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A bérösgyerökök bosszúja 
 

A múlt század elejin Vásárhely határába még javába virágzott a tanyai 

élet.  

A módosabb gazdák süldő korú gyerököket fogadtak föl szógálatra 

kanásznak, birkapásztornak mög tehénpásztornak.   

Romániábul is gyüttek csűstül a szögényebb családok gyerökei!  

A tanyasi gazda nem tött különbségöt, hogy székely-ë vagy román, 

mindëggyiket csak úgy hítta, hogy oláj.  

Mög hát sanyarúan is bántak ám a cselédökkel!  

Korán kőtötték űket, mer a birka hűvössel szeret legelni.  

Sok helyütt a jószágokkal ëggy födél alatt, az istállóba háltak a nagy 

kölkök is. Lógott rajtuk a cájgnadrág, a gúnyájuk ócska mög kopott vót.  

Az önnivalót is szűken szabták nékik. Amit a gazdáék möghagytak, azt 

osztották rájuk. Bizon még a gazdák gyerökei is úgy tartották:  

“ Rosszát az olájnak, az azt is mögöszi.”  

A tanyaszomszéd së győzött csudákozni, hogy ennyi kevés bérér ilyen 

messzi idegönbe szegődnek el ezök a suhancok.  

No de büszkén válaszóták mög a kérdést:  

”Hát a magyar szó! Mán azér is mögéri...”- tötték hozzá szörénködve. 

A jószágokat áprilistul löhetött kihajtani legelni, oszt akkorra fogadták a 

bérösöket is.  

Èppen havi vásár követközött. 

A libás  gazdáék is készülődőbe vótak a vásárba.  
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A nagy tojhoskodás közepette a gazdasszonnak eszibe ötlött, hogy a kotló 

libákat a fészökrül ki köll hajtani az udvarra, hogy ögyenek, igyanak, mög 

ürítsenek is.  

Mán nem sok idő köllött ahhon, hogy kikőjjenek a kislibák.  

Ilyenkor mög szokták a tojásokat práholni.  

A gazdasszon szólt a bérösgyerököknek, hogy a kotlókat rakják ki,  oszt 

míg szödögetnek a libák, addig  práholják  is mög a tojásokat a fészökbe.  

Mivel igöncsak rosszul bántak velük a gazdáék, a gyerökök 

összebeszéltek, hogy nem práholgatják űk, hanem maj másképp vizezik 

be a tojásokat. 

Fogták a fészökajja kasokat, kivitték, oszt a gémöskút melletti gödörbe 

buggyantották bele. 

Gondóták, hogy ettül majcsak belefúlnak a kislibák a tojásokba, így 

kitolnak a gazdáékkal is, mög aztán nem köll libapásztorkonni së. 

Gyünnek hazafele a gazdáék, akik még csak vásárfiát së hoztak, pedig az 

szokás vót akkoriba.  

Napokon körösztül lesték-várták a bérösgyerökök, hogy ugyan mi lössz a 

tojásokkal. De bizon nem sikerűtt bosszút állni, mer néhány nap múlva az 

összes tojásbul  éccörre búttak ki a kislibák. 

Ìgy aztán a jószág pásztorkodása mellett a sok apró libára is csak 

köllött vigyázni.  

 

 

 

Práholni = vizes kézzel gyöngén csapkodva möglocsolni 

Tojhoskodni = nehézkösen  készülődni, pakolászni 

 

Hódmezővásárhely, 2014. január 26. 
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Jelige: “Galagonya” = Bartucz Istvánné 
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2014.02.02. 

A kakasszéki tanyán 
 

Idestova ötven éve nyaraltam, illetve libapásztorkodtam a pusztán. Ott 

születött édösanyám, ahun anyai nagyanyám nyóc gyeröknek adott életöt, de 

csak négy élte mög a fölnőttkort. A többit még szopós korába mögölte a 

gyerökhalál. 

Nosztalgiábul vótam ëggy éve kinn a tanyán, ott ahun gyerökként őriztem a 

sok-sok libát, s szógátam ki nagyanyám mindön óhaját. Az nem nyaralás vót, 

hanem szógálás. 

Szép emléköm azér így is maratt, ha az én atyámmal, anyukám édösapjával 

löhettem - távol nagyanyám parancsoló, sipító hangjátul, aki apusnak hítta az én 

jólelkű atyámat.  

Csöndes, szorgos, dógos embör vót az én drága atyám, akki napkeltétül-

napestig mindig dógozott, mögteremtött mindönt a gyerökeinek, mög azt is, 

ammi a háztartáshon köllött,  no mög annak a sok állatnak, ammi nap-mint nap 

önni kért. Annyi vót neki a szórakozása, hogy mögvágta este a dohányt, oszt 

másnap övés után mögpödörte bajuszát, aztán besárgult körmei mög ujjai közt 

mögsodort ëgy-ëgy cigarettát, oszt elszítta. Ám ezér is pörölte nagyanyám. 

Hajnalba kelt mindig, befogta Csillagot mög Rárót a lőcsöskocsi elé oszt 

elindult. 

Beszólt, hogy „kimögyök a pusztába kaszálni, fröstökre itthon löszök”.  

Mire én fölkeltem, frissen kaszált fűszéna vót a jószágok előtt. 

Mögfrüstökölt, falatozta a katonákat neköm,- mikor mi vót, öttem a szalonnát, 

kolbászt, könyeret, pásztásra csurgatott túrút, s abbul búboskemöncébe, fenékön 

sütött lepényt. Mindön röggel mög ëgy-ëgy nagy bögre röggel fejt tehéntejet.- A 

tejrül jut eszömbe: éccör, mikor éppen ott vótam, mögellött ëgy tehén röggelre, - 

atyám, ahogy vótam hálóruhába kivitt az istállóba. Azt mondta mutatok valami 
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csudát. Úgy vert a szívem, - még most is érzöm, ahogy mögláttam a tehén 

fejinél a kisbornyút. Még nedves vót- annya még nyalogatta, atyám még nem 

hagyta, hogy mögszeretgessem azt a kis csudát. Majd este mán löhet, de most 

hagyjuk űket, pihennyenek. Sokszor benéztem az istállóba aznap, ott vót a pici 

bornyú. 

- Majd este mögsimogathatom, előre is örültem mán a gondolatnak is. 

Nagyanyám sokszor sipított rám, hadd mán azt a bornyút, csináld a dógodat,- 

ëggy perc nyugalmam së vót tülle aznap. 

- Este aztán mögfogta a kezem atyám, bevezetött az istállóba, igyenösen a 

kisbornyúhoz.  

- Először símogasd mög a Riskát, érözze, hogy hozzá is gyüttél nem csak a 

bornyújához.  

Szelíd tehén vót a Riska,- sokszor símogattam mán a vályúnál mikor ivott, 

de féltem most, amikor a bornyúsimogatásra gondótam.  …Biztosan nagyon 

félti, - remegő kézzel nyúltam a bornyúja felé, de ű gyönyörű nagy szömivel 

biztatott, szinte mondta, hogy nyugodtan mögszeretgethetöd. Mögsímítottam a 

bornyú vállát majd a kicsi fejét, átöleltem oszt puszit adtam a kicsi orrára. 

- No, mi lögyön a neve? - kérdözte atyám. Gondókoztam ëgy ideig, gyerök 

fejjel, ha a nagy boci Riska, akkor a kicsi lögyön Mariska. 

Így löttem a kisbornyúnak körösztannya, a kis csodának vélt Mariskának, a 

pusztai tanyán. 

Van még égy emléközetös nap, ammit el köll, hogy mongyak. 

Atyám este bejelentötte, hogy másnap korán kel föl, mer bemögy a vásárba 

lovaskocsival. Kérleltem, hogy vigyön be éngöm is abba a vásárba. 

Mögkérdözte viccbül, hogy „elaggyalak tégöd is”? - Në-në tiltakoztam.- 

Nagyanyám összepakolt két kasnyi tojást, lábuknál összekötözve ott sorakoztak 

mán: libák, kacsák, tyúkok, kakasok, no mög a kocsira föltöttek ëgy ládát, 

aminek a teteje rácsos vót. Jajj! Nem tán abba akar bevinni éngöm a vásárba 

eladni?! Mer nagyanyám nem rakott bele sömmit. Jajj istenöm, mi lösz hónap a 
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vásárba? Elad atyám?  

Röszketve húztam fejem búbjáig a takarót, alig aluttam akkor éccaka, de 

biztos aluttam, mer éccör látom, hogy világos van. Kiszalattam úgy mezítláb a 

kocsihon, de az mán nem vót sëhun. Elmönt atyám, eltűnt a sok kirakott jószág, 

a sok tojás, de a láda is, ami a kocsin vót. Mögkönnyebbülve möntem vissza az 

ágyamba.  

- Hun vótál ilyen korán mezítláb!? - rivallt rám nagyanyám. 

- Sëhun, csak mögnéztem, itthon van- ë még atyám, de elmönt mán.  

Aluttam még nyugottan ëggy jóízűt, de mikor fölkeltem, vizes vót alul 

mindönöm - kaptam is nagyanyámtul hosszú „mondókát”. No, mán most ez 

mögesött,- nagy mosakodás vót a lavórba, utána csak a röggeli - nem vót ám 

katonázás-, csak ëggy darab zsíroskönyér, mög ëggy bögre tej. Aztán kezdődött 

a nap nagyanyámmal; - hozz ezt, - hozz azt, legeltesd mög a libákat, vigyél friss 

vizet az itatókba, de öncsd ám ki, ami mögmaratt!  

Életömbe még annyit nem futkároztam, mint aznap, ëgy perc nyugtom së 

vót tülle. 

- Hogy, hogy nem, benéztem a malacólba. Hát majdnem összeestem, - az 

én két dédelgetött malacom hiányzott! Vót ott rajtuk kívül még nyóc. – Mögvan, 

mijér vót ott az a láda a kocsin! Az én két pici visszamaradt malacomnak. 

Hallottam ugyan atyámtul, hogy az a kettő nem halad sömmire, de soha 

nem monta aszt, hogy elaggya űket. Mögsirattam űket, reményködtem, hogy 

nem köllenek azok sönkinek, oszt atyám visszahozza neköm a malacaimat. 

Vágtatva gyüttek haza a lőcsöskocsival a lovak atyámmal,- üres vót mindön, a 

láda is üresen utazott haza. 

- Atyám! Hova tötte az én malacaimat? Mér azokat köllött elanni, van az 

ólba még nyóc másik! - estem neki köszönés helyött szeretött atyámnak. 

- Elattam űket mer’ nyavalyások vótak. Válassz magadnak ëggy szépet, az 

lössz a të malacod, haza is vihetöd!  

Szalattam az ólhon boldogan, hogy ëggyet majd haza is vihetök. 
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Kiválasztottam a legnagyobbat, a legszöbbet, ëgy fótos tarka gyönyörű malacot. 

- Hoztam ám vásárfiát neköd is! – szólt atyám, de ezt a boldogságtul mán 

nem hallottam, csak mikor bemöntem, akkor láttam, hogy hozott kakas alakú 

nyalókát, krumplicukrot mög törökmézet, amitül a fogaim összeragattak. A 

törökméz nem fogyott el míg ott vótam! 

- Nem érdömli mög a lány, amit hoztál! - sipított nagyanyám,- tennap a 

mislingbe engette a libákat. Máma mög vizes vót alul mindöne! 

- Hadd már annyuk, në báncsd mindig azt a lánt, gyerök még! - csitította 

nagyanyámat az én drága, jólelkű atyám. 

A kiválasztott legszöbb-legnagyobb tarka malacot haza is vittem a szünet 

végin. Atyám azt monta, hogy ez a fizetség, amiér a nyáron olyan sokat 

dógoztál, mög segítöttél neköm. 

      Sárosiné Bereczki Margit 
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A három birka 
 

Az ëggyik tanya gazdája, Pétör bácsi, hogy ëggy kis pézt csinájjon, 

fölhúzott három birkát a kocsidërékba, oszt a heti piacra hajtott.  

Délig is ott strázsált, várta, hogy majcsak elkelnek a birkák. 

Gyér vót a piac nagyon,  oszt még csak mög së kérdözték, hogy mire 

tartja űket. 

Nagy dérrel-durral visszavitte a birkákat,  oszt kicsapta a juhait legelni.  

Közelgött a havi vásár ideje.  

Gondóta Pétör bácsi, hogy akkor biztos nagyobb lössz a forgalom. Abba 

bízott, hogy maj most el tudja adni a jószágokat.  

Hajnalba az asszony, Örzse néni  befűtötte a kemöncét.  

Früstökre  mögsütötte a görhemálét, mögfőzte a hajábakrumplit, mind a 

tarisznyába rakta, hogy ű is elmén az embörrel, hátha majd űvele több 

szöröncsével járnak. Közbe a gazda kimönt a tanyaudvarba az akolhon.  

Hítta az asszonyt, hogy ű is segítsön a birkákat  fölhúzkodni  a kocsira.  

Léeresztötte a kocsi hátujján a saroglyát, odahúzta a pallót, oszt azon 

sikerült is nagy nehezen fölráncigálni a birkákat.  

De hiába várakoztak a vásártérön, hiába őgyelgött ott az asszony is, a 

kutya sé nézött feléjük. Hazáig nem szótak égymáshon.  

A birkák kiéhözve, szomjasan  szaladtak a vályúhoz. 

A követköző hétön országos vásár vót.  

Mán este elkészítötte Pétör a helyet a kocsin, lëengedte a saroglyát, 

odatámasztott ëggy pallót, hogy röggel csak a birkákra lögyön gondja.  

Hajnalba ki is mönt az akolba, hogy a három birkát kiterejje a kocsihon. 

Keresi, de sëhun së tanájja űket. 

Mán olyan mérges lött, hogy bekiabált az asszonynak. 

- Annyuk! Gyere mán te! Segíjj mögkeresni a birkákat! Hát sëhunsë 

tanálom  ezöket a büdös jószágokat! 
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Szalad Örzse szaporán.  

Benéz az akolba, mög az istállóba, de még a disznóólba is, de hiába, ű së 

tanájja a birkákat. 

Még a kocsidërékba is bekukkant. Hát Uramfia, alig hisz a szöminek.  Ott 

fekszenek kérődzve szépen ëgymás mellett a birkák. 

- Hékám, gyékkend mán!  Indulhatunk a vásárba!  - kiabál Örzse az 

embörnek. - Ezök a kerge birkák okosabbak mint kend! Mán föl is 

helyözködtek a kocsidérékba, mer mán tuggyák a járást.  

 

Hódmezővásárhely,  2014. január 26. 

Jelige: “Fácánkakas” = Bartucz Istvánné (Sándorfalva, 1927.01.26-án 

született) 
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Emlékező Leány 
 

„Ha ránk borul a sötét éjszaka…”  

(Túrmezei: Meddig?) 

 

Dörgött az ég. Mögszeppenve néztem ősz nagynénémre. Édösanyámat vártuk. 

Rögtön gyütt, izgatottan belépött, oszt újságolta: itt vannak az oroszok! Kiderült, 

hogy a háború ide is elért, nem hittem vóna. Tehát a lövésöket hallottuk 

mennydörgésnek. A közelödőket az öröm tőtötte el: íme ëggy város, amit 

kifoszthatnak. Minket a félelöm vött hatalmába. Nagynéném a közeli 

Kecskemétre telefonált, ott élt két barátnője, szintén tanítónők. Két 

vénkisasszony, kik nem jó hírrel biztattak: Vögyétök komolyan a dógot, nem a 

hadsereg, hanem a lányok mög asszonyok löttek a katonák első számú célpontja. 

Öszöm a szívetöket, féltünk titöket! Bújjatok el! – kiáltották a röcsögő 

telefonvonal másik végirül. Idegösek löttünk. Rögtön előkotortunk néhány ócska 

rongyot. A nagymama használt ruháit. Kopott, mög szakatt vót mindëggyik. 

Fekete kendőt is tanáltunk, botot is. Belisztöztem a hajamat, maszatossá 

változtattam arcomat, hogy në fiatal lánynak lássanak, ha valaki betoppan a nem 

várt vendégök közül. Mán közelrül hallaccott a dübörgés. Visított valaki. Mi az 

ágy alá búttunk, pedig előbb még apám érközött. A hivatalbul hazaszaladt. De 

mán nyomában betódult ëggy serög beszeszölt katona, oszt azt kérdözte: 

bárisnyá? Mi az ágy alatt dobogó szívvel lapultunk. Szöröncsére apám tagadólag 

rázta a fejit, értötte, hogy mit akartak, mer az első háborúban a frontot mán 

mögjárta. A három kiskatona mögragadta oszt magával ráncigálta szögény 

apámat. Tolmácsnak vitték, kipróbálták, oszt bevált. Így fölkerült apám a 

városházára, végül este hazaengedték. Másnap mögkapta a Budapestre szóló 

behívóját. Sokáig nem láttuk. Mi, védtelen nők, anyám, nagynéném mög én, 

bujkálva töltöttünk sok időt. ëggyetlen fiútestvérömrül nem tudtunk sömmit së, 

űt is a háború szele sodorta el, fiatal kora ellenire. Végül mögúsztuk. A had 



 

 13 

elvonult, nyomába’ szemét, kifosztott bótok, szöröncsétlenné tött nők könnyei 

marattak. Baj, betegség, szégyön. Lött terhösség is. Budapestön élő 

unokatestvéröm érdeklődött felőlünk. Azt írta, ha lönne ëggy jármű, mönnyünk 

hozzájuk, mer sok élelöm van még tartalékba’ a kamrájukba. Mancika hívását 

először csak fontolgattuk, végül alkalomadtán ëggy áruszállító szomszéddal 

fölutaztunk a fővárosba. Hideg vót a tehörautóba, de sikerösen mögérköztünk 

Mancikáékhoz. Unokanővéröm kórházi nővér. Férje jómódú embör, aki időbe’ 

fölkészült sok élelöm összegyűjtésivel a nehéz időkre. Pestön rögtön a pincébe 

köllött helyet keresni. Néha valaki fölszökött a lakásba, de biztonságosabb vót a 

pince. Elgyütt a születésnapom, február 18. Éppen elfogyott a könyér, hiába vót 

más élelöm, a könyér köllött. Valahogy nagy bátorságot érözve elindultam a 

sarki bót felé. Öregnek őtöztem, bottal tipögtem. Körös-körül hullák, lovak, a 

fagyott hóba vér mög szemét. De most nem is néztem oda, csak előre. 

Lëhajolva, bottal, s előre figyelgetve, ëgyször csak ëggy szömüvegös, ismerős 

arcot láttam mög. Szinte ëgymást körösztözte az utunk. Édösapám vót az. 

Bözsikém! – szólt möglepötten. Azt së tuttam, sírjak, vagy nevessek. Az Úr 

Isten röndölte, hogy nekünk ëgymást körösztözte az útunk. Hogy vagy? – Szinte 

ëgyszörre kérdöztük a másikat. Miután gyorsan elmeséltem, mink is itt vagyunk 

Pestön, mög hogy nincs sömmi baj, nemsoká készülünk vissza, haza. Apu is 

elmondta, jól mögy a sora, szabaccságra haza fogják engedni, mer nagyon 

embörségös a fölöttese. Azt mondta, féltött minket, de így mán reményködik, 

oszt tervezi a möglátogatásunkat. Ha löhet, elkéredzködik. Örültünk ëgymásnak, 

rossz a helyzet, háborús idők ezök, de élünk, életbe vannak családtagjaink is. 

Míg búcsúzkodtunk, ëggy tehörautó mögállt, oszt a katonák mellettünk hordták 

be az élelmet ëggy raktárba. Vágyódva néztem a cipókat. Erre ëggy jószívű fiú 

rám nézött, oszt a kezembe nyomott ëggy házi könyeret. Mondtam apunak, az a 

legszöbb ajándék ma, hogy vele találkoztam, sőt a kezemben fogok ëggy 

könyeret. Ennél nagyobb örömre nem is számíthatok. Útközbe magamhon 

öleltem a kenyeret, oszt apu szavaira emléköztem. Nemsoká tanálkozni fogunk. 
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Istennek lögyön hála, még aznap möglátogatott minket édösapám, ëggy kis 

időre. A háborús évek után a kedves versöm ez lött: 

Az Úristen őriz engem 

Mert az ő zászlóját zengem, 

 

Ő az áldás, Ő a béke 

Nem a harcok istensége. 

 

Ő nem az a véres isten 

Az a véres Isten nincsen. 

 

Kard ha csörren, vér ha csobban, 

Csak az ember vétkes abban. 

 

Az Úristen örök áldás, 

Csíra, élet és virágzás. 

 

Nagy, süket és szent nyugalma 

Háborúnkat meg se hallja… 

(Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra, részlet.) 

 

„Nem tudom, így akartad-é?” 

(Várnai Zseni: Szavak a nagy Ismeretlenhez) 

 

Háború után az ország nagy erővel építközni kezdött. Eltakarították a romokat, 

kijavították az épületökön a repedésöket, a betört üvegök helyire új került. Az 

embörök munkába jártak, az élet visszatért a természetös keretök közé. Sokkal 

szögényebbek löttünk. De az életünk mögmaradt. Szeretteink velünk éltek. A 

hivatalba mögbecsültek. Szorgalmas vótam, pontosan érköztem, mindig tovább 
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maradtam, irodai munkát sömmit së hagytam hátra. Nagyon igyeköztem mindig 

mögfelelni, precízen elvégeztem a munkámat, kedves vótam a 

munkatársaimhon. A pártba nem léptem be, ennek ellenire tisztöltek, nem 

bántottak. Próbáltak tanfolyamra rábeszélni, de elfoglaltságaimra hivatkozva 

ellenálltam. A félelmetös világba ëgyre jobban bekapcsolódtam a gyüleközetbe. 

Szüleim, sőt őseim is tősgyökeres reformátusok vótak, űket is kis idő múlva mán 

magammal vittem az evangélizációkra. Oszt a szeretetvendégségökre is hálával 

emléközöm. Éggyik ilyen délutánra a fiútestvéröm is elgyütt velünk. Nagy 

rajongással fogadták a fiatalok. Főleg a lányok. Ű azonban ëggy csöndes, 

mosolygós kis barna lányra nézött, mindig űt figyelte. Évi nem vót a rajongók 

között, visszafogottan rakosgatta a süteményöket a tányérokra, terítötte az 

asztalt, készítötte a szalvétákat. Végül házasság lött ebbül az első látásra 

születött szerelömbül, testvéröm ëggy kedves párt talált. Boldogok vótak. Két 

kedves fiukat úgy szerettem, mint a sajátomat, mer ugyë neköm nem vót. Mi 

csöndbe, jól éltünk, ám a világ ëgyre zordabb arcát mutatta. A politikai élet 

ëgyre feszültebb lött, igyeköztem mindönbül kimaradni. Inkább titokba az 

ëgyháznál vállaltam ëgyre többet. Kis gyerökcsoportokat bíztak rám, ez vót a 

vasárnapi iskola. Mindig rajzot készítöttem a vázlataimhon, képekkel adtam elő 

a történetöt. Aranyosak vótak a gyerökök. Alig vártam a hét végit, a vasárnapi 

iskolai tanítást. Éggyik alkalommal ëggy ragyogó fiatalembör lépött a terömbe. 

Ű az ëgyháznál vót vendég. Möghallgatta a gyerökök énekölésit, majd kedvesen 

szólt. „Az óra végin szeretnék pár szót váltani magával.” A pár szóbul komoly 

kapcsolat lött. Leveleztünk, hiszen elkerült a Dunántúlra. Többnyire a levelezés 

maratt, utazni nem tudtam, hétköznap a munka, vasárnap a tanítás. De elég vót a 

levél. Mindönt kifejezött a szó, oszt betőtött a szép írása miatti rajongás. 

Mindönhova ez a nagy érzelöm röpítött, vitt, szinte szálltam néha az örömtül! 

Éggy napon azonban az örömmámor mellett mást is éröztem. Ugyanis komoly 

félelmökbül születött levele nyomán az a rossz sejtelöm kőtözött belém, hogy 

kedvesöm a csalággya, származása miatt még későbbi nagy hátratételökre 
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számít. Ez aggodalomra ad okot. Napokig vívóttam. Lakóhelye messze szakíttya 

tüllem. Szüleimmel kiegyensúlyozott, nyugott kapcsolatba álltam. Űket mög 

irodai állásomat nem tudnám most itthagyni. Mit tögyek? Mindönt, ami eddig 

kialakult, aggyak föl, oszt ki tuggya, mi vár ránk? Nehéz döntés vót, de szépen 

elbúcsúztunk ëgymástul, Isten kezibe helyezve a sorsunkat. Majd röndöződnek 

az országba a dógok, talán a mi életünk is mögoldást talál. Sokszor 

beszélgettünk errül a családba, édösanyámék mögértően bólogattak; - jól van, 

kedves lányom, - én pedig szerettem vóna azt hinni, hogy tényleg így van ez jól. 

„Nem tudom, így akartad-é?” – ezt a kérdést a költő, Várnai Zseni tötte föl. 

Kérdése az én kérdésöm is löhetne. Magamat ugyanúgy köllött faggatnom, 

amikor láttam mások bódogságát, gyerökeit. Sajnos, ëggy rejtött hiányérzet 

mindig eltöltött. Közbe szomorúan hallottam a hírt, hogy vót vőlegényöm 

mögházasodott. Csalódás töltött el, de hát csak magamat hibáztattam. Sajnos 

ëgyedül maradtam. Én vótam az irígyölt (független) fiatal nő, akinek csak a saját 

kényelmire mög dógaira köll gondolni. Oszt otthon nem vót valaki, aki hozzám 

bújjun. Végül mögszoktam ezt a magános állapotot. 

Tíz év múlva mindön mögváltozott. A barátnőm mögbetegödött. Halálos 

betegágyáhon hívatot,t oszt rám akarta bízni az öt kisgyerökit, mög a férjit is. 

Möglepetésszerűen ért ez a dolog. Nemsokára eltemették a barátnőmet. Még a 

gyászév së telt el, jelentközött a férje. Otthon látogatott mög, szüleim örömmel 

fogadták. Elmondta, hogy a felesége kívánságát szeretné teljesíteni. Mög arrul 

lönne szó, hogy feleségül kérne, oszt lögyek a gyerökök nevelőanyja. Szóhon së 

jutottam. Mélyen elpirultam, mög gondolkodási időt kértem. A kedves férfi 

szerényen mosolygott, mögkérdözte, mikor gyühet a válaszér. 

Égy hetet kértem a válasz mögfontolására. Végül mindönt átgondoltam, aztán 

úgy éröztem, ez lössz az én utam. Igent mondtam. Mögkötöttük a különös 

házasságot. Én, mint mönyasszony, ott álltam a párom mellett, no mög öt 

kisgyerök állt mellettünk. Illetve a legkisebb még fél éves vót, ő valakinek a 
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karjába pihent. Azután, míg rövid időre mi a párommal elutaztunk, a 

nagymamáék vigyáztak a gyerökökre. 

Párom csalággya kedvesen fogadott. Anyósom, aki hét gyerököt nevelt föl, 

tudta, milyen nagy vállalkozás az, hogy az öt gyerököt elvállaltam. 

Apósom korán elhalálozott. Az első világháborúbul mint hadirokkant került 

haza. Kárpótlásul ëggy földdarabkát kapott, amit haláláig művelt. Gyalog járt ki 

a távoli fődre, feleségivel, mög ëggy-két gyerökkel. Mögtermelték a konyhára 

valót, oszt szépen, tisztösségösen fölnevelték a gyerökeiket. 

A párom testvérei fizikai dógozók vótak, ëgyedül a párom tanult. Az áldott 

emlékű Becsei tanító bácsi mögmondta: e fiúnak tanulnia kell, mer okos! Végül 

a szorgalmas mög igyekvő fiút még a Horthy ösztöndíj is támogatta a 

tanulmányaiban. Diplomás embör lött, aki mindég alázatos mög szerény vót, 

tudta, hogy hunnan gyütt. Mögértötte az ëgyszerű emböröket, mög szót értött a 

műveltebbekkel is a hatalmas tudása révén. 

Csak később derült ki az, hogy ez a szögény mög ëgyszerű család, mármint a 

férjemé – milyen érdekös elődökkel röndölközik. Egyik távoli családtag járt 

annak utána, egészen az MTA kutatói segítségivel, hogy az ősök a törökök elleni 

csatákba milyen érdemöket szöröztek. Még II. Rákóczy György fejedelöm 

röndölte az ősöket az erdélyi tájakra, a fölvidékrül. A három fiú ëggyütt vött 

részt az erdélyi harcokba. A család címere ëggy lëvágott (török) kezet 

tartalmazott, a kézbe ëggy kard. A régi történet szerint ëggy basa kezit sikerült 

az ëggyik vitéznek így lëvágni. Nemesi cím ígérete, szép remény várt a 

vitézökre. De a Rákóczi név a másik oldalon állóknak ellenségöt jelentött, a 

Rákóczi birtokait kisajátították, híveit is mögfosztották a vagyonuktul. Így 

kisömmizve aztán a három testvér három ágba kezdte földönfutó életit. Az 

ëggyik Nádudvarra, a másik Máramarosba, a harmadik Szatmárba mönt 

lëtelepödni. A 300 éve történt eseményöket a család régebben is csak csöndben 

emlögette. Már az utódoknak csak valami ködbe vesző legenda vót ez. Az 

országhatár, a szétszakítottság, a múlt röndször, a szögénység mind arrafelé 



 

 18 

vezetött, hogy sönki së kutatta a rokoni szálakat. Hogy kik vótak az elszakatt 

rokonok, mán nem derül ki. Së tanálkozás, së levelezés nem fért a 

möghatározott szűk életkeretök közé. Ami mán elszakadt, azt nehéz 

összeilleszteni. Szinte a véletlen folytán mégis kiderülhetött a háromfelé ágadzó 

családfa titka. Valaki emléközött még valamire, ëggy bizonytalan nyomon 

nyomozni kezdött. Nem szégyöllte a dógot, vállalta a mások csodálkozását, mög 

a kétölködésöket is végighallgatta, de a történet mégis igaz lött. Az unokák 

végtelen örömmel mög büszkeséggel hallgatták végig a régi történetöt. Nem 

mondták, régön vót, talán igaz së vót. 

Akkor, amikor bekerültem ebbe a családba, ezt a történetöt még nem hallottam. 

Akkor is nagyon nagy tisztölettel néztem az ëgyszerű szülőkre mög testvérökre. 

Azt láttam, mennyire összetartanak. Az a szeretet, amivel möglátogatták 

ëgymást, tartották a kapcsolatot, az példaszerű. Amikor a párom a gyászba 

özvegy lött, rögtön ott vót a nagymama, a nagynéni, hogy vigyázzon a 

gyerökökre. Csak a gond annyi vót, hogy a kicsik iránti sajnálatbul végül 

elkényöztették űket. Vót olyan eset, világosan emlékszöm, hogy a nagymama 

bótba kűdte vóna a legnagyobb gyerököt, de az annyira olvasta az Egri 

csillagokat, hogy mög së hallotta. De a többi së vötte észre a nagy jáccásba, mög 

kedvük së igön vót a bótba mönni. Ez csak ëggy a sok közül, ilyen, mög hasonló 

esetök mindönnaposak vótak. Ahhon hasonlítom, amikor a gyöplűt elengedi a 

kocsis, oszt a kocsi csak úgy mögy a vak világba, amerre a lovak rángattyák. 

Igen veszélyös dolog! 

Azér azt nem löhet ëgyszerűnek nevezni, ha hirtelen öt (ismeretlen) gyerök 

gongya szakad a nyakadba. Vót olyan perc, mikor visszasírtam a régi életömet, 

de mán a tényökkel szömbe köllött néznöm: felelős löttem értük. 

Először is azon fáradoztam, hogy otthon kialakíccsak ëggy viszonylagos röndöt. 

Lögyön házirönd, napirönd, dicséret mög figyelmeztetés, ëggy mögfelelő 

légkörhön. Majd kezdődött a küzdelöm. Először is az iskolai rossz jegyökkel 

köllött küzdeni. Sok odafigyeléssel mönt ez is. Aztán nevelni az elszabadult kis 
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csikókat; „kéröm, köszönöm, mi illik, mit szabad”. Eleinte még átjártam a 

hivatalba, szülővárosomba, a Cipőkészítő kátéesznél fontos dolgozó vótam, 

főkönyvelő. Jól kerestem, mögbecsültek. De hát otthon nem vót ilyen 

sikerélményöm. Rágyüttem, az öt gyerököt én vállaltam, nevelésüket sönkitül së 

várhatom el. Vót ëggy ismerős bejáró néni ëggy évig, de ű szabaggyára engedte 

a gyerkőcöket. Majd végül betegségire hivatkozva elköszönt, oszt mi elengettük. 

Én marattam otthon. Évek múlva a javuló iskolai eredményök után láthattam, a 

nevelés sikerült. Már elég nagyok vótak a gyerökök, a nevelés mellett tanulni 

kezdtem. Esténkint lázasan tanultam. Jó bizonyítványokkal, sok baráttal, 

barátnővel, élményökkel löttem gazdagabb. Szép vót, tartalmas mindez. Ami 

kimaradt a fiatalságombul, később, érött fejjel bepótolhattam. Nagyon 

értéköltem a diákéletöt, sokat löhetött tanulni. Elemömbe éröztem magam. 

 

Itt maradok veled. Hallak. Rád figyelek. (Szabó Lőrinc) 

 

A gyerökök fölnőttek, kirepültek. A legjobban a legkisebb fiú katonai behívója 

rázott mög. Mindig nehéz búcsúzni, de ez az elengedés kimondottan fájt. Rossz 

vót, hogy nem tudtunk rulla ëggy darabig sömmit. Ű vót a legokosabb, a 

legkedvesebb. Neki tényleg én löttem az anyukája, már féléves korátul. A 

nagyok sorra möntek ëggyetömre, tanulmányukat végezték, aztán munkába 

álltak. Csöndes lött a ház. Néha gyüttek haza, az unokákkal, oszt olyankor a 

nagyapa jáccott velük, én mög nagy fazékkal főztem. Igazán akkor lött 

legnagyobb a családi összetartozás, a szeretet, mikor a gyerökök hazatértek. Jó 

barátokká váltunk. Első lányomnak a sors csak négy évre adta mög a 

gyerökáldást, amikor végre egy óriás, egésségös fia születött. Égyre nőtt az 

öröm, ahogy a család terebélyösödött. A végin mán a tizenhatodik unoka is 

mögérközött. Évente családi tanálkozóra gyüttünk össze, különféle 

helyszínökön. Körösztölők, nyaralások, gyerökmögörzésök emlékei tolulnak az 

elmémbe. Építközésök, ünnepségök, gondok mög örömök történetit mesélték a 
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gyerökeink. Mi végighallgattuk a párommal, oszt általába optimista irányba 

teröltük a panaszok végit. De mink is mögosztottuk velük, amit löhetött, 

szomszédokrul, vagy értetlen személyökrül, a rosszakaratú beszólásokrul, az 

ellenséggé vált barátrul – a tapasztalatainkat. Nem elcsüggedésök, hanem 

mögerősödésök löttek a nagy családi mögbeszélésökbül. 

Bár olyan szépen kialakult mindön körülöttünk, a fölöttes hatalmasságok arra 

gondótak, még nagyobb feladat követközik, még a párom továbblépése is szóba 

került. Én ez ellen tiltakoztam magamban. De a párom a föjjebb lépés reményibe 

mögtötte a döntést. Elég erőt érzött magába a következő „állomáshon”. Mi 

ekkor a városbul is elmöntünk, „haza” a nagy szolgálatot betölteni. Gyakran 

öröm ért, ismét a szülővárosomba visszatérve, előgyüttek a vót vasárnapi iskolás 

gyerökök, mán mint főorvos, tanár, tanítőnő, banki tisztviselő vagy áruházi 

eladó. Mind löhetetlen fölsorolni. Mög a régi barátnők, mind közeliekké váltak, 

a város ismerösöm lött. Az uccán mindig köszönt valaki, olykor tudtam ki az, de 

nem mindig. Mög aztán új ismeretségök születtek, kedves fiatalok gyüttek, 

követközött a szép ünnepségök sorozata, möghitt beszélgetésök a csöndbe. Itt 

lakott a fivéröm, drága párjával, fiaival, akiket szívbül nagyon szeretök. A 

temetőbe kint nyugszanak a szüleink. 

Tisztölet mög szeretet vött körül, jó vót hazagyünni. Mög a másik városba, a 

küzdelmek városába szintén szerettem néha-néha átmönni. Mozgalmas vót az 

életünk, tejjes lángon égtünk, ebbül a nagy aktivitásbul minden évbe pár utazás 

révin ëggy másféle aktivitásra jutottunk el. Vagy ott, a konferencián, baráti kör 

tanálkozóján, évfolyamtársak jubileumán, ünnepségökön, mindig ëggyütt 

jelentünk mög a párommal. Előadást tartottunk. Elvállaltuk a plusszt. 

Fáraccságot mög utazást. Összecsiszolódtunk, mosolyogtunk, nevettünk, mög 

komoly dógokat is mögbeszéltünk. Közbe még családi ünnepségök is 

sorrakerültek, öt esküvő, sok-sok körösztölő, rokoni tanálkozások. Még 

Amerikába is jutott a gyerökökbül, nálla is jártunk, oszt tényleg világot láttunk. 

Mindig hazagyüttünk, oszt csöndbe folytatódott a mindönnapi szorgalmas 
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munka, a szolgálat. Hozzánk mindig gyühettek, oszt sokan is érköztek, 

gyakorinak számított az egyéni beszélgetés, vagy távoli ismerősök látogatása 

mög uzsonnája velünk. Szerveztem, intéztem, sokan mellénk álltak, segítöttek 

is, de az irányítás a miénk vót. Nálunk a föladatokat nem löhet továbbadni, mint 

a munkahelyön. Mi vótunk a főnök mög a beosztott, az igazgató mög a 

hivatalsegéd is, képiesön szólva. Ez az ëgyházba így alakult. Nagyon szép mög 

tartalmas vót ez az elfoglalt élet. Aztán gyütt a nyugdíj, még nem tejjes 

félreállás, hisz vót tönnivalónk. Mindönbe ëggyütt, ëgymás mellett. ëgymást 

hallgatva, ëgymásra figyelve.  

Négy évtizedöt tőtöttünk el ëggyütt. Amikor a nyugdíjas kor elgyütt, ezt 

nehezen éltük mög. Azelőtt ëggy közösség szíve-lelke, irányítói vótunk, ezök 

után a hátrahúzódás követközött. Idős korba nehéz újat kezdeni. Jó, hogy vót 

hova mönnünk. Tanítónő nagynénémtül mög szüleimtül ëggy nagy házat 

örököltem. Ezt röndbetöttük. Évrül évre valami kis javítással szépítgettük. 

Annak idejin tanítónő nagynénémet, mint tulajdonost, a múlt röndször azzal 

sújtotta, hogy a lakását kisajátította ëggy nagy család részire. Nagynéném ëggy 

szobába húzhatta mög magát. A saját házába ëggy fal választotta el űt az idegön 

lakóktul. Még az udvaron is helyet kapott ëggy bácsi, aki a favágásba 

mindönkinek segítött. Jókat pipázott, füstölt az udvar végibe. 

Mind azt mutattya, hogy bőven vót hely azon a portán. Végül aztán nagysokára 

a lakók máshova kőtöztek, addig köllött szenvedni a hangosságuk miatt szögény 

nagynénémnek. Utánuk röndbetönni a szobákat, az së vót kis föladat. A nagy 

kerttel mi csak úgy bírtunk, hogy az őszi mög a tavaszi munkára ëggy idegönt 

fogattunk föl. Még ebédöt is kapott a fizeccség mellett. 

Utolsó évekbe nagyobb összegöt kért kőcsön. A félelmünkbe, hogy a jó dógos 

embört mög në báncsuk, adtunk neki. Aztán várhattuk, szögény öregök, hogy 

möghozza a pézt. Sömmilyen eszköz nem vót a kezünkbe, hogy visszakérjük 

azt, ami minket illetött. A jószándékú embör így járhat, mer vissza is löhet élni a 
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jósággal. Sokat veszítöttünk így el, ezökrül mán lë köllött mondanunk. Az 

embörünk eltűnt, fölszívódott. 

Az öregkort hasonlíthatnám ahhon az állapothon, amikor a fa már lëhullatta a 

legtöbb gyümölcsit. Hasznos vót, még él, de mán csak néhány levél díszíti. Oly 

szép az ősz, de aztán gyün a lombhullás, a csupasz, kopár ágakra ráhull a dér 

vagy a hó. A téli álom, a nyugalom ideje jön el. 

Égyször a vonaton sokáig utazva hosszan figyeltem ëggy képet. Rippl-Rónai 

festötte tán. Az a címe: Amikor az embör emlékeibül él. Az időskor, a 

nyugalom, az emléközés jelenik mög a képön. 

Én is emléközök. Sokszor végiggondolom a fiatalságomat. Az a tény, hogy a 

háború alatt teltek a legszöbb éveim, möghatározó vót a későbbiekre nézve. A 

félelöm beivódott a természetömbe. Félelöm vezérölt a legtöbb dologba. 

Amikor a vót vőlegényömnek mögírtam a döntésömet, hogy lëmondanék a 

további levelezésökrül. Nincs folytatás, úgy érzöm, maradnék a helyemön, nem 

merök kockáztatni vele. Bizonytalan jövőnek éröztem. Löhet, hogy így is vót. 

Félelöm vezérölt a párommal való házasságba, tudok-ë jó feleség mög anya 

lönni? A család, a külvilág, mindönki hasonlítgatni szokott. Az első feleség 

emléke mögszépül. Vajon nyomába léphetök-ë? Az az asszony szent. Én jó 

löszök-ë? Olyan romantikusnak tűnt az öt gyerök elvállalása, de hát a hibákkal 

is szömbe köllött néznöm. A gyerökök őszinték. A lázadásuk természetös. Én, a 

neveltetésöm miatt inkább a jót szerettem volna fölmutatni. Mégsë mindig 

sikerült. Mög érzéköny vagyok, az őszinte kis csacsikák nem tudták. Sokat 

sírtam. Eleinte mindig vígasztalt, mög engesztölt a férjem. Mindig neköm adott 

igazat. 

A gyerökök aztán mögtanultak alkalmazkodni. Az apjuk ehhön példakép tudott 

lönni. No, nem is árt az alkalmazkodás, a család után a világba, főnök mög 

munkatársak társaságába igön hasznos. 
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Azér is sírtam, mer én is szerettem vóna saját gyerököt. Férjem kész lött vóna 

erre, de a természetöm, a szervezetöm mégsë engedelmesködött. Egy két 

próbálkozás után sajnos be köllött látnom, ez nem adatik mán mög neköm. 

Végül jóleső érzésökkel gondolok vissza a családra. A visszakapott szeretetre. A 

másoktul kapott elismerő szavakra. Minta családnak láttak minket. Vótak pedig 

hibák, amiket elkövettünk, én a magam részirül beláttam, a félelöm nem jó 

dolog. Kár, hogy az vezérölt a korábbi éveimbe! 

Férjem alapvető derűje sokat formált rajtam. Hálás vagyok érte, hogy az az 

életigenlés, a dolgok iránti nyitoccság, a nyugott alapállás űt is jól karbatartotta 

lelkileg, oszt énrám is derűt árasztva, neköm is segítött mássá lönnöm. 

 

„Megvan az ideje a sírásnak…”  Prédikátor 3,4. 

 

Könnyes szömmel gondolok a betegökre, akikkel tanálkoztam. Ma hazánkba a 

panaszkodás divattá lött. Nincs mindönkinek igaza, amikor panaszkodik. Inkább 

hálát köllene adnunk, oszt a nehéz napjainkba reményködnünk köllene. 

Panaszkodás helyött körülnéznünk, mer nálunk sokkal szögényebbek, 

betegebbek is élnek. Szomszédom, Örzsike vót az, aki hányatott sorsával mindig 

möghatotta a szívemet. A Fölvidékrül, a háborús időkbe dobták át, s nagy 

csalággyátul szinte elszakatt, csak önmagára számíthatott. Körösztöt hordott, 

mer a férje rossz vót hozzá, durva beszédű, amit a két lánya átvött, ëggy életre. 

Oszt amit Erzsike összekuporgatott, a férj könnyen elkőtötte. Végül, amikor 

fölnőttek a lányok, férjhön möntek, ekkor vált kissé elviselhetőbbé az Erzsike 

élete. Szorgalmas vót, oszt sokat spórolt, szép kis házat vött, beröndözte. A 

kertöt, az uccát is röndbe tartotta. Láthatóan, az öregödés a számára is sok 

kellemetlen változást hozott. Először váratlanul betegség mög halál miatt ëggyik 

lányát elvesztötte. Távol élt a lány, az a távolság is fájt a mamának. De a közel 

lakóba së tanált vígasztalóra. Ez a lánya nagyon kögyetlenül bánt vele. A szép 

kis házba az unokája kőtözött be, fölélte, amit a spájzba tanált, oszt Erzsike néni 
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sírva panaszkodott a kisömmizésre, mög a rideg családi környezetre. Magas 

nyugdíját mind fölélték, oszt hiába reklamált, ezön nem változtatott a család. Én 

mindig azzal bíztattam, hogy ha a család kapta a pénzt, jó helyre adta Erzsike 

néni. Jót tött, në érözze kifosztottnak magát. Hiába nyugtattam. Szerettem vóna, 

ha nem emészti magát az elvött dógok miatt, de mindön békítés hiábavalónak 

tűnt. Végül a lelki bajok fájó testi tünetöket okoztak. Tejjesen 

mozgáskorlátozottá lött. Sajnos a harag mind a két ódalon gyűlt, oszt néha 

hangos kiabálásba robbant ki. Égyik félnél së láttam a mögbánást. Azt láttam, 

hogy a család maga alatt vágja a fát, mivel a mamával, „a kincsösbányával” nem 

jól törődik, s a mama bánata, elkeserödése mindig csak rövidíti a közös életöt. 

Égyik unokalány mintha gyöngédebb lött vóna a nagymamáhon, ám ű së tutta a 

sorsát jóra fordítani. Ez a kislány, amikor a kórházba gyakran fölkereste, kedves 

vót mamájához. De az anyja mindönt lërombolt. Uralkodott a mamán. Erzsike 

néni irreális álma az vót, hogy valakit fölfogad, oszt a gondozásrul másként 

gondoskodik, ám ëggy fillérrül së akart lémondani a lánya, s maratt a durva 

bánásmód. Erzsike néni mindönt siratott, elveszött egészségit, házát, nyugdíját, 

békéjit. Méltatlan környezetbe, nagyon bánatosan telt utolsó ideje. Most, hogy 

mán nincs köztük, biztosan eszükbe jutott ëggy-két használati tárgyrul, szerény 

hagyatékárul. Nem szólt ige a sírnál, másként intézték a temetést, nem hitünk 

szerint. Pedig szükségük lött vóna a lelki értékökre is, űk csak a fődi kincsöt 

keresték. Nincs Isten áldása az ilyen élketúton, nincs békessége az 

istentelenöknek. Maga ellen vétközik az, aki a szüleit nem tisztöli. 

Még arra emléközöm, Erzsike néninek milyen gazdag lelki kincse vót, a 

gyerökkorbul hozott imák mög a versök miatt. Ha ezt az örökségöt mögböcsülte 

vóna a család, nem lönne olyan fájdalmas a veszteségük. Mer a sokat próbált 

asszony a gyerökkorába az Istenhitöt tanulta, ezzel ëggyütt sok értéköt őrzött. 

Mindvégig igaz embör vót, bár a végin mögtört a szeretetlen család 

kegyetlenségei miatt, s türelmetlenné, zsémbessé lött. Amit nagyon mögértök. 

Az ilyen életökér emejjük föl szavunkat a legfőbb bíránkhoz: 
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„Uram a nyomorultat, a gyöngét el në hagyd, az árvát, elhagyottat gyámolícsd te 

magad! A szögényt ki remélve, csak reád néz az égre, Úr Isten el në hagyd!” 

 

Hosszú életöm során rengeteg történettel ismerködtem mög. Akinek 

mögismertem a sorsát, jobban a szívembe tudtam zárni. Mögértöttem, mit miér 

tött. Idős koromra sajnos a számomra is elgyüttek a nagy mögpróbáltatás napjai. 

Testvéröm, akkivel ëggy városba élhettem, mindig segítött. Támasz vót. Erős 

oszlop nekünk. Sajnos az erős oszlopok is kidűlnek. Erre könnyezve gondolok. 

A napi telefonhívás, az érdeklődés: „Bözsikém, valamit vigyek-ë nektök?” – 

mán nem hangzik. Nagyon hiányzik a testvéröm. Olyan talpraesött vót, mint a 

szüleink. Ha intézni köll valamit, nagy gond az neköm! Követköző hónapba 

újabb bánat ért. Nem ocsúdtam föl a Bálint halálhíribül, mire újabb hír érközött. 

Szögény párom is elmönt. Épp a születésnapomra készültünk. Belázasodott, de 

mindönáron a cukrászdába akart vóna elmönni, vönni valamit. Nem engedtem 

el. Másnap reggel, még fürdés után, fölöltözve elesött. Nem tudtam fölemelni, 

úgy tűnt, mintha nem volna eszméletinél. Körösztfiamnak szóltam, ú ugye a 

fivéröm fia, éppoly talpraesött, mint az apja vót. Rögtön szólt a mentőknek. A 

mentők már itt is vótak. Betámogatták a kocsiba a páromat. Ott, útközbe halt 

mög. Nem mellettem, én csak a fájó mög hihetetlen hírt hallottam. Azóta is 

előttem van, amint kissé náthás hangon szólít. Azt hittük náthás, közben 

tüdővizenyője miatt nem tudott röndösen lélegözni, beszédnél elfogyott a 

hangja. Tán még a háziorvos së gondóta, hogy nem valami mögfázás tünetei 

vótak azok, hanem sokkal veszélyösebb jelek. 

Az éccaka hosszú. Néha álmomban ott szuszog a párom, Kinyújtom a kezem, de 

erre fölébredök, hát nincs ott. Oszt sírok. Majd vissza próbálok feküdni, pihenni. 

Gyakran szomorkodom. Egyedül rossz. Ha elgyünnek a gyerökök, máris jobban 

érzöm magam. Csak a frontok në gyünnének oly gyakran. Ilyen az életöm, ez a 

valóság, végül csak ëgyedül maradunk. Jaj! Ehhön sok lelkierő szükségös. 
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Égy hónapig a kórházba feküttem. A bánat beteggé tött. Annyira fájt a szívem az 

ott tapasztalt dolgok miatt is. Itt írom lë ëggy kis beteg barátnőm történetit. 

A kórház a legkülönfélébb betegök gyűjtőhelye. Aki begyün a külvilágbul, oszt 

láttya a szenvedőket, bizonyára azt érzi, milyen nyomasztó a látvány, mennyire 

csüggesztő a tudat, hogy vesztésre állunk a halállal szömbe. 

Mindön nap ëggy újabb veszteség gyün. 

Mégis van visszaút a betegségbül, löhet visszatérés az egészségösök világába. 

Titok, miér köllött a keserűségöt átélni, miér köllött mögijedni, kéccségbe esni, 

aggódni, félni, hogy aztán nyugottan fölsóhajcs, már nincs nagy baj. Barátnőm, 

a visszatérők közé tartozott. Ennek örülök! 

Égy balesettel kezdődött a betegsége. Lëesött a lábárul. Tanálgatták az orvosok, 

mi löhet a baja. Kórházba került, súlyos fájdalmakkal, s tévesen előbb azt 

állapították mög rúla, hogy rákos. Amikor a mi osztályunkrul fölsétált a rákos 

betegök osztályára, az onkológián begyógyszerözött szenvedőket végignézte, 

elhatározta, nem veti alá magát az ajánlott gyógykezelésnek. Égyszerű asszony, 

de a bölcsessége, óvatossága segítött neki a döntésbe. 

Félt a kemoterápiátul. Mög igaza lött. Menetközbe kiderült, mégis más a baja. 

Kapott kezelésöket, gyógyszert, oszt végül hazamöhetött. Sokáig gyöngélködött. 

Aggódtak érte az övéi. Később lábra állt. Szervezete légyőzte a betegségöt. 

Utólag mesélte el, könnyes szömmel emléközve, milyen vót, mikor a túl magas 

lázzal, ëggyik halál közeli éjszakán, fölülről látta magát az ágyon feküdni! S az 

hozta vissza Isten kegyelmibül, hogy lánya mögszólította. Anya! Anya! Mi 

történt veled? – Ez a kislány komoly lelki társa az anyjának. Miatta, érte vissza 

köllött gyünni a túlsó partrul. Adatott visszatérés a komoly bajbul, oszt még új 

mög új célok állnak a fiatal nő előtt. Lánya iskolába jár. Őt még nevelni köll, 

kísérni az úton, mög mellette lönni. Viszont a férj nem mindig mögértő, vannak 

rossz napjai. Ha jobban a pohár fenekire néz, akkor goromba. Mindönre van 

magyarázat: részögségit mindig azzal mentögeti, most vesztötte el bátyját, 

súlyos betegség után. Milyen mögrázkódtatás érte. Öreganyja egyedül rá 
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számíthat, a gondozására, amit a férfi tejjesít is. A probléma az, hogy miközben 

annyának panaszkodik, ëggyütt sziggyák a feleségöt. Igen, addig ëggy húrun 

pöndültek. Micsoda élet ez! Küzdelöm ëggy rossz házasságba, küzdelöm a 

szögénységbe, a gyöngeségbe. Barátnőm sokat sír. Néha jobb napok gyünnek. A 

férfi jobb hangulatába átröndözték a lakást, ëggy-két bútort is vöttek, 

számítógépet a gyeröknek. Annak ellenire, hogy súlyos próbatételöket éltek át, 

nem változtak, ëgymást bántyák, pedig segíteni köllene. Mi lössz velük? Ebbül a 

kritikus körülménybül – sok fiatal szívesen elmönekülne. Éggy möggondolatlan 

kapcsolatba, vagy távoli munkahelyre. De ez a kislány érzi, mennyire szükség 

van a jelenlétire. Most még otthon van, jó bizonyítványt, dicséretöt vitt haza év 

végin. Csuda, hogy produkálni tudott, nem húzta lë a feszülcségtejjes családi 

háttér. Ebbe a lányba hit van. Talán a jelönléte mindkét szülőjének segíccség, 

intés; embörnek köll maradni! Dógozni, jövőt építeni. Bízom ebbe a lányba. Van 

ereje, kezelni tudja a problémákat. Csöndesen horgya a neki adott terhöket. 

Csoda mög áldás ëggy ilyen kislány. Ezt anyja is érzi. Amikor könnyesen 

emléközik a betegségire, a válságos állapotára, a lassú erősödésre, éröznie köll, 

ëggy segítő kéz tartya űt, oszt a lányán túl még Valakire támaszkodhat. 

Valakire, aki vele vót a szenvedésbe, a folyamatos gyógyulásba. 

Próbatételeiben. Aki mindön napon velünk van, mint ígérte. 

 

Vót a kórházba velünk ëggy diplomás nő. Szögény, régóta munkanélküli. 

Betegségit érözve a kórház körül sétafikált, onnan jutott be rosszullétibe. Mikor 

a címit kérdözték, nem vallotta be, azt mondta, otthontalan. Így a 

szeretetszolgálat fogadta be. Aztán hallottam, hogy újabb bajjal kezelik, hát 

möglátogattam. Tizenkét részös kemoterápiás kezelés sorozatot fölvött. Nyári 

szünet után most télire mögint be köll gyünnie, újabb kezelésökre. Közbe ëggy 

műtét miatt lë is gyöngült, de még nem láttam ilyen nyugott embört. 

Azt mondta, pedig nem részösült vallásos nevelésbe, hogy már kétször mög 

sikerült úsznia a halált, ëggy fölsőbb hatalomnak még célja van vele, azt reméli. 
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A beteg társait biztattya, segíti. Persze, jövedelme szinte egyenlő a nullával, 

mint említöttem, munkanélküli. Igazábul sönkire së számíthat, mivel a kérvényt 

beadni azt jelenti, elő köll gyünni a rejtöttségbül, adatait mögadni, sőt, még ha 

folyószámlát kérnének, az sincsen. Sömmi sincsen. Csak a puszta remény. Égy-

két jó embör, aki segít rajta, én is ezt töttem. Vásároltam neki a kedvenc 

süteményibül, a napi szükségletökhön mög a szükségös gyógyszerihön adtam 

neki pézt. Amilyen lelki építő olvasmányt csak tuttam, átadtam neki. Nem 

siettettem azt, hogy higgyen, a jó Isten majd elvégzi a lelkébe. Soha nem 

eröltettem az ilyesmit. Nem löhet a rózsabimbót së nyitogatni; nyíjj mán ki! Az 

emböri lélök is ilyen érzéköny virág, idő köll, csönd, napfény mög ború is, hogy 

kiviruljon. Különös, hogy ez a nő a több nyelvű képzöttségivel sömmire së 

jutott, azontúl, hogy könyvtárba vót évekig, oszt iszonyú sokat olvasott, de aztán 

mán nem tudott visszamönni a munka világába. Löhet, hogy biztatást së kapott, 

csak akadályokat látott maga előtt, oszt mögtorpant. A mögható az, ha velem 

beszélt, soha nem panaszkodott sönkire së, nem sajnáltatta magát, inkább 

érdekös dolgokkal hozakodott elő. Szívügye ëggy  beteg kislány sorsa, annak 

kűdözgetött a kórházbul kis ajándékot, hogy örüjjön. Boldogok a szögényök… 

Az ilyen szögényök, akik lelkileg mög éppen gazdagok löttek. Nagy titok, mi 

rejtőzik a lélökbe… Áhítattal gondolok ezökre a titkokra. 

 

Mindég a realitás talaján álltam. Mint mán elmeséltem, főkönyvelő vótam az 

aktív, fiatal éveimbe. Szerettem a számokat, a reál tárgyakbul mindig jelesöm 

vót. Oszt logikusan, mög józanul gondolkodtam mindig. Első vót az ész, a 

második is az, majd csak aztán az érzelöm. Most, ebbe az utóbbi évbe löttem 

fogékony arra, hogy az álmaimra is odafigyejjek. Az év első napján azt 

álmottam, hogy ëggy fiatalkori barátommal a Tisza partyán üldögélünk, oszt ez 

a barátom möghív valami röndözvényre, de nem vállaltam el. Hát így is vót, a 

valóságos életbe, hogy ebbe az évbe tényleg sorra gyüttek möghívók, 

mindönfelé hívtak, de nem löhetött elmönnöm, mivel elestem. Mivel a 
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naplómba beírtam az álmaim, később mög üres óráimba elolvastam a korábbi 

bejegyzésöket, mögdöbbentem, hogy van mögérzés! Van olyan, hogy valamit 

előre sejtünk, oszt mögvalósul. Aztán a követköző álmom az lött, hogy a 

konyhába ëggy sárkány bújt el a sarokba, oszt attul tartva csak kerülővel löhetött 

közleködni. Az álom után fölébredve azt vöttem észre, hogy egér fészkölt be a 

sarokba, néha előgyütt, oszt én tényleg féltem, kerülgettem. Végre aztán a 

cicámat behívtam, oszt az ëggy időre röndöt tött a sarokba. Majd a harmadik 

lényegös álmom az vót, hogy nagy hóba taposok. Pár nap múlva éppen lë is 

esött igazábul a hó, a Pisti unokám, március 15-re, a győri egyetemrül haza akart 

gyünni, de útközbe elakattak, valami váróterömbe tőtötte a gyerök az éccakát. 

Sajnáltam, kiéhözve érközött, első dóga az vót, hogy barátnőjinél jelentközött. 

Majd még rám is szakított időt. Nagyon örültem, hogy mögúszta. Az jutott az 

eszömbe, hogy Apu annak idejin Szibériába a nagy hóba a társaival ott 

fagyoskodott. Mindig elmesélte az unokáknak – már akár százezerször is, hogy 

is vót a farkaskaland. Mi mindönt ki köllött bírni a régieknek is! Visszatérve az 

álmaim világáhon, a negyedik lényegös álmom mög az vót, hogy ëggy 

boszorkány házába fogoly löttem. Ezt nem tudtam mi, a jelentésit nem értöttem 

mög, csak sokára. Csak később derült ki, mi követközött rám. Éppen húsvét vót, 

a szobába újbul elestem. Mindig úgy képzelögtem, hogy így fogok éccör 

möghalni, oszt csak későn nyitnak rám. Húsvét vót, második napja, persze, 

neköm ëgyforma vót mán mindön nap. Éppen a körösztfiam gyütt, oszt mög 

akart locsolni. (Sëhova së jár, de még engöm mindig möglátogatott a 

locsolkodáskor.) Szöröncse, hogy vót kúcsa, oszt begyütt, hát én ott fekszök 

töhetetlenül. Gyorsan a mentőt hítta, oszt a kórházba vittek. Közbe az 

eszméletöm elvesztöttem, nagyon csudálkoztam, amikor a fehér ágyon a 

szömöm kinyitottam. A jobb kezem eltörve, az esés miatt. Az éjjeli szekrényön 

pohár, de nem tudok érte nyúlni. Eltört a kezem, de erre a nővér, aki a másik 

betegöt mögnézte, nem gondolt. Ott fekszöm, már kiszáradt a szám. A nővér az 

éjjeli szekrényre töszi az ebédöt, de szinte dobja. Nem lassan, hanem gyorsan. 
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Oszt elmögy. Azt reméltem, kanállal mögötet valaki, de csak hűlt az az étel, én 

mög nyöszörögtem, de sönki së segítött. Mire mán kihűlt a leves, a nővér 

sötétön, elégödetlenül elviszi az egész tálcát. Mögjegyzést is tösz. Hát az 

álmaim boszorkányát itt ismertem föl. Még ott fekszök töhetetlen, irgalomra 

várva, oszt ezök hagynak éhönhalni. Sírtam, oszt elaludtam. Mire fölébredtem, 

sötétödött. A kis unokám gyütt, a másik, az itt dógozik közel, oszt mögígérte, 

mindön nap gyün. Tényleg így is vót, kis finom bébiétellel Glória mögjelent, 

mint ëggy angyal, oszt kiskanállal mind beadagolta. Jól esött. Amikor ű vót 

kicsi, én is ötettem, de erre nem gondótam, hogy ez mögfordítva is 

bekövetközhet. Könnyeim a szömömbe szöktek. Másnap még kis tornát is 

csinátunk, úgy, hogy tessék nagymama kinyújtani a lábát, mög fölemelni. Mer’ 

hát a kezem tört csak el, a lábam mög satnyán heverészött nap mint nap az 

ágyon, oszt az së jó. Möghatott, ahogy ez a kicsi lány ilyen gondos, ennyire ért 

az öregök nyelvin. Köszönöm, sokat jelentött. Aztán elmönt Glória is haza, oszt 

csönd lött. Érdekös, mennyire szerettem az emböröket, szerettem beszélgetni, 

érdekölt a sorsuk, most mög csöndbe fekszik itt mindönki. Tán kedvük sincs 

beszélni. Szobatársaim mind mögatták magukat a betegségnek. Én mög reálisan 

számolok, túl vagyok jóval a kilencvenön. Hosszú, tartalmas, szép életöm vót, 

már mögelégödtem mindönnel. Úgy érzöm, lassan készülök a nagy útra. Itt, a 

kórházi ágyon visszatérő esemény újra mög újra, hogy álmomba ëggy vonatra 

fölszállok. Az lassan elindul, így csak intögetni tudok, sajnos itt mán beszélni 

kár, úgysë hallják. 

Kedves Naplóm, löhet, hogy nem tudok többet írni, ebbe az eltört jobb kezem 

mögakadályoz, oszt a macskakaparáshon hasonló írást mög szégyöllöm. 

Naplómba még szöbb napjaimba lëmásoltam ëggy gyönyörű versöt. Égyre 

inkább az én helyzetömrül szól a költő, úgy érzöm. Mennyire mögérözte a költő, 

oszt kifejezte, amit mi csak sejtünk. Zseniális, teccik ez a vers, annak idejin még 

aranykötésös sorozatba mögvöttük, mer’ a párommal mind a ketten nagyon 

becsültük a magyar írókat mög költőket. Párom is költőféle embör vót, még 
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főleg a diákkorába írogatott, aztán a debreceni kollégiumba mindön évbe az 

évzáró felé vót ëggy búcsúröndözvény, azon fölolvasta a krónikáját. Abba benne 

vótak a professzorok, a jellegzetös elszólásaik, jópofa aranyköpésök, mög az 

ifjúság viccös dógai. Ez a krónika, rímölve, mindönt magába foglalt. Mennyire 

köszönték a diáktársak, a professzorok, mögverögették a férjem vállát, a 

konyhás nénik, akik ott az étkezőbe szájtátva hallgatták a krónikát, mög a 

kirobbanó nevetést, mög a tapsot, aztán dupla adag repetát adtak a költőnek, aki 

örült a mögböcsülésnek. 

Jaj de kár, hogy később a párom nem írt, csak az első felesége halála után ëggy 

kisregényt, olyan vallomás-félét, s később aztán nem tudom, írt-ë valaha. 

Elhallgatott a múzsája. Hát az bizony nagy baj ëggy költőnél. Igaz, olyan 

goromba évek követköztek, a történelöm annyi vért, veszteségöt, csalódást 

okozott. Szögény kedves párom, szöröncsére derűs maratt, kedves vót, jó rá 

emléközni, óriási ajándék neköm, hogy a második felesége löhettem. Most, ha 

véget ér itt a kórházi mög földi életöm, hiszöm, a másik életbe, amibe egész 

életömbe reménységgel kapaszkodtam, ott löhetök, ahun a drága szüleim, a 

szeretött fivéröm mög a szerető, drága jó párom vár mán. Most, mivel én költő 

nem vagyok, versöt írni nem tudok, idegön tollakkal ékesködve, ezzel a verssel 

köszöntöm a családom tagjait, akik ëgyször majd elolvassák a történeteimet. 

Kedves gyerökeim, szerettelek titöket, most is ,oszt örökre szeretni foglak, ezt 

remélöm éröztétök. Hiszöm, a szeretet erőt ad nektök a nehéz időkbe. 

Vigyázzatok magatokra mög az unokáimra! Örülök, hogy veletök löhettem. 

Möggazdagottam lélökbe, hogy köztetök, a fiatalok örömeit mög gongyait is 

mögismertem. Annyi szállal kapcsolódtunk egymáshon, most, hogy én 

elmögyök, ti még maradtok, ezt a lelki szeretetkapcsot ti is érözni fogjátok. 

Azzal, hogy erre az induló vonatra szállok, oszt távolodom, még nem 

szakadtunk el tejjesen. Jó vót visszaemléközni. Most előre tekintök. Figyelök 

Arra, aki itt marad velem. Mert Ő velem lössz mindörökre. No, kedveseim, 

gyüjjön a vers: 
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Juhász Gyula: Betegszoba 

 

Egy ágyon ring most életem tova  A bús világ, a dús kalmár világ 

Ringatja láz, ringatja sejtelem.  Oly messze megy, mint part a tengeren, 

Évek, remények, kétségek soka,  Föl a vitorlát, búgjatok imák, 

Mind szállnak velem.    Harsog a végtelen. 

 

    S a lélek, aki meddőn keresett 

    Irányt, partot, örömet, eget, 

    Most érzi, hogy az Isten közeleg 

    S feléje integet. 

 

 

Börzsönyi Istvánné Kádár Katalin 
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Gyeröknevelés 
  

Életöm legnagyobb tanulságát Édös a halálával adta. 

Csöndes, vidám, szorgos asszony vót. Még fölnőtt koromban is azt hittem - mer 

ű vigyázta - , hogy a családi életünkben mindönt Édösapám dönt el. 

Röndszerető, szigorú embör lévén ölég jól egrecéroztatott bennünket. Nem tűrt 

ellentmondást.  

A házunk udvarán állott ëggy fiatal sárgabarack fa. Elgyütt a szüret ideje. 

Édösapám kihozta a falétrát a kamrábul, s fölállította a fa lombkoronája alá. 

Felém fordult, szúrós tekintetit rám vetötte, s mögjegyözte: 

- Fiam, föl në mönny a létrára, mert ha lëesöl, még mög is verlek! - Féltem én 

tülle, de a kísértés nagyobb vót. Fölmásztam a kétágúra, s annak röndje-módja 

szerint lëestem. Ahogy fődet értem, nem a ríváson járt az eszöm, hanem mint 

akit mögcsípött a darázs, úgy inaltam be a házba. 

Édösapám - szavatartó embör lévén - ha ott ér a fa alatt kiterülve, biztosan 

betartja az ígéretit. Őt lepte mög a legjobban, mekkora tekintélye van a gyerök 

előtt, melyet a házba rohanó lyánya látványa világított mög. 

Édös soha nem védött mög bennünket az apai szigorral szömbe. A családfőnek 

nem rombolta lë soha a tekintélyit, cívódásait a sírba vitte. 

Édösapám, szíve möghasadt, mikor Édös möghalt. 

  

Jelige: Circu  =  Lőrinczné Kis Ibolya 
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Internetös mögröndölésök 
 

Ëgy fiatalembörnek ëgyször csak elromlott a számítógépe. Ezér’ eldöntötte, 

hogy mögnézi az internetös ajánlatokat.  

Három hétön körösztül keresgélt. Möglelt ëgy számára nagyon mögfelelő 

műszaki cikköt. Mögröndölte. Az érintött ügyfélszolgálat mög  a möghirdetött 

termék kapcsán érintött cég  viszont többszörösen mögtévesztötte, mögvezette. 

Emmiatt möghallgatásokra fog mönni. Az ëgyik möghallgatás a hétön lösz. A 

Mögröndölőt nagyon mögviselték, mögviselik a kellemetlenségök. 

Fölmerült benne, hogy három embört mögkérdöz az internetös 

mögröndölösékkel kapcsolatosan. 

Mög is tötte.  A mögkérdözöttektől az alábbi válaszokat kapta: 

 

Në röndölj netön! Mindig személyösen röndölj! 

- Átverés szinte mindegyik internetös möghirdetött ajánlat! 

- Internetös mögröndölésök? Mögbolondultál? 

A fiatalembör möglepődött kissé ezökön. Merjön, vagy në többet internetön 

röndölni? 

Vajon hogy végződnek a möghallgatásai? Lössz igazság, helyös döntésök az 

ügyibe’?  Ezök a kérdésök is foglalkoztatják a  palira vött mögröndölőt. 

 

Az internetön röndölni valóban möggondolandó. Vigyázni köll. Sok a 

mögtévesztés is. De szinte mindön cég az embörök átverésére utazna? Ez lönne 

a céljuk? Nem hiszi a fiatalembör.  Fölvöszi a két érintött féllel a harcot. 

Csúnyán lóvá tötték. Mindön webön röndölni szándékozónak mögfontolt 

döntésöket kíván. 

Vigyázzanak  embörök, hogy hol, mit röndölnek! 
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        Tolnai Imre Krisztián 
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Jókor gyüttél Áron! 
 

Pétör lëjjebb csavarta a petróleumlámpa tatarját, odaverögette a dunyhát, osztán 

bedűlt az ágyba, mint ëgy krumpliszsák. 

Terus, - a felesége – bekallantyúzta a firhangos ajtót, oszt elfújta a lámpavilágot. 

- No aggyon az Isten nyugodalmas jóccakát, mert mingyárt hajnal lössz, oszt alá 

köll gyútani a bográcsnak. 

- Nem tudom, Jóska húzza-é mán a lóbűrt, - tán álmába mán forgattya is a késit 

a mi göndörszőrű Zsuzsink nyakába. 

Pétör hangosat nevetött, aztán csak a falat rengető horkolása hallatszott, hogy 

még az asztalonmaradt poharak is összekoccantak. 

Hanem hamarabb ébredtek, mint ahogy azt tënnap eltervezték. Olyan dudálás, 

tülkölés, kutyaugatás lött hirtelen odakünn, hogy arra csak a süket sógor nem 

ébredt vóna föl. 

Az embör is, az asszony is, - csak úgy pöndölbe – kiugrott az ágybul, oszt 

szalattak az ablakhoz, ki, mi löhet az? Mikor möglátták a homályban az autó 

fényös szömeit, mög annak sárga ódalát, mánis mögnyugottak, oszt szalattak 

ajtót nyitni. 

- Jókor gyüttél Áron! – lelkendözött az asszony, aztán betessékölte a korai 

vendégöt. 

- Jókor gyüttél öcsém! – verögette mög Áron hátát a báttya – Máma disznót 

vágunk, köll a segíccség munkáhon, övéshön, iváshon! Mingyán gyútok is 

világot! 

Mikor mán kicsit káromkodva ugyan, de magára rángatta a hosszúgatyát, mög a 

mackónadrágot, az asszony takaros otthonkába bújva hozta is a poharakat, mög 

a pálinkás butykost. 

Töltött, koccintottak, mögpuszilták ëgymást jobbrul, balrul, oszt ëgyhúzókára 

lécsúsztatták a kupica pálinkát. 
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- Jókor gyüttél Áron! – erősítötte mög hangos szóval az örömit Pétör. 

Áron eddig szóhoz së jutott. Most kezte csak exkuzálni magát, hogy így mög 

úgy, csak eszibe jutottak Pétörék, mög hogy mán nagyon kívánkozott a küvek 

közül a zajgástul távol a „kistanyára”. Hát így hota el az a nagy szíve, mög a 

vágyódása. 

Huncut embör ez az Áron! Pont máma, oszt kora hajnalba? Hallhatott ez valamit 

tënnap a tejesembörtül, az Andrástul a városba a készülődésünkrül, - 

gondolkodott Terus – oszt azér ötte a rosseb ide hajnal előtt. Nem baj, jó fogós, 

dógos, hamarébb kész löszünk, aztán kűdök ëgy kosár kóstolót Lidi 

sógorasszonynak, mög a gyerököknek. Jaj, hogy szeretöm azt a kis szöszke 

Zsuzskát, no mög a kízelködő Tomikát! – Így zsémbölt belül az asszony, de a 

keze már járt, mint a motolla. Összetörte a szalmacsóvát, berakta a sparhetba, rá 

pár szál rőzsedarabot, két hasított fát, oszt alágyútott. 

Fölrakta a kis nyeles edénybe a vizet, amikor az forrt, ráöntötte a neszkávéra – 

csak így hívták, - föloldotta, cukrot szórt bele, oszt poharakba kínálta az 

emböröknek. 

- No, igyatok belűle, jó forró, mög elég erős is. Köll a frisseség a Zsuzsi 

léfogásáhon! 

Ekkor érközött mög Józsi, a böllér. Mindön évbe ű vágta lé a disznajukat, mer 

olyan szép sonkát sönki së tud kanyarítani, mög olyan ízös, színös hurkát, 

kóbászt së gyúr sönki a környékön, mint ű. Jó koma, kedves barát, szívesen is 

böllérködik, hát itt a helye! 

- Igyunk Jóska mingyájunk egésségire, mög a Zsuzsika utolsó lehölletjire! – 

emeli a poharát Pétör. 

Kívül melegítött a sparhet, belül a jóféle pálinka. Közbe az égi takarót is 

mögemelte ëgy kicsit a Nap, kezdődhetött hát a munka. 

Terus föl szokta fogni a vért, abbul készít zsírral, hagymával pirított, sós, borsos 

vért, szel mellé könyeret, gőzölgő teját önt. Tuggya, hogy Áron úgy szereti, ha 

szór a vérre ëgy kanálka őrölt paprikát is. 
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Mire idebe elkészül, odaki mán érözni a pörzsölt szőr, bőr szagát, kaparják, 

mossák fehérre Zsuzsit. 

Az udvaron az izzó katlan szája ëgyre kapkoggya a csutkatüvet, aprófát, vagy 

ëgy-ëgy kisebb hasábot is. A pipáló kályhacsüvön kavarog az ég felé a 

szürkésfekete füst. 

Józsi mög Áron lëemelik a kiskamra tisztára mosott ajtaját, oszt ráhengörítik a 

mögpörzsölt jószágot. Körbenézik, fülit, farkát kapargattyák, aztán Józsi élös kis 

bárgyával lëcsapja a disznó farkavégit, oszt aszongya: 

- Nesze Áron! Ropogtasd el! Abba nincsen csont, majd jobban esik rá a 

pályinka. 

- Én a fülibül kérök édösapám! – veri föl a csöndet ëgy vékonyka, élös 

hangocska. 

- Itt a ház úrikisasszonya! – rikkant föl Pétör, oszt fölkapja, mögforgattya, 

majdhogy össze nem roppantya a berlinerkendőbe bújtatott négyéves kislányát. 

- A fülibül vágjak? Hát itt van mindkettőnek a högye, hátha még ettül jobban 

möghallod édösanyád hívó szavát is. 

- Veronka! Veronka! Hát ki issza mög a Piros frissen fejt, habos tejit? Ki öszi 

mög a tejfölös könyeret, hogy erős mög bátor lögyön? Gyere gyorsan, mer nincs 

aki vizet vigyön a kiskantába apádéknak! 

Veronka tejescsupra hamar kiürült, a tejfölös kenyeret cakkosra harapdálta. 

Mikor elfogyott, mögköszönte a röggelit, oszt szalatt az udvari kútra vízér. 

Mire visszaért az apjáékhon, Zsuzsi mán kettéhasítva fekütt az ajtón, Pétör bácsi 

szötte ki a belit ëgy nagy vájlingba. Kitürülgette a bent maratt vért ëgy kockás 

terítővel, aztán a vájlingot édösapával vitték az eresz alá a hosszú asztalra. 

Ekkor sajnálta mög Veronka, hogy a Zsuzsi nincs többé. nem röfög az ólba, nem 

dörgölődzik a kerítés ódaláhon, mög nem szalad oda hozzá ëgy csű kukoricáér. 

A kislány hirtelen mögriatt, mer Józsi bácsi ëgyre nagyobbat ütött a disznó 

csontyaira a bárgyával, mög a nagykéssel. A gyerök be is szalatt a konyhába, 

lëült a hokedlire, lógálta a lábát, oszt úgy nézte, mit csinál az annya, mög Rozi 
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néni, aki most gyühetött át a szomszédbul. Ű szokott segíteni anyának a belet 

kitisztítani, abálni a húsokat, zúccségöt tisztítani a búslevesbe, mög ëgyéb 

dógokat is, de arra mán Veronka nemigen emléközött. 

- Csókolom! – köszönt ëgy nagyot, oszt lécsúszva a hokedlirül, beszalatt a 

szobába. 

Rozika mög Terus kihurcolkodtak az eresz végibe, ott is a kiásott kis gödör 

mellé, mer a belet ki köllött forgatni a benne lévő önnivaló maradványaitul, mög 

a kissé bűzölgő emésztött maradéktul. Sok vízbe mögmosták, síkálták, csak 

azután húzódtak bejjebb, hogy létisztázzák, különválogassák. A vastagbélbe 

kerül majd a finom májas mög véröshurka, külön gonddal készül az abalébül 

kifőtt tüdő, vese, szív mög ëgyéb apróság, mög jóféle fűszerök, főtt rizs 

hozzáadásával a rizsöshurka. Ha kóbász is kerül majd melléje, sütve az ëgyik 

legfölségösebb eledel. Kűdenek kóstolókba is a paprikás mög a töpörtő mellé. 

A vékonybelet a kés fokával finoman mögkaparják, hogy a valódi bél mán 

vékony mög átteccő lögyön, aztán kis sós, langyos vízbe beleeregetik, átmossák, 

osztán ëgy kis ecetöt is hozzálöttyintve haggyák pihenni, hogy né lögyön 

„disznószaga”. 

Az udvar közepin Józsi nótázását löhet hallani, miközbe lëkanyaríttya a két 

hátsó sonkát, majd a két elsőt is. 

   „Nád a házam teteje, te-te-je, 

   rászállott a cinege, ci-ne-ge…” 

A dalsorok vége azér vált döcögőssé, mer mindön szótagnál átvágott ëgy-ëgy 

bordacsontot. 

Aztán mögnyalta a szája szélit, mer eszibe jutott, milyen jóízű a füstölt ódalassal 

készült tarkabab-leves! 

Lassan fogyatkoztak Zsuzsi „alkatrészei”, a nyakaskaraj, a tarja, a csülök, 

köröm, hasaajja szalonnának való, az ódalszalonna hatalmas darabjai, mög a 

legfinomabb húsos csont a girincbül, amibül készül az orjaleves. 
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Míg Józsi mög Pétör vágja, szortírozza, formára vágja a darabokat, Terus a 

kiskamrába a homokba tárolt zőccségfélét kurkássza elő ëgy szakajtóba a 

kislapáttal. Olyan illatos a sárgarépa, a zellergumó, a hófehér 

petrezselyömgyökér, hogy ëgy pillanatra Terus a nyárba érzi magát. 

- Te Rozi! Van-é elég hagymánk? Tudod, sok köll a paprikásba, tőtelékbe, 

miëgymásba. Vagy vigyek még föl ëgy cserpákba azt is? 

- Nem köll! Józsi mán apríttya, oszt sír, mint a gyerök, úgy csípi a szömit. Még 

az éneköt is mögváltoztatta, hogy aszongya: 

… Sír az én galambom keservesen…” 

Erre mán visszatért Terus, fölrakták a nagyfazékba a levesnek a vizet, hogy mire 

forr, mög fő a leveshús, elkészüjjenek a zőccségökkel. 

Úgy nekiestek kaparni, vagdosni, mosni, szeletölni, mintha pácával ütné az 

ördög a hátuk közepit. Ki is melegöttek csudára. 

- Gyertök Pétör, Áron! Igyunk ëgy pohár jó homoki bort, az majd mögágyaz az 

ebédnek! 

Gyüttek is az embörök. Mönt léfelé a gigájukon a selymös lé ëgymás után 

három pohárral is. Ez bizony fájin vót, - állapította mög Áron. Aztán siettek 

vissza a kóbászhús aprításáhon. Szép, nagyra hízott a Zsuzsi, vót is húsa elég. 

Köllött a dógos kéz, élös késök, mög erő, kitartás. Mer eztán gyün majd a 

neheze! Fölszerelte Józsi a húsdarálót az asztal vastag lapjára fogatva. Abba 

rakták a földarabolt húst, oszt fölváltva tekerték, ötették a tőtőt. Csak úgy 

csurgott a darálthús a fateknyőbe. Közbe nagyokat nyögtek, sóhajtoztak, 

türülgették a homlokukat erősen, de végre lészalatt az utolsó maréknyi hús is. 

Terus mög Rozika is elkészült a gyöngyöző leves bezőccségölésivel. Örömmel 

nézték az arany karikákat a lé tetejin. Olyan vót, mintha aranyforintokat dobált 

vóna bele a Jóisten. 

Mögittak még ëgy-ëgy pohár hegylevit, aztán ki-ki mönt a dógára. 

Pétör mög Áron a húsdarálón a hurkának való abált húsokat, mög a zsírosát 

darálta, hogy öröm vót nézni. Józsi pedig, - aki a kóbászkészítés művészévé vált, 
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- legalábbis ez terjett el rúla falu-tanyaszerte, nekilátott a hús fűszerezésinek, 

gyúrásának. 

- Tán beleöntöd az összes pirospaprikát? – cinölte Rozi. 

- Nem lössz sok az a só? Vagy tán mögint szerelmes vagy? – évődött vele Terus. 

- A legfinomabbját, a csípős paprikát ki në felejcsd belűle! – kiátotta oda Áron. 

- Haggyatok mán békin! Inkább kóstojjatok bele, oszt utána járjon az a lepcsös 

szátok! Mög a kezetök! Mán gyühettök dagasztani, hogy keveröggyön! 

Közbe az asszonyok mögterítöttek, mer mögfőtt az orjaleves, a csigatészta is. 

Röszketött a porcelán tálba a finom főtthús, itt-ott kikandikált ëgy lëszopogatni 

való csontos darab is. Mögsült néhány szép darab hús is. Mellé mög kovászos 

uborka, savanyúság dukál. 

- No, üjjetök asztalhon! – vezényölt Terus, miközbe a jóféle házikönyérbül 

lëszelt négy szeletöt, kosárkába rakta az asztalra. – Addig is érnek az ízök a 

kóbásznakvalóba. 

- Veronka! Gyere të is ebédölni! – szólt be a szobaajtón. 

Veronka kifutott, kezibe lobogtatott ëgy árkus papirost. 

- Mögmutathatom, mit rajzoltam, oszt mán lobogtatta is a rajzlapot. Vót azon 

farúdakon fölakasztva sonka, kóbász, hurka, szalonna, ódalas, miögyéb. 

Mögnevettette az asztaltársaságot, hogy Rongyos, a család pulikutyája is 

rákerült a lapra, oszt éppen fölugrott, hogy elérje a kóbász végit. Takaros vót a 

rajz, mert a kamra ögyéb beröndözésit is ábrázolta. 

Közbe öhetővé hült a tányérokba szödött csigákat úsztató illatos leves, gőzölgött 

a tálba szödött zőccség, hát hozzákeztek az ebédöléshön. 

Kanálcsörrenés, cuppogás, elégödött köhintés, szusszanás hallaccot csak. 

Beszéd az nem. Mer a magyar embör, mikor öszik, nem beszél. Mög igen 

éhösek is vótak. 

 

 

      Gyulafalvi Károlyné Koncz Márta
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ė = rövid é         Jelige: Nagyanya 

ā = hosszú a 

ē = hosszú e 

 Kapcsok 
 
Két hónapja sincs, hogy édösanyám ēkőtözött ebbű a világbú, most mégsė rulla 

írok, hanem nagyanyámrú, az ű annyárú: anya az annya annyárú. 

Mikó a fijammā vótam várandós, vót ėgy visszatérő álmom. Mink hárman 

asszonyok ėggyütt útaztunk ėgy kis űrhajóba, ami az iszonyatos sebösségtű 

eresztékeibe röcsögött-ropogott. Úgy érösztem, hogy odatapadok a padlójáhon. 

Lėfelé gyüttünk. Közbe mög még mintha a mögszületni készülő fijam lelke is 

ugyanabba a hajóba tartott vóna a főd felé észvesztő sebösséggē. Tuttam és 

világosan érösztem, hogy mink nagyon összetartozunk ebbe a világba, a 

másvilágon, mög még a kettő köszti úton is. 

Drága nagyanyám hét gyerököt szűtt, csak úgy guggóva a fődes szobába. Hogy 

el nė billennyön, a kemencepadka szélibe kapaszkodott, oszt amikó kész vót, 

szót, hogy bemöhetnek mán. Nem szerette, ha olyankó ott lábatlankodtak 

körülötte. 

- Tė vagy a lekkedvesebb unokám a tizenöt közzű, mer tégöd mindön érdeköl, 

amit mesélök - monta neköm sokszó. - Tudod, sokat vátozott a világ. Neköm 

nem teccik, hogy tegezöd édösanyádékat, neköm még az uramat sė vót szabad. 

- Hát hogy beszét hozzá, Nagyanya? 

- Hát lányom, montam neki, hogy gyűjjék kend, űjjék kend lė, oszt ögyék. 

- Oszt mitül ilyen fehér a haja, Nagyanya? 

- Tudod gyerököm, negyvenéves koromba bebújtam a lisztöszsákok közzé, oszt 

az ėggyik kiszakatt.  

Valójába mökhātt a legidősebb fija a háború végin, oszt akkó lött ėggyik naprú a 

másikra olyan fehér, mint a békegalamb. 

- Oszt az hogy vót, amikó möggyütt a havibaja? 
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- Hát, anyám nem szót neköm sömmirű, oszt amikó észrevöttem, főmöntem a 

padlásra mökhāni, de szöröncsére nem sikerűt! 

- Nagyon szögényök vótak, Nagyanya? 

- Nagyon, fijam, többnyire meztéláb jártunk, ha az idő engette. A gyerökök 

közzű is az vötte fő aszt az ėgy-két pár bakkancsot, amelyik hívatalos helyre 

mönt, vagy nėtán mulaccságba. Ēvégezték a hat osztályt, oszt mindnek dógozni 

köllött. Lött asztán ruhájuk is, mög cipőjük is. 

– Nagyanya mit dógozott? 

- Hát napszámba jártam túl a Tiszán, a Palavicsinyi birtokra, neccőtem, kenyeret 

sütöttem, mikó mit.-  

- Vásárhelyre hogy gyütt be Mincentrű? 

- Toronyiránt gyalog, tökön-paszúron körösztül. Főketem éccaka, nyitásra a 

pijacon vótam, asztán igyekösztem vissza, hogy ellássam a kissebbeket. Mire 

hazaértem, mán ott sorakosztak ėgy bádogbögrévē az istállóajtóba. Nagyapád 

mögfejt. 

- Emlékszök a kenyerire, még ėgy hét után is friss vót mög puha. Mög a 

parazsas vasalójára. Nagyon rácsudákosztam pici lány koromba. Dédnagyanya 

képe is előttem van, ahogy disznószarrā tapasztott, mög ahogy rálépött a 

vadgesztenye héjjára, oszt fő sė tűnt neki, olyan vastag bűr vót a talpán. 

Emlékszök, ahogy fekütt a ravatalon, s gyüttek a szomszédok sorba eköszönni 

tülle. Mink gyerökök az udvaron bújócskáztunk, főmásztunk a góréba is, maga 

mög gyütt ki a házbú, oszt nagyon szelíden mögkért minket, hogy nė 

hangoskoggyunk mán, mer halott van a házná. Ėccő aszt kérdösztem magátú, 

hogy „mér nem hiszi ē, hogy Gagarin tényleg fönn járt”. 

- Azé, gyerököm, mer a Jóisten aszt nem engedné, oda csak az möhet, akit ű 

ākāmasnak tanál. 

- Nagyanya fél a haláltú? 

- Hát mögértöm én, hogy el köll mönni, csak aszt nem, hogy mér ėgyedül. Jó 

lönne, ha mindönki, akit szeretök, ėccörre gyünne velem! 
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- Nagyanya, mit főzzünk ebédre? 

- Hát nektök sütök ėgy kis krumplit, de én mán jólaktam az előbb a kertbe. 

Szeltem ėgy nagy karéj kenyeret, típtem hozzá ėgy fürt szőlőt, oszt elég is vót. 

Azé szeretök itt nállatok, mē itt főzés nékű sė löhet éhön hāni. 

Ėccő ėgy  nyáron mökkért, hogy segítsek mán neki hajat mosni, idős vót mán, 

nem bírta ėgyedű. Nem szeretött a terhünkre lönni, a viszketős hátát is mindig az 

ajtófélfával vakartatta mög. Ėccő-kéccő a lába körmit is lėvágtam, bódog vót, 

mögölegetött. Alacsony, kerek kis asszony, olyan jó vót hozzábújni! A mai 

napig érzöm a melegit. 

Szívroham vitte el, de amíg a mentőt várták, még kimönt a ház elé összesöpörni 

a lėhullott faleveleket, „nėhogy a mentősök möglássák mán, hē, hogy milyen 

röndetlenök vagyunk!” 

Pont édösanyám születésnapján hāt mög. A kórházba még a nővérök lelkire 

kötötte, hogy „de mongyák ám mög a családnak, hogy ű mindönkit puszil.” 

Drága Nagyanya, remélöm mán nem érzi magát olyan ėgyedű odafönn, 

édösanyám, a másik öt gyerök mög a két unoka szóvā tartyák. 

Mán nem érte mög, de magyartanár löttem, aki azé őrzi most is tudatosan a 

nyelvjárását, mē magát nagyon szerette. Nem mondom, vótak időszakok mög 

helyzetök az életömbe, amikó röstelköttem emmiatt, és mekögtem röndösen, de 

szívem szerint, igazábú eszt élöm, eszt beszélöm, ez esik jó. Azé is írtam lė 

mindezöket. Én ėgy kicsit vásárhelyiessebben ö-zök, de a maga kedvijér ebbe a 

kis írásba igyekösztem előszödni a mincenties hangzást. Remélöm örül neki, hē, 

akárhun is óvassa. 

 

       Mérainé Bodrogi Katalin Eszter 
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Ritácskám, kedves! 
 
Tudod, kislányom, mög vagyok győződve, hogy të vagy az ëgyetlen, aki nem 

érti félre a mögszólítást. Úgy vöszöd, ahogy én szántam, mög ahogy érzöm. Ez 

azér’ van, mer’ az eltelt hosszú évek során mögismertük ëgymást, mög nagyon 

összeszoktunk.  Nagyjábul ismerjük ëgymás gondolatát, ëgymás reakcióit, 

ugyanakkor a tisztöletadás szabályait mindketten betartjuk, és, – ami nagyon 

fontos, – ez nem esik nehezünkre. Én most is, mög még esztán is tegezlek, mint 

kislány korodba’, të mög magázol, ahogy mögszoktad, és ahogy illik. Ez után az 

ëgyszerű bevezető után, hadd mondjam el, hogy tulajdonképpen mér’ is írom 

neköd ezt a levelet.  

Hát azér’, mer’ mán të is asszony löttél, oszt neköd is van ëgy tizenhat éves 

lányod, mög még ëgy tizennégy éves is. Az idősebbik, Vivien, keresni akarja az 

útat a nagyvilágba’. Ebbül az alkalombúl akarok neköd néhány történetöt 

elmondani, ami jó például szógálhat gyerökeid, bocsánat, lányaid nevelésinél.  

És azér’ írom ezöket mög, mer’ tudom, hogy të, a nagy átlagtul eltérően, 

hallgatsz azoknak az idősebbeknek a tanácsára, akik kiérdemölték tisztöletödet.  

Ez a kapcsolat közöttünk mán jó régön kezdődött; akkor, amikor még 14 éves 

csitri vótál és ëgy májusi napon ëgyütt dógoztunk a szőlőbe’. Tanácstalan vótál 

a nyelvek tanulásával kapcsolatba’, oszt hozzám fordultál tanácsér’, mármint, 

hogy angolul tanulj-ë vagy németül. A szüleid, mög a rokonság mind azt fújták, 

hogy a német lössz a legfontosabb, tehát azt tanuld. Én mög azt mondtam, hogy 

në hallgass rájuk, mer’ ëgyikük së beszél ëgy idegön nyelvet së, oszt honnan 

tudnák űk.  Rám hallgattál, oszt nekiláttál az angol tanulásának. Asztán ëgy-két 

évvel később, amikor éppen tolmácsolni indultam, mögkértél, hogy begyühess 

velem a gyámhatósági hivatalba, hogy mögfigyeld, hogyan tolmácsolok, mög, 

hogy a tolmácsnak mi és milyen a munkája. Mög is beszéltük, hogy tanálkozunk 

a megyei önkörmányzat hivatala előtt, oszt majd én engedélyt kérök, hogy a 

tolmácsolásnál të is jelen löhess. Hát, Ritácskám, mög is jelentél időbe’ a 
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legszöbb diszkóruhádba’.  Rádnéztem, oszt láttam, hogy formás kis csaj vagy, 

de az őtözetöd valahogy nem illött a hivatali környezetbe, mer’ azok a hivatali 

papírtologatók nem a bájaidra kíváncsiak, hanem arra, hogy beleilleszködsz-ë az 

általuk elfogadhatónak tartott külsőségökbe. Elmagyaráztam akkor neköd, hogy 

ez a hozzáállásuk csak hülyeség, mer’ az embört, mög a tudását kéne nézniük, 

de mivel nem áll röndölközésünkre elegendő idő, hogy möggyőzzük űket 

szemléletük helytelenségirűl, ilyenkor legjobb, ha ügyvéd barátom tanácsát 

követjük, akinek ez az elve: „Magyarországon ha a hatóságok azt kérik, hogy 

hupikék vécépapírra írd a beadványodat és rózsaszín okmánybélyegöt tögyél rá, 

oszt úgy add be, akkor szó nékül azt köll követni, mer’ az értelmetlen utasításuk 

betartása sokkal kevesebb időt mög energiát vösz igénybe, mint űket möggyőzni 

követölményeik hülyeségirül.”  Szóval kezedbe nyomtam néhány ezör forintot, 

oszt átkűdtelek az úcca másik ódalán lévő áruházba, hogy vögyél magadnak ëgy 

tisztösségös ruhát, amit azér’ të is szeretsz, mög föltételözhetően a megyei 

aggszűzek is elfogadhatónak tanálnak majd. Azonnal mögértötted, oszt mög is 

csináltad. Láttam, hogy értelmes lány vagy és tudtam, hogy nem pusztába 

kiáltott szó lössz, amit érted ejtök. Így is lött. 

Az ezt követő évek során nagyon jól összedógoztunk és  mögbízható, jó tolmács 

löttél.  Azér’ vót ëgy kis kilendülés is, mer’ néhány év után, gondolom a korral 

járóan, ëgy kicsit elbizakodottá váltál, oszt ëgy aprósággal túl akartál járni az 

eszömön. De mit ad isten, én időbe’ rágyüttem, oszt útközbe’ az autóba’, míg të 

vezettél, kioktattalak a bëtyárböcsületrül. Láttam, hogy figyelsz és azt is tudom, 

hogy nagyon mögszívlelted, amit mondtam. Évekkel később is úgy emléköztél 

vissza az esetre, hogy „Jancsi bácsi nagyon finoman, de nagyon keményen úgy 

lëcseszött, hogy ilyet még nem kaptam életömbe’”. Soha nem  vót több 

probléma ez után.  

Az évek csak szaladnak és lassan idejutottunk. Írtad, hogy Vivien lányod angol 

beszédkészségit szeretnéd kifejleszteni úgy, hogy angol nyelvterületre kűdöd el 

ëgy hónapra nyáron. Javasoltam, hogy majd én fölkészítöm, de a lányod nagyon 
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erősködött, hogy ű bizony nem akar ëgy ismerőshö’, mög ëgy rokonho’ së 

mönni, hanem olyan helyre, ahun űtet sënki së ismeri. Úgy dönttöttél, hogy helyt 

adsz a kérésinek. Mögdícsértelek érte. Mér? Azér’ mer’ az én lányaim is vótak 

16 évesök, oszt űk is ki szerették vóna próbálni a szárnyukat.   

Hadd mondjam el Anikó történetit. Amikor ű vót 16 éves, el akart mönni 

ëgyedül  Dániába, Hollandiába, Angliába mög Finnországba, hogy 

möglátogassa a levelezőpartnereit. Még sosë mönt ilyen messzire ëgyedül, de 

hát mi úgy gondoltuk, hogy szeretjük űket, mög féltjük is űket, de a legjobb 

orvosság az, ha mögtanítjuk űket, hogy hogyan boldoguljanak ëgyedül. Amikor 

igent mondtam, Anikó mán pakolt vóna, hogy induljon, de mondtam neki, hogy 

„Nem oda Buda!”, először tanuld mög, hogy mit köll csinálni, hogy oda is érjél. 

Ezzel nem vöttem el a kedvit az utazástul, mer’ nagyon möhetnékje vót, hogy 

mögmutassa, hogy ű mán nagylány. Mög azt is látta, hogy a javát akarjuk. Így 

osztán nekiláttam a fölkészítésnek. A lánynak mög kölött tanulni, hogy hogyan 

igazodjon el a különböző országok mög városok térképein. Mögtanítottam rá. 

Asztán mög köllött tanulni neki, hogy hogy igazodjon el a buszok, vonatok, 

hajók, kompok mög repülők menetrendjein. Gyakoroltuk ëgyütt. Először 

mögmutattam, elmagyaráztam, majd fantáziaútvonalakat adtam neki, hogy 

gyakorolja a térkép- mög menetrendolvasást és azon mutassa be, hogy érti is 

amit csinál.  Azt is mögtanulta. Asztán csinálni köllött ëgy listát előre nem 

látható esetökre, pl. lëkési a csatlakozást, elveszíti az útlevelit, lëmarad a 

csomagja a repülőrül, valaki útközben molesztálja stb. Annak ellenire, hogy 

tudni akartuk, hogy hun mög merre jár a gyerökünk, azt nem akartuk, hogy az 

utazása során előforduló kisebb kellemetlenségök esetin rohanjon ëgy 

telefonhoz, oszt onnan hívjon bennünket, hogy a messzi távolbul mi oldjuk mög 

a problémáját. Bizony később jól gyütt ez a lista, mer’ lëkéste a 

hajócsatlakozást, a csomagját a légitársaság elvesztötte, de tudta, hogy mit köll 

csinálni. Na de në vágjak mán a dógok elibe! Amikor mindönt mögtanult, akkor 

mondtam neki, hogy most gyün az utazási éröttségi. Kezibe adtam ëgy helyi 
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térképet, mög annyi pézt, hogy néhány buszjegyre elég lögyön, de taxira nem, 

oszt elvittem autóval a közeli városnak ëgy olyan pontjára, ahun még sosë járt, 

mög ahunnan nem vót sömmilyen tömegközleködési eszköz. Mögmondtam 

neki: „Anikó, kislányom; én most itthagylak, oszt két és fél óra múlva 

tanálkozunk ëgy bevásárlóközpont főbejáratánál 3 várossal odébb.” Ha ott 

löszöl, akkor utazhatsz. Ha nem, akkor nem utazol. A lány ëgy kicsit 

elkomorodott, de mögvót a bátorsága, mög a találékonysága is. Időbe’ odaért a 

találkozóhelyre. Így utazhatott és az utazása nagyon jól sikerült.  

Szóval Ritácskám, azt hiszöm, hogy Viviennek së’ ártana ëgy kis fölkészítés. 

Tudom, hogy tik is pont úgy vagytok, mint mink – szeretitök is, mög féltitök is, 

de të is azt akarod, hogy erősödjenek a szárnyai. 

Ha mán itt vagyunk, hadd meséljek el még ëgy-két történetöt a 

gyeröknevelésrül.  

 

Mint ahogy tégöd is tanítottalak, nem az esemény a legfontosabb, hanem a 

módszer, amit szükség esetin a körülményökhöz löhet igazítani. Az alábbi 

történet is példa a körülményökhöz történő igazításra. 

Ez az eset a kisebbik lányunkkal, Krisztinával fordult elő, természetösen abba’ a 

kritikus 16-17 éves korba’. Krisztina el akart mönni ëgy barátnőjihöz 

születésnapi bulira. A családot ismertük, oszt szívesen elengedtük, de mivel 

azok kb. 60 kilóméterre laktak tűlünk valahogy oda is köllött jutni. Azt mán 

korábban mögmondtuk a gyerököknek, hogy nem vagyunk mi taxisofőrök, oszt 

ha valami nem életfontosságú dologrul van szó, nekik köll eljutni oda, ahová 

mönni akarnak, mög hazagyünni busszal vagy vonattal; mikor mivel. Hát 

éppenséggel ahova ű akart mönni, vonattal löhetött eljutni. Ráadásul két 

vonattal, mer’ ëgy nagyvárosba’ át köllött szállni. Krisztina benne vót a 

dologba’, és elindulása előtt mögkérdöztem tűle, hogy „osztán mikor gyüssz 

haza?”. Mondja, hogy az utolsó vonattal. „Nem, kislányom, az utolsó előtti 

vonattal gyere csak haza” – mondom én. Nem vót vita, könnyen mögëgyeztünk. 
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El is mönt a lány, ahogy tervezte. Mi az asszonypajtással otthon vótunk. Késő 

vót mán, oszt ëgyször csak szól a telefon. Krisztina vót: „Apu, lëkéstem az 

utolsó előtti vonatot, muszáj az utolsóval hazamönni.”  Nem szidtam, nem 

duzzogtam, hanem csak annyit mondtam, hogy akkor nincs más mögoldás, 

gyüssz az utolsó vonattal. Nem kételködtem igazmondásába’, mer’ el tudtam 

képzelni az ëgyszobányi csitri lányt, ahogy a bulin ëgymás szavába vágva, 

szünetöt nem tartva lotyognak, vihognak, oszt az időrül elfelejtköznek.  Későre 

járt, oszt mi mán lë is feküdtünk. A telefon csörgése riasztott föl. Mögin 

Krisztina vót. „Apu, a vonat, amivel elgyüttem, műszaki hiba miatt mögállt nyílt 

pályán, oszt mire kijavították a hibát, és beért a vonat Philadelphiába, ahun át 

köllött vóna szállnom, az utolsó csatlakozás is elmönt. Gyere értem autóval, de 

sürgősen!” Mondom neki, hogy várjál mán gyerököm, most ébresztöttél föl, oszt 

ki köll tanálnom, hogy hogyan is csináljuk, mer’ a vacsorához két pohár bort is 

mögittam, oszt tudod, hogy ilyenkor én nem vezetök. Add mög a telefonfülke 

számát, mög mondd mög, hogy milyen utcán vagy, oszt 10 percön belül 

visszahívlak. „Da apu, ez ëgy rossz környék, mer’ gyanús alakok járkálnak a 

kapuk alatt az utcán, mög mindön elég ramatyul néz ki, oszt félök, mög a 

barátnőm, aki itt van velem, az is fél.” – így Krisztina. „Azér’ mondom, hogy 

maradjatok ott a fülkébe’, oszt várjatok ëgy picit, míg visszahívlak. Valahogy 

majd mögoldjuk ezt a dógot.” – nyugtatom én a gyerököt. Alighogy lëtötte a 

telefont, fölhívtam az ottani helyi rendőrségöt és beszéltem az ügyelettel. 

Elmondtam a főtörzsnek őszintén, hogy mi a helyzet, mög, hogy hun vannak a 

gyerökök, és mögkértem, hogy kűggyön ki arra ëgy kocsit, oszt vigyék be űket a 

rendőrségre röggelig, mer’ ott legalább biztonságba’ lösznek. A rendőrtiszt 

mögértötte az aggodalmamat, oszt mögígérte, hogy mingyár’ intézködik.  Na, ez 

ëngöm is mögnyugtatott, oszt mingyár’ hívtam vissza a lányom aki ott várt a 

telefonfülkébe’. „Krisztina, kislányom, në aggódjatok, hanem maradjatok 

nyugodtan. Néhány perc múlva gyünnek a rendőrök oszt bevisznek bennetöket a 

rendőrségre, ahun biztonságba’ lösztök. Űk sokkal hamarabb ott lösznek, mint 
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én innen autóval. Röggel mög majd hazagyüttök a röggeli vonattal, akkor 

amikor mán világos van.” Elmondtam neki, hogy mit intéztem a rendőrökkel. 

Nem vót mit tönni, mer’ jobb mögoldást ű së tudott. 

Igen ám, de mint később mögtudtam, a rendőrök nem kűdték ki a járőrautót, 

hanem  odaszóltak a környékön kurvákat begyűjtő rabszállító autójuknak, hogy 

szödjék föl ezt a két lányt is és vigyék be a rendőrségre. Úgy is lött, a rabszállító 

mögállt a telefonfülkénél és a két lányt betessékölték a többi közé, a 

gyűjteménybe. Na nem úgy kezelték űket mint azokat, de máshun nem vót hely, 

oszt így ëgyütt utaztak az éccakai pillangókkal. A rendőrségön lëültették űket a 

folyosón ëgy fapadra, oszt mondták nekik, hogy ott fognak maradni éccakára. 

Mint később a lányom elmondta, nagyon mozgalmas vót az éccaka, mer’ ëgyre-

másra hozták be a bűnözőket, prostikat, részögöket és ott állították elő űket.  

Asztán mégis csak elgyütt a röggel. Röggel hatkor mögin’ szól a telefon, oszt a 

főtörzs hívott a rendőrségrül. „Uram, mikor gyün mán a lányaiért?” – kérdözte. 

Mondom neki, hogy arrul szó së vót, hogy mi mögyünk értük, hanem ha mán 

kivilágosodott, engedjék el űket, majd elmönnek a vasútállomásra, oszt 

hazagyünnek vonattal. Így is történt, csakhogy a rendőrség hét kilóméterre vót a 

vasútállomástul és arrafelé nem jártak buszok. A két lány szépen lëgyalogolta a 

távolságot, oszt az állomásrul telefonáltak, hogy melyik vonattal gyünnek. Hát 

azér’ mán kimöntem eléjük az állomásra ahun laktunk. Nem szidni akartam, 

mög nem akartam én még tetézni az éccaka történteket, csak hallani akartam, 

hogy mi vót a történet vége. A lányom azzal üdvözölt, hogy „Apu, én soha az 

életbe’ nem fogok az utolsó vonattal utazni, mög én soha nem akarok többet a 

rendőrségön éccakázni.” Láttam rajta, hogy komolyan gondolta. Másnap persze 

elmondták a történetöt az iskolába’ a barátaiknak, de a többi lány ahelyött, hogy 

elítélte vóna a szigorú apukát, noha szörnyülködtek az esetön,  inkább nagy 

tisztölettel beszéltek rúla, hogy „Hűha, ezt apukád mögcsinálta érted?!” 

A követköző történet mögin születésnaprúl szól, csak ëgy kicsit más 

környezetbe’. Nálunk tartották a lányok a születésnapi bulit ahun jól 
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szórakoztak, nevetgéltek. Mi is ott vótunk, de ez az ű bulijuk vót. Mögígértem 

nekik, hogy a buli után elviszöm űket a moziba, ahová csak autóval löhetött 

eljutni tűlünk. A társasjátékok, élcelődés, övészet, mög születésnapi torta után 

kigyün a lányom a tornácra és jelentközik, hogy készek mönni a moziba. 

Mondom, „Jó’ van, de a mosogatással mi lössz?” „De apu, hát itt vannak a 

barátaim; meddig fog tartani amíg én ezt a rengeteg edényt, poharat mind 

elmosom?” – felesöl ű. „Hát csak ez a baj?” – kérdöm én – „Ezön könnyen 

segíthetünk.” Sarkonfordultam oszt bemöntem a verébcsapatként csiripölő 

lánygyüleközetbe, lëcsitítottam űket, oszt a lánycsapathoz intézve szavaimat 

föltöttem a kérdést „Na nézzük ki az aki magát Krisztina barátjának tekinti?” 

Mindëgyik jelöntközött. „Hát azt tudjátok-e, hogy az igazi barát mindig segít a 

barátjának, ha arra szükség van?” „Igen. Persze. Hát hogynë.” – gyüttek a 

válaszok. „Akkor irány a konyhába mind, oszt segítsetök neki elmosogatni. 

Utána mögyünk a moziba.” Möglepődtek, de szó nélkül möntek segíteni, oszt 

rövid idő alatt készen is vótak vele. És érdekös módon itt së ítéltek el azér’, amit 

csináltam, hanem inkább mögnöveködött a tisztöletük irántam. 

Hát, ha të is úgy gondolod Ritácskám, akkor olvasd el ezöket a történetöket a 

lányaidnak. Oszt kérdözd mög, hogy mit gondolnak rúla. Helyöslik-ë vagy 

elítélik? Azér në felejtsd el hozzátönni, hogy a lányok élete nem csak 

leckéztetésbül állt, hanem vót sok örömük is, mög a sok möglepetés, amikor 

például a karácsonyi ajándékot nem a karácsonyfa alatt kapták, hanem két napig 

tartó kincskereső föladatokat köllött mögoldani nekik, ami bizony próbára tötte 

az eszüket, kitartásukat és nagyon mögerősítötte a problémamögoldó 

képességüket. Mögvót érte a jutalmuk is, aminek a jól végzött munka után 

nagyon tudtak örülni. Gyerököt fölnevelni csak szigorúsággal nem löhet. Az is 

köll, de fontos a követközetösség, a szeretet, a türelöm és a fokozatosság 

egészségös kombinációja. No mög a két szülő ëgyetértése a gyeröknevelés terin, 

ami hála Istennek nálunk mindig mögvót. Löhet, hogy nem mindig méltányolták 

a lányok az adott helyzetbe’ hozott intézködéseinket, de ez csak alátámasztotta 
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ëgyik kedvenc közmondásomat, hogy „Mire rágyüssz, hogy apádnak igaza vót, 

rendszerint mán van ëgy gyerököd, aki azt mondja, hogy nincs igazad.” 

Ezzel zárom is soraimat kislányom. 

Sok-sok puszi neköd, a lányaidnak, mög Gábornak. 

„Második” apukád. 

 

 

         Samu János 
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Suhogás 
 

     Kata ëgy alfődi nagyvárosba járt iparitanuló iskolába a hatvanas évek végin. 

Ott lakott albérletbe, mer ű ëgy kicsi falubul került oda, ahun nem vót löhetőség 

tanulásra, munkára. 

Ëgy eléggé eldugott uccába lakott. Arra mán este nem nagyon mászkált sönki, 

kihalt vót mindön. 

Amikor elvégeszte az iskolát azonnal három műszakba kezdött el dógozni. 

Nagyon nagy vót az a gyár, sok ezer embörnek adott munkát. 

Kata nagyon szeretött ott lönnni, de a délutános műszakot nem szerette mer félt 

hazamönni. Nem möntsönki arra, amerre ű lakott. 

Akkor nagyon nagy divat vót az orkán kabát, ű is szerette. Olyan átmöneti 

kabátnak számított abba a korba. 

Lëszállt a villamosrul oszt félve elindult hazafelé. Alig halatt pár lépést, 

suhogást hallott a hátamögül. 

Mögállt,  hirtelen hátrafodult, de nem vót ott sönki. Nagyot sóhajtott oszt sietve 

lépködött tovább. 

Hazáig még sokszor mögfordult, mer mindig aszt éröszte, követi valaki. 

Másnap a gyárba összetalálozott ëgy ismerőssel, akirül tutta, hogy arra lakik 

feléjük. Nagyon mögörült neki. 

Mögkérdöszte tűle: - Mögyünk ëgyütt este a villamossal hazafelé? 

-Mönnyünk! - Mondta a lány. 

Boldog vót Kata, hogy végre nem köll félnie neki hazafelé mönet. 

Elgyütt a műszak vége, mögfüröttek oszt kimöntek a villamosra. 

Amikor lëszálltak mán előre örült, hogy nem ëgyedül köll mönni, mer a lány 

még rajtuk is túl lakott. 

Nagyon jól elbeszélgettek, nagyokat nevettek oszt hátra së nésztek. Gyorsan 

hazaértek, ű bemönt a kapun, ott mán bisztonságba éröszte magát. 
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Ez így vót azon a hétön mindön nap. Ëgyütt möntek haza a lánnyal, oszt eszibe 

së jutott a suhogás. 

Utána éccakás, majd délelöttös hét követközött. Tejjesen mögfelejtközött a 

félelmirül. De bizon utána mëgin a délutános hét követközött. 

Hétfün amikor bemönt dógozni, kereste a lánt akivel ëgyütt mönt haza a 

délutános hétön, de nem lelte. 

Nagyon szomorú vót, hogy mëgin ëgyedül köll neki hazamönni. Sajnos nem 

talált sönkit, aki arra möntvóna, amerre ű. 

Mindëgy, lössz ami lössz, csak haza köll mönni. 

Lëszállt a villamosrul, oszt elindult. 

Mögint hallotta a neszt a háta mögött. Mögijett! Mán majdnem ríva fordult mög, 

de csak kíváncsi vót, hogy ki követi, oszt mit akar tűle? 

Nem látott sönkit. Tovább halatt, de csak hallotta a suhogást. Akkor mán futásra 

vötte a dógot, annyira félt. 

Ahogy futott, ëgyre jobban hallotta az előbbi neszt. Nagyon mögijett, mán 

röszketve állt mög, oszt nem hallott, nem látott sömmit, sönkit. 

Akkor végignézött magán, fölemelte a kezit, oszt rágyütt, hogy hunnan hallja a 

titokzatos zajt. 

Az orkánkabáttya suhogását hallotta mindig, oszt attul ijett mög annyira. 

- Ó, de buta vagyok! – mormolta magába. 

Azon az estén rágyütt, hogy soha sönki nem követte űtet, csak a kabáttya 

suhogása! 

Többé nem félt a délutános műszakbul hazafelé mönet, mer rágyütt a titok 

nyittyára. 

 

Anonimusz54 =  Petrecz Jánosné Rózsika 
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Szoboravatás piros karikák nélkül 
 

Ötödik osztályos koromba, a vásárteret átröndözték, hogy a kor 

követölményinek mögfelelő lögyön. Mondta is Mama, a Nagymamám, hogy 

ezön a helyön állatpiac mög itató is állt. Itt kötötték ki a piacra szánt portékát. 

Ezt a területöt csinálták mög, hogy szép parkos, fás, bokros lögyön. Ebbül lött a 

Tanácsköztársaság tér. Az avató ünnepség előtt, mi iskolások próbáltuk a 

műsort, mög éneköltünk. Az ide csináltatott emlékművet még égy nagy fehér 

lepedő borította. Istennek hála! 

Akkor április vót, oszt mán nagyon vártuk a tavaszt, a jó időt. 

Mi iskolások sokat áztunk, fáztunk, amíg próbáltuk a helyös fölállást. Sokszor 

tanítói szóra csöndbe köllött jó sokáig állnunk. 

Még a levegőt is vezérszóra vöhettük. Hűvös, esős idő gyütt. Én örültem is, 

hogy ilyen az idő, mer akkor vót új a szép mogyoró-drappos színű kabátom. Az 

akkori divatnak mögfelelően, kétsoros gombolású. Öves, zsebös, szép 

gombokkal.  Szóval divatos a fazonnya, ráadásul jól is állt. Szögény Margit 

néni, az osztályfőnököm majdnem unitárius lött, amikor möglátta, hogy abba 

möntem a szobor mög a téravatóra. 

- Arrul vót szó, hogy piros blúzt, sötétkék rakott szoknyát, fehér térdzoknit, 

fekete lakkcipőt viseltök! Kabát nélkül! Akkor té mér vagy ebbe a flancos drága 

kabátba? Úgy nézöl ki mint égy grófkisasszony! – nézött végig irigyködve. 

- Tanár néni kéröm, hideg van, mög is vagyok fázva – majd kigomboltam a 

kabátomat, hogy lássa, alatta az van, amit előírtak. 

- Anya nem engedött el kabát nélkül! – válaszoltam vissza, oszt én is 

végignéztem rajta, úgy tetőtül talpig. 

Zászlópiros kalap mög ugyanolyan színű tűsarkú cipő. Ablakkockás szürke 

átmeneti kabát. Fekete kesztyű, táska, mög fehér sál. 
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Vérvörösre festött száj. Emelgette is a lábát ahun állt, mer csupa sár vót mindön. 

Hideg vót. Fútt a szél, néha eleredt az eső. Olyan igazi böjti szelek fúttak. Újra 

esött, én mög láttam, hogy az osztálytársaim, akik gálába vótak fölőtöztetve, 

nagyon fáztak. De űk fölvállalták, hogy ott állnak elöl, hát fútta is űket a tavaszi 

szél. Az vót a legfontosabb, hogy né hozzanak szégyönt az iskolára, mög az 

igazgatóbácsira. Türülgettem én is az orromat, mög tüsszögtem, de ez a tanárnőt 

nagyon idegösítötte. Nem tudott köllő átéléssel tapsolni a pártnak mög az 

igazgatóbácsinak. 

- Állj mán ki a sorbul, mer az állandó tüsszögésöddel zavarod a műsort, mög 

rontod az osztály színvonalát! – szólt oda mérgesen. 

- Igen is tanár néni! Kiállok, hogy möglögyön a színvonal! 

Aztán beálltam a szülők, mög a hallgatóság sorába. Mögláttam Tatát, a 

nagyapámat. 

- Szia Tata! Képzeld el, kiállítottak a sorbul! A tanár néni tudod aszonta, hogy 

úgy vagyok fölőtözve, mint égy grófkisasszony, nem pedig mint ëggy úttörő. 

Úgy, hogy ide állok melléd. 

- Na, jól tötted! - oszt a tömeg felé mutattam, szándékosan ujjal a tanárnő felé. 

- Ű vót! Az ott a vörös szájú a kalapos, ott! – löktem mög Tatát. Láttam, hogy 

figyel mindönki, főleg minket. Igyeköztem minél közelebb állni mellé. A közös 

éneknél én is éneköltem, mer a hangomat csak nem vöhetik ki a számbul. 

Amikor az előkelőségök nagy, hosszú kabátba, kalappal a fejükön 

lëtámolyogtak az emelvényrül, akkor odaálltak a szobor mellé. Kezdődött a 

szoboravatás. A fúvószenekar játszott valamit, oszt ëgycsapásra lëhullott a lepel, 

bele a sárba. Napocska is kisütött. Tata, ahogy möglátta a szobrot, kézönfogott, 

hogy vigyön haza, de azonnal! 

- A bëtyár szencségit! – káromkodott – de hát mi ez? – oszt eltaposta a sárba a 

cigarettáját. Amikor én is végignéztem a szobron, még a térdem is röszketött, el 

is kiáltottam magam: 
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- Jézus Mária! Hát még ruha sincs a bácsikon! Látod Tata, hogy a meztelen 

bácsinak kés van a kezibe! – rémüldöztem. 

- Na gyere csak ide! Még ëggy mögjegyzés, oszt möhecc haza zongorázni, te kis 

elkényöztetött úrikisasszony – gyütt oda Margit néni. – Hétfűn hozzad az 

ellenőrződet – súgta vérvörösen. 

- Hétfűn aztán biztos nem! mer nem lösz iskola – vágtam rá úgy pökhendien. 

- Hát akkor keddön! – villogott a szöme. 

- Keddön?! pláne nem, mer szünet lösz! –  

Láttam, hogy Tata oda igyeközik hozzánk. 

- Valami gond van? – nézött ránk. – Valami gond van az unokámmal? 

Tanárnőasszony?! 

- Kedves Nagyapa, a maga unokája zavarja a műsort, mög az emlékműavatót. 

- Ez mindön, csak nem emlékmű, oszt micsoda szobor ez! Ez a két ruhátlan, 

ízléstelen férfialak. Fölháborító, hogy majd ezöket mutogattyák a neveletlen, 

kiskorú lánygyerököknek! De maga tanárnő asszony csak gyönyörköggyön 

benne, mi nem fogjuk zavarni. Gyere Marika, mi indulunk hazafelé. 

Sokaknak ez vót a véleménye. Az idősebbek ëgymásba vagy a botjukba 

kapaszkodtak a látványtul. Mindön esetre nagy szocialista bravúr vót, ilyet 

fölállítani a templom mög a leányiskola előtt. Tragédia! Ennek a 

Tanácsköztársasághon az ég atta világon sömmi köze së vót! De hát ilyen 

köllött, ez vót mögröndölve, erre vót péz. 

Nagymamám, aki elég szabadszájú vót, átgyütt hozzánk, hogy Anyánknak is 

elmongya, mit látott a térön. 

- Hát én má sok furcsaságot láttam, de hát ilyet! Énbennem még az ütő is 

mögállt! Ilyen mezítelen férfiakat odatönni szömbe a Szent István (- szó szerint 

idézöm) templommal szömbe, akikön së ruha, së sömmi, oszt még a lábuk köze 

is kilóg! Hát ez szégyön, gyalázat!  

Anya majdnem elájult, amikor möghallgatta Mamát. 
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Hát így történt a szoboravatás. Mer akkor, abba az időbe mezítelen pucér 

férfiakat még filmökbe is csak akkor mutogattak, ha jelözték, hogy tizennyolc 

évön fölülieknek vetítik. Még most is piros karikával jelzik az ilyen 

látványosságot. 

Tisztölettel: a szerző =  Lakat Zoltánné 

 

 


