt bátran ugráltam. Dicsérem a papot. Visszanyertem a biztonságomat a csúszós
domboldalban is. Össze kellett szedni magamat. Elfelejtettem mindenestül a betegséget.
Azért is dicsérem a papot, mert ideadta a templom és Kide történetét. Abban pedig az
áll, hogy a tatárdúlás idején tényleg a kõlyukba menekültek az emberek; mintegy ötven
személy fér el benne. De Kide lakossága nem ettõl a legénytõl és leánytól származott.
Nem õk népesítették be újból Kidét. 

� Tudod, nagy munka is lett volna két embernek. 
� Én a kideiekrõl már mindent elhiszek, de hát a valóság a történelmi adatok szerint

az, hogy IV. Béla székelyeket telepített ide, amikor Doboka várát építették, ezek aztán ne-
mesi levelet kaptak. A székely nemesek késõbb bennebb húzódtak a falu elejérõl, be a
hegykoszorúba. Egy másik feltételezés, hogy már a népvándorlás idején is ide húzódtak
be az emberek, mert biztonságosabbnak tûnt. A székelyektõl származtatják Kide lakos-
ságának nemességét. A nemesség tény.

� Haragusznak és haragudtak is mindig Kidére a környezõ falvak a nemessége mi-
att. De látod, valami kicsit csak megõriz a nemesség. Mondtam már, hogy mennyi
mesterség volt. Gondold csak el, hogy a templom óráját is egy kidei mesterember ké-
szítette száz éve. És még mindig pontos. Figyeld csak meg, hogy milyen pontos ez az
óra? Kovácsoltvasból készítette. Szabó Józsefnek hívták � azt mondják az öregek. 
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� Azt a magyar idõkben tör-
tént ásatások mutatták ki, hogy
már a római korban is volt itt
település. Elius nevû földesúr-
nak volt �korát meghaladó kas-
télya�. A kõpadlózat alatt veze-
tett a központi fûtés. 

� Biztos kevesebbet fáztak,
mint a falu népe mostanában.
Ámbár nem tudom, milyen
lehetett az a padló alatti fûtés.

� Én láttam Pesten ilyen la-
kásokat, voltam is bennük.
Nem szeretem. Csak a fürdõ-
szobában jó. Egyébként rossz
érzés, ha az ember a talpán ke-
resztül melegszik. De biztos na-
gyon elõkelõ.

� Igen, errõl beszéltek né-
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ha, hogy ott lenn, a patkó bejárata elõtt, mert olyan a falunk mint egy patkó vagy
mint egy temetési koszorú, ovális koszorú alak. Egyetlen utca körbekerüli: az alsó
utca, a felsõ utca, ez a falu és ezt övezik körbe az erdõk � ott lenn a bejáratnál volt
a �szeretetház� � ahol a pálinkát fõzték �, azon is túl, ha innen megyünk kifelé, ott
lehetett a település a Borsa-patak mentén, Válaszút felé. Azt mondják, hogy a Csip-
kés nevû határrészbõl települtek ide, menedéket keresve, a nagy dúlások idején. Itt
nagyobb biztonságban érezték magukat az emberek. Na, de aztán a háborúk. Ez a

biztonság?! Talán lassabban
ér ide az ellenfél. De jöhettek
a hegyen át is. Mi is a hegyen
át jöttünk, amikor Elivel es-
küdtünk. Persze a tankoknak
jobb az út felõl jönni. De re-
pülõrõl bombázni? Kidét
egyetlen bomba elpusztíthat-
ja. Na, egy nagy bomba. Vagy
két kicsi. 

� Azt olvastam ebben a tájé-
koztatóban, hogy az elsõ ma-
gyar népszámláláskor, 1784-
ben 148 kidei családból 146-
nak volt nemesi oklevele. En-
nek nagyon örültem, de még
jobban örültem volna, ha ol-
vashattam volna a lélekszámot,
mert hát így csak találomra szo-
rozhatom be, hogy mennyi volt
akkor Kide lakossága. 

� Sok gyerek volt régen, de
lehet, hogy a nemeseknek ak-
kor is kevesebb. Aztán ahogy
vesztettünk a nemességbõl,
és egyre inkább a földet mû-
veltük, szaporodtak a gyer-
mekek. Persze itt nehéz volt
földet mûvelni. Látod, a ha-
tárban, akármerre szánt az
ember, még most is találunk
köveket. És itt vannak kör-
ben a hegyekben is a kövek.
Azért volt régen minden kõ-
bõl építve, és voltak kõfaragó
mesterek, több templomnak
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itt faragták a szószékét, mert hát kövekkel voltunk
megverve és megáldva. 

� Állítólag Kide neve is onnan jön, hogy �kõ ide�.
� Télen a férfiak követ fejtettek, a kõfaragók az-
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tán nyáron is faragtak. Mindent kalákában építettek. A templomot is úgy javították
sokszor. Értették az emberek. Egy-két mesterember vezette, a többi kalákában dol-
gozott. Tudod, mit láttam tegnap? Nézzük meg holnap: azt hiszem a fecskék is ka-
lákában építkeznek. Pont ide, az ajtó fölé rakták a fészküket. Tudod, mennyit pisz-
kítanak? Levertem.

140



� Nem sajnáltad õket?
� Hát mit csináljak, nem tudok annyit takarítani. Képzeld el, nyitom ki az elõszo-

ba ajtót, és már benn vannak a fecskék az elõszobában. Odapiszkítottak. Gondo-
lom, hogy bosszúból. Megbüntettek. 

� Aztán mi történt, hogy mondod, kalákában építkeznek? 
� Hát ugye, ezzel a fészekkel késtek egy kicsit, és most ide � nagyon helyesen �,

az eresz alá építik az új fészket. Nézd meg, milyen gyorsan. Most szerencséjük is
van az esõvel. Hozzák a jó sáros széna-szalmaszálakat. Jól tudnak tapasztani. Azért
gondolom, hogy kalákában építkeznek, mert ugye, egy fészekben csak ketten lak-
nak. Ketten rakják a fiókákat. Õk is házasságban élnek. És most négyen-öten épít-
keznek. Majd megnézzük holnap, most már esteledik. 

� Elég késõn feküsznek, csodálkoztam is rajta. Alkonyodik, és nemrég még fordultak.
� Reggel meg korán kelnek. Még hamarább, mint én. 
Tudod-e milyen régi a mi templomunk? Azt mondják, Szent István idejében

épült, de elõtte állítólag volt valamilyen pogány templom, aztán Gyula � aki akkor
Erdélynek az ura volt � lázadt is Szent István ellen, de István leverte a lázadást, és
templomot építtetett. Akkor Gyula belopta a régi hitnek egy részét. Láttad azt a kis
kõlapot a templom oldalában? Bal oldalt a bejárat mellett? 

� Igen, megnéztem tegnap. Restelltem is magam. Laci mondta volt, hogy nézzem meg
a sellõt a templom oldalában. Õ egyszer volt egy pár órát Kidében, mégis látta. No, meg-
kerestem, ott van. Valóban úgy néz ki, mintha régi faragás lenne. Benne van az ismerte-
tõben is, amit adott a református pap, hogy ez pogány emlék. Gyula így akart valamit
megõrizni a régi hitbõl. Igen, ez a szimbólum egyúttal jelöli, hogy valamit ide átmen-
tett. Át is mentettünk néhány dolgot. A halotti tor is pogány szokás volt eredetileg. Állí-
tólag haragudtak is a papok eleinte érette. Utána kell már néznem a halotti tornak. Mit
is jelentett, honnan jött ez a szokás?

� Lenka temetésén hétszáz tölteléket készítet-
tünk, mert itt mindig töltött káposztát adunk a ha-
lotti toron. Töltött káposzta, kalács, pálinka. Tu-
dod, már mondtam. Ez hagyomány, régi szokás.

� Ez a sellõ kettõs farkú halat tart a kezében és na-
gyon nagy a haja.

� Fontos a nõknek, a lányoknak, az asszonyok-
nak a nagy haj. A kõlyukban is a lány haja mentet-
te meg azt a legényt és saját magát. 

� Kalotaszegen láttam, hogy az asszonyok feje búb-
ja kopaszodik, mert mindig hátra csavarják a hajukat
kontyba, szorosan, éjszaka is konttyal, kendõben
alusznak. (Persze a mai fiatalok már nem.) Nem tesz
jót a hajnak, ha mindig egyformán van fésülve, nem
éri levegõ és fény. 

� Gyere vissza a templomhoz. Tudod-e, hogy
most is itt van a szomszédban Gyula falu? Ez biz-
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tos Gyulára, a fejedelemre emlékeztet.
Aztán nézd meg jól a templomot. Azt
mondják, román és gótikus elemekbõl
épült; a régi alapra. 

� Igen, nézegettem, fényképeztük is.
Elhozom majd a képeket. 

� Állítólag, amikor katolikus temp-
lom volt még � mert katolikus temp-
lomnak építették Szent István idejé-
ben �, aztán persze folyton alakítot-
ták, de azt mondják, még most is áp-
rilis 24-én a szentélyen keresztül a
nap átsüti a templomot. Ebbõl gon-
dolják, hogy Szent György tiszteletére
építették. 

� Persze, tudod, a napkultusz is a po-
gány korból jött, de szépen átszövi a ke-
reszténységet. 

� De Kide református község, refor-
mátus múltja van. 

� Igen, olvastam, hogy a
Bánffyak idejében azon az ala-
pon, hogy a Bánffyak reformá-
tusok voltak, Kide is református
hitû lett. Tanultam az iskolá-
ban, hogy a földesurak vallása
szerint lettek a falvak ilyenek
vagy olyanok. �Cuius regio eius
religio.� De mégis a mai eszem-
mel elképesztõnek tartom, hogy
egész egyszerûen egy falu azért
lesz református, mert a földes-
ura református! Miközben
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Kide nemes volt és szabad emberekbõl
állott! Furcsa. Persze, itt van még most
is a maradvány, amirõl beszéltünk
volt, hogy az unitáriusok azért vannak
olyan kevesen, mert a fiúk az apa val-
lását követték, a lányok az anya vallá-
sát. Ez is hasonló, hol a választás? Hol
a döntés? Az ember örökli a vallását?

� Igen. Kide református volt, nem
is tudom, hogy kerültek ide az uni-
táriusok?

� Errõl nem olvastam, de azt igen,
hogy egy idõben az egész falu unitári-
us lett. Valószínûleg abból az idõbõl
maradtak itt unitáriusok. 1595 és
1613 között unitárius hitre tért a falu.
Azt hiszem, ez már csak úgy volt le-
hetséges, hogy õk maguk dönthettek.
Na jó, de akkor a Bánffyak?

� Nem tudom, hogy mi lehetett?
Hogy történhetett? Tizennyolc évig
volt ezek szerint a falu unitárius? Jó
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kis vihar lehetett. Én nem bánnám, ha most is több volna az unitárius. Azt nem kí-
vánom, hogy az egész falu egy vallású legyen. 

� Színesebbek, gazdagabbak vagytok így. Szeretem, hogy a faluban négy templom van.
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Szeretem, hogy hit még több. Így csiszolódunk egymáshoz, és valahogy így rakjuk össze
azt az istenképet, amit hiszünk. Sokszor jut eszembe, amit Angelus Silezius írt: 

Tudom, hogy Isten nélkülem egyet se szusszan 
S ha én meghaltam, velem örökre kilobban.

Tudod, Berta, arra gondolok, hogy ahány ember, annyi istenkép. Persze, ezt olvastam
valahol, de hiszem, hogy így van. Ahány hit, annyiféleképpen látjuk, és ahány ember,
annyiféleképpen éli meg Istent. Ezért is kell a több vallás. Nem merevedünk úgy meg a
saját hitünkben. 

� No látod, azért vagyok én egyszerre unitárius és református. Persze, azért a sze-
retet nevében a katolikusok sem hagyták békén a reformátusokat. Állítólag a jezsu-
iták vissza akarták foglalni a templomot, ezért egy keresztet dobtak a templomkert-
be, és fáklyával körbeszaladták a cintermet, és ezzel jelképesen, de a valóságban is
visszafoglalták. Csakhogy Csákány Pál megfogta a keresztet és kidobta. Így a refor-
mátusoké maradt a templom. De ezért Csákány Pálnak fizetnie kellett. Meg akar-
ták csonkítani. Aztán valahogy megváltotta. A legenda szerint megcsonkították, az
írások szerint megmenekült, mert lefizette a boncidai eklézsiát. Aztán elment, de
ezért a tettéért föl kellett adnia mindenét. Nagyon tudtak harcolni hajdanában a
szeretet, a vallás jegyében egymással az emberek. 

� Amikor Jeruzsálemben voltam, azt mondta Margitka � aki azóta Mirjam lett �,
hogy nem tudtatok kétezer év alatt megegyezni, hogy hol született Krisztus és hol volt az
elsõ csoda? Elvittek egy faluba, ahol ki volt írva: �Kafer kan�. Mondták, itt volt az elsõ
csoda. Nem tudtam rájönni, hogy melyik? �Kafer kan� azt jelenti: Kafer falu. Itt volt a
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kánai menyegzõ és a víz átváltoztatása borrá. Bemegy
az ember egy gyönyörûen kiképzett boltozatos pincébe,
hatalmas kõedények állnak a földön. Megnézi, meg-
csodálja. Kijön, és erre valaki hívja, aki lutheranus �
természetesen belépõ díjért: nem ott volt az elsõ csoda,
hanem itt, gyere nézd. Megmutatnak egy másik pincét
gyönyörû kõedényekkel. Ugyanúgy folyik a vita a leg-
különbözõbb szent helyek között és a mindennapi élet-
ben. Erre mondta Margitka-Mirjam: �megegyezhet-
nétek már�. Tulajdonképpen nevetséges, hogy mi ke-

resztények mit mûvelünk a hitünkkel és egymással. Ez a szeretet vallása napjainkban is. 
� És régen? Mi most már itt megegyezünk, de sok harc volt. Veled mindig meg-

egyeztem. Persze, nyilván te is reformátusból katolikus lettél, sokat megtudtál a
két vallásból.

� Valamivel többet, mint ha csak egy vallásban éltem volna. 
� No látod, ezért vagyunk barátok, nekem is két vallásom van. 
� Miklós bácsi, a nagybátyám, aki fizette az adót az ortodox románoknak és a refor-

mátusoknak is, mondta volt: én mind a kettõhöz tartozom. 
� Ez Erdély. 
� Igen, én is azt gondolom,

hogy ez Erdély. A vallásszabad-
ság hazája.

� Aztán tudod-e, hogy
1956-ban a toronynak még
pléh teteje volt és zsindelyte-
tõ a templom hajója fölött?
De aztán úgy megromlott,
hogy az esõ a tetõt és a falakat
is áztatta. Akkor kicserélték
az egészet. Pléhtetõre, majd
eternitre. A templom eternit-
tel van borítva.

� Elég ronda� Mi lett a cin-
teremmel? Hova lettek a sírok?

� Most már csak Bonczidai
Dezsõ és felesége sírja van ott.

� És az a sírfedõ kõ, ami ol-
dalt van a bejáratnál a kõfal te-
tején?

� Az Miklós Farkas sírkõfe-
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dõje. Látod, ehhez képest az unitárius cinterem � no nem sok sír van, csak éppen
valamivel több � valahogy élõbb.

� Persze, sokkal nagyobb is. És a hatalmas diófák, szilvafák. A református cinterem
már egészen kicsike. Az már nem is temetõ, hanem egy kicsi templomkert, de szép kõke-
rítése van. Igen, a �kõ ide� � Kide ma is kõkerítéseket rak. 

� Az a legegyszerûbb és a legolcsóbb. 
� És a legszebb.
� De omlanak a régi kerítések, a régi házak. Minden második ház ablaka be van

deszkázva. 
Az a néhány ember, aki hazajött a városról, nyugdíjasok, mind hatvan és hetven

év közötti. Azok annyit dolgoznak csak, amit az õ kicsi gazdaságukban kell. Egy-
két tehenet ha tartanak.  Akik városiak, és nyáron járnak ki nyaralni ide, azok uno-
kák. Vagy iskolások, vagy munkában vannak. Nem látom semmi jövõjét Kidének.
Faluturizmust nem lehet csinálni, mert nincs vize a falunak. És nincs út. Próbál-
koztak, a katolikus parókiát rendbe szedték, üdülõ, vagy pihenõház lett belõle �
vagy minek is nevezzem �, de inkább csak beteg gyerekek vagy beteg emberek van-
nak ott néha. Jön velük személyzet, nem kap itt senki munkát. 

� Mind kevesebb a falu lakossága?
� Az egész faluban százhatvan lélek ha van. Az is megoszlik. Románság kevés, mi

unitáriusok már csak hatan vagyunk. Szeptember óta papunk sincs. Akkor az õszi
hálaadáskor kint volt egy teológia tanár, dr. Kovács István. Olyan kedves volt, de ka-
rácsonykor telefonált, hogy nem jön, mert úgy hallotta, nagy a hó. Újévben sem jött,
mert járhatatlanok voltak az utak. Húsvétkor már nem is telefonált. Érsek Árpád
megvette volna az unitárius egyháznak az egy darabban lévõ földjét. Talán öt hek-
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tárt adtak most vissza. Azt
megvette volna, hogy oda te-
gye az esztenát, hogy ott fej-
jék a juhokat. Nem volt kivel
vásárt csinálni. A harango-
zónk � aki egyben a kurátor-
né asszony férje � református.
Nem tudta, mit csináljon. Jött
ide hozzám. Hát én mit tud-
jak segíteni? Beteg voltam.
Gondoltam, ha már van kurá-
tornénk, menjen Kolozsvárra
a püspökségre és mondja el.
De hát õk nem járnak be Ko-
lozsvárra, mert nincs busz.
Nem volt hajlandó bemenni.
Mondjam meg Emesének,
menjen fel a püspökségre.
Emese nem ment, mert neki
is ezer gondja-baja van. Egy-
szer Magyarországra utazott a
leányához, egyszer gyûlésre,
egyszer idejött Kidébe a gaz-
daságot intézni. 

Szerintem nincs jövõje Ki-
dének.

Nem hallottam, hogy annyi beteg asszony legyen, mint amennyi most van. Hat-
vanon felül mindenki panaszkodik, hogy fáj a dereka, fáj a lába. 

� Hogy volt ez régen? Most akármerre megyek a faluban, akárki megáll pár percre be-
szélgetni, mindenki mondja, hogy milyen fáradt, milyen nehéz az élet.

� El van kényelmesedve a falu népe. Lehet, csak úgy tûnik, mert mindenki öreg?
Lehet. Ha eszembe jut, hogy régen az asszonyok kivették a részüket a munkából;
konyhakertészet, kapálás, árpagyûjtés, búzaaratás, a zabaratás, a bükkönycséplés.
Mindenütt ott voltak az asszonyok, mert kellett villázni, gereblyézni. 

� És az asszonyok vágták sarlóval a búzát!
� Igen. Csak �40 után, hogy látták, Magyarországon kaszálják a búzát, akkor kezd-

ték itt is búzát kaszálni. De nem szerették az idõsek. Azt mondták, galázolás. Mert a
sarlóval aratott tarló szebb volt, tisztább volt. Aztán jött a kender megmûvelése, kinyû-
ni a kendert, megszárítani, a tövét levágni, tavat csinálni, áztatni benne, majd kimos-
ni. Az áztató tó büdös volt. De Csomafájától kezdve mindenütt tavak voltak. Volt is
miatta veszekedés, mert elcsovázta, mindenki kinézte magának a tó helyét, és tett egy
jegyet. Volt, aki kidobta a más csováját, és oda csinálta a sajátját. Aztán jött a szárítás,
a tilolás, a hehelés, a gerebelés és a pácolás. A pácolás volt az utolsó, ott már finom volt
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a kender szála. A gyapjút is
mûvelték. Aratás után meg-
nyírták a juhokat. Megmosni a
gyapjút, megszárítani, meg-
tépni, elvinni a fésülõre, meg-
fonni, megszõni korán, mert
jött a mokány a havasokról, ott
volt inkább ványoló. Így hív-
ták, ahol összeverték a szõttest,
és lett belõle posztó. Kellett a
férfiaknak a téli öltözék. Min-
dig ki volt kötve, hogy a cse-
lédnek háziszõttes posztó ruhát kellett adni. Jó meleg volt. Megvolt a posztó, menten
kötötték fel a kendert a guzsalyra. A kócból � csepûnek hívták itt � zsákot szõttek. A
kenderbõl � egy szál gyapot, egy szál kender � az alsó lepedõk, amit alád is tettem
most. Lent kevesen termeltek, de mi termeltünk. Édesanyám abból szõtte az abrosza-
imat, szép fényesek lettek. A lennek nehéz volt a megmûvelése. Ha szürke vásznat
akartunk, akkor ki kellett teríteni este a lent, reggel megszállta a harmat, és vizesen
kellett tilolni, akkor szürkés szálak jöttek, amit aztán fontak, szõttek. Ha ezzel elké-
szültek, jött a búzavetés. Meg kellett rõrözni a búzát. Az asszonyok mindig minde-
nütt ott voltak. Meg kellett csávázni a búzát. Ki kellett menni a mag szélén járni a ve-
tésnél. Én is voltam egyszer szegény édesapámmal. Ameddig ért a keze, hogy dobta a
magot, ott kellett menni a keze mentén, hogy a következõ pászmában összeérjen a
mag. Karácsony elõtt meg kellett fonni a kendernek a durva részét. Csak a szálken-
der maradt késõbbre, amibõl asztalnemût, alsó lepedõt, törölközõt, törlõt készítet-
tünk. Sokkal több munkája volt egy asszonynak, mint ma.

� Hogy bírták? A kenyeret is otthon sütötték, és csak kézzel mostak.
� Most már készen vesszük a kenyeret. 
� Régen megszokták ezt a sok munkát és vállalták, nem panaszkodtak, hallgattak.
� Édesanyám azt mondta: jaj, már akkora a tök, mint egy literes csupor. Most már

fent kell ülni. Nem volt szabad korán lefeküdni. Kellett venni a guzsalyt.
� Mit csináltak a férfiak télen, mikor az asszonyok ilyen sokat dolgoztak?
� Akinek szüksége volt a pénzre, az követ fejtett. Itt nagy kõbányák vannak. Aki

építkezni akart, öl számra hányatta a követ. Még tehetõs gazdák is mentek. �40-
ben, mikor bejöttek a magyarok javítani az utat, igazán sokan mentek, mert sok
követ termeltek ki ide az újfalusi völgybe. A másik része ellátta a marhát, fát vá-
gott, kukoricát morzsolt kézzel � akkor nem volt morzsoló. Volt aki napszámba
ment fát vágni.

� Könnyebb volt a férfiaknak télen, mint az asszonyoknak?
� Egy kicsivel. Mentek tanyázni, diskurálni egymáshoz. Édesapám olyankor javí-

totta ki a szerszámokat, kereket, lõcsöt a szekerekhez. Volt egy tanító, aki összegyûj-
tötte az embereket, és akinek volt érzéke, az famunkával dolgozott, megtanította
õket faragni, barkácsolni.

150



� Meg hordták ki a trágyát a földekre, az erdõrõl fát hoztak be, letakarították a gyü-
mölcsfákat. Emlékszem, Samu mindegyik gyümölcsfát drótkefével kefélte. 

� Ahogy elolvadt a hó, a kertben volt munka elég. Emlékszem, napszámosokkal
dolgoztak a kertben édesapámék. Lekaparták a fák törzsérõl a mohát is. Lemeszel-
ték a törzsét, körülbelül egy méterig. Emlékszel arra, hogy ki volt sáncolva a ku-
tunk? A kert közepén állt egy tó. Tavasszal olyan szép volt, mikor folytak a vadvi-
zek hóolvadás után. Ott fehérítettük a vásznat. Oda kihúztuk és fehérítettük. A fe-
hérítés úgy volt, hogy öntöztük, mikor megszáradt, megint átöntöztük, sütötte a
nap, szépen kifehéredett.

� Régen hajnaltól estig dolgoztak az asszonyok?
� Nagyon ritka volt, mikor az édesanyám lefeküdt egy kicsit pihenni. Mesélte,

hogy kétszer is kellett sütni naponta. Amikor voltak napszámosok, a lágykenyér
gyorsan fogyott.

� Hogy bírt egy nap kétszer sütni?
� Felkelt korán, négy órakor már dagasztott, bevetett. Két óra alatt megkelt. Jó lisz-

tünk volt. Amíg az egyik sült, már kelt a kovász a másikhoz. Dagasztott, estére már
kenyér volt abból is. Nem volt nagy a sütõkemencénk, csak hat-hét kenyér fért bele. 

� Meg ott voltak még a gyermekek is a legtöbb asszonynak. Naponta fõztek, és még a
vajat is maguk csinálták. Emlékszem, hogy te is egyszer betetted egy üvegbe a tejfölt, le-
kötötted a száját, és mosolyogva jobbra-balra himbálva kiráztad. Minden otthon készült.
Sokkal többet kellett mindennel foglalkozni. 

� Azt hiszem, hogy a kollektív idõszaka hozta be ezt a kényelmes munkát. Oda
csak nyolc órakor kellett menni az asszonyoknak. Reggel elvégezték a kis munká-
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jukat otthon, aztán mentek dolgozni, este pedig nyáron még hat órakor is világos
volt, mikor hazajöttek.

� Ha most azt mondanád egy városi embernek, hogy reggel 8-tól este 7-ig dolgozzon,
szívná a fogát. Igaz, hogy a magánvállalkozók sokszor elvárják, hogy estig bent legyen. 

� Mondják, hogy lehúzzák az ember bõrét. Megkövetelik, hogy ha megfizetik, ak-
kor dolgozzon az alkalmazott.

� Régen természetes volt reggeltõl estig dolgozni, még a kollektívban is, amire azt
mondod, hogy ott, akkor lustultak el. 

� Ott nem ette meg magát a munkával senki. Jól elcsevegtek, délben pihentek
egy nagyot. 

Szóval nincs jövõje Kidének. Hogy mi lesz belõle, nem tudom. Lehet, hogy csak
legelõ. Jó legelõ � juhoknak. Erre már van példa. Régebben volt három legelõje a
községnek, amin csak tehenek, növendékek és hazajáró jószágok voltak. Ma csak
egy van, az is nagyon kicsi. Alig egy pár fejõstehenet hajtanak ki. Nagyon keveset.
Eladtak most is két legelõt juhoknak. Egyiket egy ludasi csobán vette meg, a mási-
kat az Érsek Árpád fia, aki gazdasági akadémiát végzett, a második feleség akadé-
miai tanár. Juhászatra rendezkedtek be. Bebiéknek is ott van juhuk náluk.

A csobánnak nem nagyon kell segítség, legfeljebb csak egy-kettõ, de az is lehet ku-
tya. A juhtenyésztés a falunak nem ad kenyeret. 

A csobán nem is itt lakik, csak a juhait legelteti, telelteti itt. Van négy gyereke. Ki-
vette az iskolából a gyerekeket, azokkal õrizteti a juhokat. Sajtot csinál. Nem Kidé-
nek hoz hasznot. Az a kicsi pénz, amennyiért eladták a legelõt, abból számítják
most megcsinálni az utat. El is kezdték már a felsõ utcát, de csak ott, ahol a közsé-
gi bíró van, meg a templom, meg a református pap. Csak egy rövid szakaszt. Mi, itt
az alsó utcán nem kapunk belõle, ragadunk a sárban. Nincs már fiatal sem a falu-
ban, aki a földeken dolgozna. Legelõ lesz a búzaföldekbõl. A juhok is ritkán béget-
nek � inkább hallgatnak.

Nyáron jönnek haza az unokák, olyankor van egy kis élet. Esténként hallasz egy
pár hangot, de aztán ha elmennek, kezdõdik az iskola, csend van. Kiállhatsz a ka-
puba, nem hallasz egy hajtogatást, egy füttyöt. Máskor még a felsõ utcáról is lehal-
latszott ide a gyerekek sivítása. Most semmi. Csend van. Mint a temetõben. 

Úgy irtózom az õsztõl! Itt vagyok a falu végén, rajtam felül, ezen a soron már csak
egy román ház van a legelõ úton. Egyetlen család van, aki népes azon a soron. De
csak úgy népes, hogy most itt vannak az unokák, aztán elmennek, és maradnak ket-
ten. A két öreg. Szomorú a mi sorsunk, akik hátramaradtunk�

� Sokszor gondolom, hogy édesanyád túl kemény volt. Nem engedett téged tanulni.
� Bánom is, nem is. Fel is rovom, nem is rovom, hogy nem engedett el maga mel-

lõl. Nem azért mentem volna, hogy magamat mutogassam, hanem hogy lássak én is.
� Könnyebb életed lehetett volna.
� Nem biztos. Ki tudja? Volt olyan, aki egyetemet végzett, mégis nehéz volt a sor-

sa. Vagy férjet nem kapott magához valót, vagy nem olyan volt a férje, hogy megbe-
csülje. Hál istennek, nekem mind a két férjem kedves volt, szerettem õket, õk is sze-
rettek. Nem vágytam ki a nagyvilágba. Itt, ahol születtem, szép is, jó is. Bokor volt a
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bölcsõm, legyen koporsóm is. 
Tudod, mit szokott monda-

ni édesanyám? A férfi szeme
mind pogány. Én azt hiszem,
hogy igaza is volt, mert a férfi
szeme olyan nem keresztyén.
Nagyon sokat óvott, és intett
engem a férfiaktól. Azt
mondta, hogy sose maradj
férfival négyszemközt sehol.
Se a mezõn, se a házban, se-
hol sem. Én jó tanítvány vol-
tam. Úgy vigyáztam, hogy ha
mentem az utcán és megszó-
lított egy férfi, igyekeztem rö-

vidre venni a szót, akkor is, ha falubeli volt, akkor is, ha csak távolabbi ismerõs.
Nem szabad férfival egyedül maradni.

� Miért?
� Hát féltem tõlük. 
� De mitõl féltél?
� Nem is tudom, de féltem tõlük. Mert édesanyám ezt mondta. Azért ha a busz-

ban egyedül utaztam már özvegyasszonyként, akkor mindig forgattam a gyûrûmet,
hogy lássák, én házas vagyok. Akartam, hogy lássák, nem egyedül vagyok, tartozom
valakihez. Pedig nem volt senkim. Tudod, egyedül voltam, hiszen Zsiga olyan ha-
mar meghalt. Igyekeztem úgy viselkedni, mintha asszony lennék, olyan asszony,
akinek él a férje. Ha idegen ült mellém és szóba elegyedtünk, úgy beszéltem Zsigá-
ról, mintha élne. Tudod, meg is szoktam azt, hogy édesanyámék mellett élek. Pedig
volt olyan év, amikor édesapám ajánlotta, hogy adjuk el a berekben azt a bokros
részt � ismered jól, jártál ott többször, arra balra az erdõ alatt. Ha eladjuk azt a ber-
ket, veszünk Kolozsvárott egy házat Bertának � már abból is meg tud élni, hogy ha
a kideiek odaszállnak. A kideiek szoktak a szállás után fizetni. Milyen jó volna ne-
kik egy hely, ahová biztonsággal mehetnek. Nem városi, nem idegen. És Berta ki-
csit másképp élne, mint itt falun. Tudná Barnát teológiára járatni. Édesanyám hal-
lani sem akart errõl.

� Miért nem akarta, hogy elmenj?
� Azt akarta, hogy itt maradjunk mellette, engem itt tartott a szoknyája mellett,

hogy legyen, aki ápolja, ha megöregszik és meghal. Úgy is lett, és én jónak tartom,
hogy így történt. Ott tudtam lenni vele. Samu is. Éjszaka Samu aludt vele egy szo-
bában, én pedig mentem, vittem neki az ételt. Amikor már nem tudott enni, etet-
tem, vigyáztam, hogy mindig tisztán legyen, leültem melléje, beszélgettem vele.
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Megmasszíroztam, megsimi-
káltam, és az jó volt neki. Így
gondolta, és így lett. Soha
nem engedte, hogy földet ad-
junk el. Csak aztán elvettek
minden földet. Különös az
élet, ugye?

� Te meg olyan szelíd voltál,
hagytad, mindenbe beleegyez-
tél, mindent elfogadtál. Emlék-
szem, hogy egyszer valakire na-
gyon megharagudtál. Mesélted
nekem, hogy az mennyit bán-
tott, és rám néztél: �de én aztán
jól megmondtam neki�. Kér-

deztem tõled: mit mondtál? Még most is hallom a hangod, ahogy válaszoltál: �velem ne
tessék ilyen csúfan beszélni, mert az nekem nagyon fáj�.

� Hát én tényleg jól megmondtam. Várj kicsim, én sem maradok el. Egyszer lent
voltunk talán Jakabéknál � már nem tudom �, ott volt Samu is, sokan voltunk, it-
tunk, jókedvûek lettünk, mindenki énekelt. Te odajöttél hozzám: gyere Berta, men-
jünk be a másik szobába, én is szeretnék énekelni. Olyan hamisan énekeltél, és te
ezt tudtad, hogy nem mertél a többiek elõtt énekelni, pedig szerettél volna.

� Mindig nagyon szerettem volna énekelni, meg valamilyen hangszeren játszani. De
botfüllel nem lehet. Nem is meséltem még neked, hogy Kisorosziban felültem a bicikli-
re, a nagy szigetnek van egy kis szigete, ahová idegeneknek tilos belépni. Õsszel hulltak a
falombok, kicsi ösvényen hajtottam az erdõn át egy tisztásra, és teljes hanggal énekeltem
zsoltárokat. Nagyon boldog voltam. Egyszer csak szembejön a tehéncsorda. Az még nem
lett volna baj, mert a tehenek nyilván nem veszik észre, hogy hamisan énekelek, de ott
volt a pásztor meg a kutyája. 

� Milyen rég nem énekeltem. Te szoktál még a másik szobában?
� Nagyon ritkán. Inkább az utcán. No, ne kacagj ki! Csak úgy halkan magamban dú-

dolok. Sokszor gondolom, hogy ha valaki meglát, azt hiszi, hogy ez az asszony bolond.
Hát persze nem a legzsúfoltabb utcákon. Nem azért, mintha a zsúfoltság ebbõl a szem-
pontból zavarna, hiszen ott még kevésbé hallani. Azok az utcák inkább fojtogatnak, ne-
hezítik a lélegzetemet és a szívemet. Nem szeretem azt a nagy nyüzsgést. De ha a mi ut-
cánkon átmegyek a Moszkva tér felé a parkon, ott dúdolgatok, de nagyon halkan. Olyan
halkan, hogy még a falevelek se hallják meg.  

� Én nem emlékszem, hogy olyan hamisan énekeltél volna�
� Én viszont tudom, meg az összes testvérem is. Még édesapám is, de azért õ énekelge-

tett, anyám az egyetlen a családban, akinek hallása és hangja is volt, de alig-alig énekelt.
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Sokszor szólt: vigyázzatok, ez hamis. Egyszer elmentünk az operába a testvéreimmel, s
mikor hazajöttünk, nagyon jókedvûek lettünk. Fürödtünk, mosakodtunk a fürdõszobá-
ban, és közben énekeltünk hárman-négyen. Édesanyám egyszer csak bejött rémülten, és
azt mondta: szörnyû ordítozást hallok, azt hiszem, betörtek a románok. Ez a magyar vi-
lágban volt, a Feleki-tetõn már a román határ éppen a város fölött volt. Hát ilyen volt
a mi éneklésünk. Anyám ezt nem viccbõl mondta. Komolyan. Akkor különálló házban
laktunk, emlékszel, ott a kertes házra a Bercsényi utcában? Kiengedtük a hangunkat. El
tudom képzelni, hogy anyám szobájába mi jutott el.

Már elzengtem Elirõl a dicséreteimet� De azért ha eszembe jut, hogy négy-öt éven
keresztül mindennap most halok meg, most halok meg, éjszaka ébresztett, neked meg
hajnalban kelni kellett. Meg aztán egyszer nem volt almakompót. Rohantunk mindany-
nyian, hogy mi legyen almakompót helyett, ami hasonlít az almakompóthoz. Eli meg-
követelte a magáét, és te mindig megadtad.

� Igyekeztem, mert tudtam, hogy kevés ideje van. Nem szerettem volna szomo-
rúságot okozni neki.

� Honnan tudtad, hogy kevés ideje van?
� Itt volt az idõ. Hetvenen felül már várhatja az ember a halált. Sokan még ezt a

kort sem érik meg. Õ megérte a nyolcvannégy évet. Zsiga nem érte meg, csak a hu-
szonhat évet.

� Jó, hogy mondod. Hetvenen felül vagyunk mind a ketten, közeledünk a nyolcvanhoz. 
� Régen azt mondták: hatvan felé, hazafelé. Mi merre tartunk?
� Hazafelé�
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