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Ö-zős pályamunkák

2015-ben második alkalommal is meghirdettük a
„Mutassuk mög, mennyire tudunk ö-zni”
című pályázatunkat.
A beérkezett pályaműveket itt adjuk közre, amennyiben a pályázatíró ahhoz
szóban vagy írásban hozzájárult.
A Wass Albert Irodalompártoló Egyesület nyertes pályázata folyományaként az
immár 5 év terméséből válogatást adhatott közre „Írások vásárhelyi nyelvön”
címmel, s e válogatásba már a most következő 35 műből is válogattunk be.
A könyv megjelentetését támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – köszönet illeti őket ezért.
Mindannyiunk örömére sikerült így vásárhelyi nyelvünk megőrzése az
utókor számára.
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Hegyiné Csernus Judit: Hejj! Történet…
Úgy esött a dolog, hogy szögény Miska bácsinak még életibe oda akarták adni a Péczely-díjat.
Mondta is Béla, nincs mán az öregnek fertály esztendeje së.
Osztán fordítva esött mög a dolog, Béla möghalt, Miska bácsi mög mögmaradt. Örült is
nagyon, hogy mögérhette a receptös könyve második kiadását, mer az elsőnél kapott hidegötmelegöt! Szögény akkó vallotta ki, hogy ű csak önni szokott, főzni mög nem is tudott régön
së. Nem győzte följegyözni a sok reklamációt! Ki így emléközött, ki úgy. No ennyit a
helytörténeti kutatásrú, a gyüvő emböre mög úgy hiszi, ahogy olvassa.
Béla mög, mielőtt möghalt vóna, hírit vötte, hogy van a családunkná valami föstmény, amirű
az öreg „Dörmögő” aszonta, hogy nem ösmeri a föstőjit, de igön érdekös, mer nagyon régön
készűt. A föstő lëűt a mostani könyérgyár előtt, oszt ott pingáta. De nem vót ott még së vasút,
së más olyasmi, amit mostanság látni löhet. A tóba ázik a kendör, mög a mönyecske is, aki
dógozik véle. Aztán látni a Vásárhelyön akkor möglévő templomok tornyait, mög a mostani
Bajcsy Zs. ucca elejit. A mérleggyár udvarán most is áll a kémény, ami a képön ontja a füstöt
belé a föllegökbe! Ül ott ëgy kódús is, mög ëgy nagyon szögényös lakodalmas társaság is
gyün valahunnan.
Hát, ezt nézöm én mindig, amikó öszök. Röggeli, ebéd, vacsora alatt ráesik a tekintetöm. Oszt
jó látni.
(Eszömbe is jutott: akkó, ha pöndölszag köllött a legénynek, böcsülettel mögnősűt.) No, nem
köll a képöt közelrű nézni, mer hamar kiderül, hogy nem éppen szép embörpár, aki ott az alsó
sarokba ballag. Mög az is löhet, hogy a föstő nem is igön tudott embört fösteni…

Szóval, szögény Béla még mögírta, hogy milyen fontos helyösmereti anyagra bukkant. Mi
mög őrizzük böcsülettel. Mög az ű emlékit is.
Aztán Miska bácsi is addig gyütt-mönt, hogy neki is vége lött. Mög az öreg „Dörmögőnek” is.
Jó tudni, hogy nem hiába vótak a fődön…

Tóth Rózsa: Vót ürügy
Mán ëgy ideje erőst fáj a dërëkam, no mög ölég régön akaródzik Szögedébe mönnöm.
Gyeröklány koromba’ jártam ott, azúta së vótam csak itt a városon. No, mög is beszéltem a
dógot az öregömmel, a jó doktor ügyit, akirül hallani Szögedön. Igön böcsületös kászálódás
után a sógornémmal bebicikliztünk a Kistópartiig, ahun jól lëzártuk a vasparipákat.
Ott mög is vártuk a szögedi buszt. Az gyütt, hát fölszálltunk, lëültünk. Hát abba’ sënki së
szólt sömmit. Csak a templom ilyen csöndös. Mindönki ëgyre csak gombokat nyomogatott a
telefonján, vagy olvasott, írt a gépibe.
Hamar értünk a nagy városra, ahun mink löttünk a gyüttmöntek. A piacon kótyot akartunk
vönni, de úk csak néztek ránk a nagy sárgadinnyekupacok mögül. Nem értöttek bennünket.
Micsoda embörtömeg nyüzsgött ott! Szétnéztünk a közelbe’. Láttuk a börtönt, mög a vót
laktanyát. Aztán a buszmögállóba mönve azt vöttük észre, hogy helyötte trolibusz gyütt, hát
avval möntünk Újszögedébe. Mögbámultuk a csudás palotákat, mer’ azok minálunk mán nem
villák lönnének. A kertök is teli virágcsudákkal. A hídrul vissza a Tiszát, a múzeumot
nézögettük. Lassan battyogva a város központyába értünk, ahun a térön a szökőkútra leltünk.
Ahhon lëültünk, nézgélődtünk, öszögéltünk. Erre én még emléköztem. A Kárász uccán
mögmustráltuk a kirakatokat, még fagylajtot is öttünk csak tőcsérbül nyalogatva.
Ténförögtünk a Dugonics térön, oszt a Fogadalmit vöttük sorra. Kívül-bévül mögnéztük vóna,
de akkora építközésbe kavarodtunk, hogy csak pislogtunk. A Hősök kapujánál a
villanyosmögállóba’ mögállt az újfajta gépezet. Arra föl köllött ülni föltétlen. Kipróbáltuk.
Elvitt az állomásra. Ha mán ott vótunk, el is fáradtunk, így osztán mögbeszéltük, hogy
vonattal mönünk haza. Mögvöttük a jegyöket.
A sok magos, szögletös házat nem néztük mög, mer’ nállunk is löhet látni ilyenöket közelbül
a városon. Ott sorjáznak. Hazáig mögbeszéltük a vonaton, miket láttunk. Mögéggyeztünk,
másszor is mögént el köll ide gyünni. Ebbe’ maradtunk.
Otthon az állomáson lëléptünk. Möntünk a biciklikér’. Elégödötten vöttük tudomásul, hogy
még mögvótak, ahun hattuk űket. Világoson értünk haza. Az emböröm csudálkozott is.
Kérdözősködött a doktorrúl nyomba’. No, akkor osztán mögfogott bennünket, mer’ az tényleg
kimönt a gyüszmékölés közbe’ a fejünkbül. Ű mög összecsapta a kezit. Szégyönköztünk,
hisz’ az apjukom ëgyedül tött-vött itthon. Mink ugyan beszámoltunk a látott csuda dógokrul,
de azúta ezörször is a szömünkre vetötte a doktor esetöt. Az ösmerősök mindahányszor
kinevetnek, göcögnek rajtam, sőt fenyögetődzik, hogy a sógorral űk is mögnézik azt a doktort.
Akkor osztán mink is mögnézhettyük magunkat!

Török Imre: Azt kérdöd Komám hun vótam gyerök oszt milyen vót?
Elmondom, hogy lásd, hogy halld, hogy érözd Të is mög tudd, milyen vót az a darab főd, az
égbót a madarak útja, a gyerökkorom világa ahun viszonylag gondtalan vótam. Ha nem
sikerül átéröznöd az az én hibám, nem a kedves vidéké.
Az alaprajza négyszög, a kupolája parabola. Horizontális határai: Mártély- a falu, ёgy
kocsiútkanálissal, ёgy kanális mög a Tisza tőtése. Középön a védelmötnyútó tanya, ami maga
is sokszor védelömre szorult vóna. Kijárata többfelé vót;ёgy a városba, ёgy a faluba, ёgy a
Tisza partjára a tőtésön, hullámtérön, erdőn, gyümőcsösökön át. A legszöbb út ez vót,
hatalmas ezüst nyárfák mög százféle bokor mög indák szegélyözték a fődutat. Vót még út a
szomszédokhon no mög fönt a tejút, napnyugta után a végtelönbe. A csudálatos mező
elbűvölő virágaivalamiknél csak a rajtuk mögpihenő kistermetű lepkék színösebbek. Sárgák,
fehérök, krémszínűek, bordók, lilák, tarkák, kékök, na mögződek. Soha nem fogtam
mögёgyetsё bár nem tudatosan, ösztönösen, de élni, röpülni hagytam űket szabadon
selymösen. A mező pedig melyön a vadvirágok levelei hol ződek hol vöröses tarkák oszt a
virágaik kékök leginkább, de van még ezerszínű. A fölfutó szárak között nyúl fülelt, fácán
lapult, macska leste apró áldozatát, sün zörgette a harasztot mög őzek figyelték éberön,
háborítja- ёűket valami, valaki. Na oszt a házi állatok; lovak, marhák, sáros nagy disznók,
csíkos malacok, birkák oszt a farkukat csóváló szopó báránykák, ludak, csörgő gyöngyösök.
A beadásba mindönköllött. A rét madarai itt szinte házi állatok vótak, leginkább a fecske, de
a gólya, a bíbic, a búbos banka, tüskeszúró gébics. A levegőbe a vércse, a sas, fákon a bagoly,
a szarka mög a varnyúkseröge. A madárfajoknak vót változatos fészkelő hely. Fák, épületök,
tocsogó sömlyékös, sás, fűzfák odúi mög az ártéri erdő. Az erdő rejtelmes vót. Tekerögtek
benne ismerős csapások farkasalma szögéjjel, fanyar illattal, ami ha köllött gyógyított, ha
köllött, mérgezött. Belül a szőlő a gyümőcsös. Finom szőlő termött, telt zamatú csömöge oszt
bornak való. Körte apró édös, nagy téli esperös, bosch kobakja, kífel, vilmos. Illatos almák;
nyári pármen, asztrahán piros, vajalma, jonathán mög a fontos. Különös hangulatot teremtött
a röggelire szalonnát sütő embörök paraszt, báróból lött csősz összekiabálása, ahogy
üdvözölték ёgymást, ahogy viccölődtek. Vicceiknek magva, tüzüknek füstje, tűzbe csöppenő
zsír illata. A Tisza olykor mindönt elborított de ű visszaadta oszt élni hagyta az emböröket. A
Tisza vizit mély kútbúl húztuk odvas vödörrel mög szürcsölve ittuk.
És hogy éltem a tanyán?
Testvéreimmel, édösanyánkkal, nagyszüleinkkel, de mégis ёgyedül. Az élményöket
magamba tartottam. Nappal a keretözött határ lёkötött. Sötétödésután ami a keretön túl vót a
falu jellegzetös fényfoltjait ma is látom. A templom harangját, a vonatok zakatolását, a
kutyák vonyítását, varnyúk károgását, baglyok huhogását ma is hallom. Oszt látom azt az ёgy
fényt t amit a Jézuska gyútottéletömlegszöbb karácsonyán. Másnap nem néztem mög nem- ё
ott van. Féltem a csalódástul. Azégbót vonzotta a tekintetömet, ahun a csillag csak ott vót
mind mög fölöttem. A Hold, a Kis Göncöl, a Nagy Göncöl, a Fias Tyúk, a Sarkcsillag mög a
Tejút. Sok csillagot láttam léhullni, sajnáltam mögféltötteműket. Bár a fönt lévőket
nézhetném most gondtalanul…A napkőttét ritkán láttam, amikor fölkeltem mán sütött,
csillogott a harmatos vagy deres füvön, vagy fű között a vízön, jégön vagy a kristálytiszta
havon. A napnyugta, ha erdőbe bukik lё bíborvörösen gyönyörű. Ha zord felhőkbe,
félelmetös. Félelmöt az esti vihar kőtött bennem. Mindég az erdő felül gyütt a fák mögül,
feketén, széllel kegyetlenül. Amég nem esött, kint maradtam szömbe fordulva vele, oszt
vártam, hogy a viharral hátha möggyün édösapám is, akit elvittek a háborúba. Vártam, de
mind hiába… Csak a hírit kűdték évek múlva; möghalt Romániába. Nem szenvedött. – Hát
addig...? - Lassan-lassan csöpörödtem, mán fölfigyeltem a történésökre. Ha arattak nálunk
rokon legényök, asztagot raktak, majd gyütt a cséplőgép, osztán a búzánkat nem a hombárba

dűtötték, hanem nagy erős embörök a teli zsákokat szekérre dobálták, oszt ёgy nagy ló mög
ёgy kis ló, amit az orosz katonák adtak ёgy nagy lóér, elhúzták átalam ismeretlen helyre.
Kérdözni nem vót szabad, mer csak ujjfenyítés járt érte. Ilyenkor mögkerestem azt a
gallydarabot, amit korábban az udvar fölött átsüvítő repülőgép kereke lёtört az ёgyik fa
tetejirül, oszt rajzolgatni kezdtem a porosra taposott udvar födjin. A búzát elvitték, mög
Atyámot is elvitték. Atyámot Szentösre, a börtönbe, mer tyúktojást nem tudott eleget arra az
ismeretlen helyre kűdeni. Később mögtudtam, tanúk köllöttek, akik látják, mögviszik a hírt,
hogy mér, mög hogy akasztanak föl paraszt embört //kulákot// ha ráfognak valamit, mongyuk,
hogy fölgyútott ёgy istállót.
Hazagyütt Atyám, de evvel nem rótta lё adósságát. Szekérserög gyütt a falu felül sok
embörrel, rudakkal oszt nekiestek a nagy istállónkat lёbontani fecskekőtés idejin. A tetőt
lёszödték, a mennyezetöt kibontották, a falakat rudakkal bedűtötték. A fecskepárok mint a
méhraj, vergődve röpdöstek a több száz fészökbe elpusztult fiókáik fölött. Majd a használható
épületanyagot szekerökre rakták oszt elvitték a faluba, hogy házat építsenek arra érdemös
elvtársaknak. Ha ezöktül az apróságoktul eltekintök, Komám, jól mögvótam. Játékaim közé
sorolhatok ёgy-ёgy féltéglát, kalapácsot, snapperhüvelyt, lűszeröket, amit az orosz katonák
szórtak szét a gyöpön - még kukorica gránát is akadt - amiket mindég ёgy gazdátlan kútba
dobtam. De vót még csűcsutka, cérnagurgulya mög a szobánk fődjin összesöpört homok. A
játékaim közül csak a lűszeröket vötték el tűlem, ha rajtakaptak Atyámék. Édösanyám a
munka után járt többet. Ű este vót mindig otthon fáradtan, szomorúan, türelmetlenül, de
mindig tevékönyen. Késő este a sötét szobába vártam, de hogy mit is vártam? Sömmit nem
vártam, vagy tán azt, hogy Atyám még hoz a pincébül ёgy almát, möghámozza, elosztja
köztünk, majd mögpuszil, mögsimogat oszt próbálunk aludni. Nagymama mán aludt
olyankor, biztos rólunk álmodott, beteg vót, de nagyon-nagyon szeretött. Az alvás számomra
sosё vót angyali. Amik történtek körülöttem, tán annak a mellékhatásai vótak a tünetök; sírás,
álmodás, éccakai mászkálás mög még néhány krónikus jelönség. Nagymamám is möghalt,
ezér otthagytuk a zaklatott családi fészköt. A városi nagyszüleimhöz gyüttünk haza, iskolás
mán itt vótam, de baj itt is vót elég. Mivel a városi nagyszüleimtül is mindönt elvöttek az
elvtársak, mer nekik jobban köllött, ebbe korán belehaltak. Így aztán hirtelön gyerökbül
embörré köllött lönnöm. Ez önállóságot, maximális fizikai terhölést is jelentött. Az iskolai
tanulással ez nem vót összeёgyeztethető, de nem lött baj, mer a tanárok jó embörök vótak.
Hogy milyen gyerökkorom vót, abbul ízölítőt adtam. Most, hogy mán szundikálni látlak,
befejezöm, tán Tё is a gyerökkorodrul álmodsz. Szép álmokat, Komám!
Mártélyra mindig visszavágyok, mög visszajárok. Ha begördülök a nagy rétre, vetési varnyúk
seröge sátrat von ёgykori lakhelyöm fölé, ami kedves, mög szép belül reked, oszt ebbe a nagy
sátorba a napnyugta, mög a Tisza is elfér, úgy érzöm az az otthonom - pedig mán nem ott
lakok.

Samu János: A szakajtó mög a kotló
Mán jó ideje készülődtünk karácsonyra, mög arra, hogy lássuk az unokákat. Most űk vótak a
legfontosabbak. Mán lassan ëgy éve, hogy láttuk űket. Most végre karácsony előtt az
asszonypajtással ëggyütt tudtunk elmönni látogatóba. Az unokák, Natasa 9 éves, Sándor 7,
szintén nagyon készültek, hogy tanákozzanak velünk, oszt az egész család ëggyütt készítse el
mög ögye mög a hagyományos karácsonyszombati ebédöt pontosan úgy, ahogy tatáék
gyerökkorukba’. Szöröncsére az idő is kedvezött az útazásnak, oszt két nappal korábban mán
ott vótunk a nagyobbik lányunknál.
Karácsony szombatján, röggeli után mingyá’ nekikezdtünk az ebéd elkészítésihö’. A
gyerökök égtek a buzgóságtul, hogy űk is csinájjanak valamit. Erre a napra mama vötte át a
parancsnokságot. Még a lányunk, Anikó is be lött fogva.
Az első dolog az, hogy a tésztát mög köll gyúrni. Ezt të csinálod Anikó lá
nyom úgy, ahogy gyerökkorotokba’ otthon csinátátok, nyútófával, az asztalon. Natasa – të
mög figyelöd, mer’ jövőre të fogod a tésztátkinyútani – hangzott az első parancs, amibe’ azér’
sokkal több vót a szeretet, mint a parancsszó.
- Sándor, të mög keresöl ëgy szép egészségös diót, mög ëgy högyös kést oszt odadod tatának,
aki majd óvatosan fölnyitja a diót. Të mög figyelöd, hogy legközelebb të is mög tudd csinálni.
- De mama, én kalapáccsal is mög tudom törni! Mán sokat csinátam!
- Tudom, Sándorkám, de azzal nehéz úgy mögtörni, hogy a dióbél teljesen ëgybe’ maradjon.
Sándor elviharzik, hogy kikeresse a legszöbb diót a pincébe’, Natasa mög föltöszi a pöttyös
kötényit, mer’ ű is úgy akar kinézni, mint az anyukája, mög mama, akik mán fölkészültek az
ebédfőzési föladatra.
- Mama, milyen tészta lössz ez, hogy nem jó az a tészta, amit a bótba vöszünk?
- Ó, kislányom, ez annál finomabb lössz, mer’ ezt kézzel, gondossággal mög szeretettel
csinájjuk, oszt benne marad a szeretet is, nem csak a finom íz. Mög így tanulod mög igazábul,
hogy régön, amikor mama kislány vót, űk hogy csináták, mer’ akkor bizony sönki nem vötte a
tésztát a bótba’. Nem baj az, hogy több vele a munka, de utána a fejecskédbe mög több lössz a
tudás, mer’ olyat is fogsz tudni, amit más gyerökök az osztályba’ nem tudnak, oszt majd ha
neköd lössz kislányod, të is mögtanítod rá.
Neki is áll a női csapat a lisztkeverésnek, tojástörésnek, tésztagyúrásnak. Natasának tetszik a
dolog, különösen, hogy kézzel keverheti össze a lisztöt a tojással mög vízzel. Kérdöz is sokat,
de jó csapatba’ van, így kap is választ mindön kérdésire.
Közbe’ Sándor robog be három dióval a konyhába, mög ëgy nagy késsel a kezibe’, ami
disznóölő késnek is beillene.
- Mama, azér’ hoztam három diót az ëgy helyött, mer’ ha tata nem tudja kinyitni, akkor majd
én kinyitom, oszt ha elsőre nem sikerül, akkor mögpróbálom mégëgyször.
- Jó’ van Sándorkám, de az a kés olyan nagy, hogy azzal bokrot is löhet vágni. Ott van a
fiókba’ a parhet felüli rekeszbe’ ëgy pirosnyelű kiskés, az pont jó lössz. Azt a nagykést mög
adide neköm, mer’ pont jó lössz a kinyútott tésztát összevágni – így a nagymama.
- Gyere Sándor, nyissuk ki a diót – szól tata.
Hiába van tatának tapasztalata, az első dió bele csak nem marad ëgybe. A második mán igen.
- Kinyithatom én a harmadikat? – kérdi Sándorka.
- Persze, de vigyázz a késsel. A diót két újjal úgy fogd, ahogy én fogtam, hogyha mögcsúszik
a kés, el në vágja a kezed.

Sándor ügyes gyerök. Elsőre sikerül neki.
- Látod tata, neköm elsőre sikerült, neköd mög csak másodjára – mondja lëtürülhetetlen
mosollyal az arcán.
- Ügyes vagy, mög szöröncséd is vót – válaszol a nagyapja.
- Akkor most mögöhetök két diót, mer’ mama azt mondta, hogy az ebédhö’ csak ëgy köll?
Csak azt nem értöm, hogy hogy lössz elég ëgy dió hatunknak, amikor én ëgymagam tízet is
mög tudok önni.
- Sándorka, nem csak dió lössz az ebéd. Majd möglátod. Ëgyelőre vidd be mind a három diót
a konyhába, oszt tödd rá ëgy kis tányérra. Mondd mög Natasának, hogy në nyújjon hozzá
amíg mink nem mögyünk oda. Mer’ mutatni akarok nektök valamit. A lepucolt dióhajat në
dobd ki, hanem tödd bele ebbe a kis dobozba, aztán mönny lë a pincébe oszt hozzál föl ëgy
szép fokhagymát. Tudod, hogy melyik a fokhagyma?
- Persze, hogy tudom, tata. Anyuka mindig velem pucoltatja ha köll neki, mer’ azt mondja,
hogy neki büdös – így Sándor.
Közbe’ a konyhába’ elkészült a tészta. Össze is van vágva.
- Natasa, të mög keresd mög a nagyobbik szitát. Tudod, amelyikön körbe’ olyan coffos fonás
van. Valahun ott van a szakajtó körül kinn a nyárikonyhába’ – hangzik mama utasítása.
Natasa, az ű közleködési tempójába’, azaz rohanva, elviharzik, majdnem kibukik a küszöbön,
de hamarosan vissza is gyün.
- Mama!Én nem tudom, hun keressem, mer’ fogalmam sincs, hogy melyik ajtó a szakajtó –
mondja ëgy kicsit elkenődve.
Erre mindönkibül kitör a nevetés, mer’ arra nem számítottunk, hogy a kislány nem ismeri a
szakajtót. Mama kézönfogja, oszt ëggyütt mönnek ki a nyárikonyhába. Visszafelé az unoka
hozza a szitát, oszt kérdözi mamátul:
- Hát nem a lisztet szoktátok szitálni? Mer’ azt mán mind möggyúrtuk tésztának – kérdezi.
- Igazad van kislányom, de most a frissen vágott tésztát tösszük bele, óvatosan összeborzolva,
hogy szikkadjon addig, amíg főzni köll. Azér’ nem az asztalon szárítjuk, mer’ így a szitába’
alulrul is éri a levegő, mög fölülrül is, oszt így jobban szikkad. Az asztalon mög csak fölülrül
szikkadna – magyarázza mama.
- Most mög föltösszük a babot főni, mer’ annak idő köll, hogy jó puha lögyön. Hozd csak ide
azt a kík lábast! – folytatja. Míg fő a bab, addig darálunk mákot. Mönny, kérdözd mög
apukádtul, hogy hun van az régi mákdaráló, amit Kecskemétön a vásárba’ vött tavaly. Tudod
az, amelyiknek kallantyúja van, oszt hajtani köll.
Natasa elviharzik, de pár perc múlva mán gyün is vissza a mákdarálóval, amit tata fölerősít az
asztal szélire. Utána tata a gyerökökhö’:
- Na melyikőtök akarja a mákot darálni?
- Én, én, én! – jelentközik a két gyerök a másikat el-ellükdösve.
- Jó, jó, akkor majd ëgymás után daráltok. Először Sándorka, mer’ ű a kissebb, oszt ű a
gyöngébb, oszt majd ha elfárad, Natasa vöszi át.
- Tata! Tata! Én olyan erős vagyok, hogy ëgy zsák mákot... nem is ëgy, hanem két zsákot is
mög tudok ëgyedül darálni – hencög a kisfiú.
- Na majd möglátjuk. Had’ állítsam be a darálót, oszt kezdhetöd.
A művelet mögtörtént. Sándor nekiáll, de látszik rajta, hogy könnyebb tekergetésre számított.
Ëgy idő után lëlassul, majd mögáll oszt azt mondja, hogy elmén ëgy pohár vízér’,
mögengedve Natasának a mákdaráló hajtását. Az nekiáll, de neki së olyan könnyű, oszt alig
várja, hogy Sándor visszagyűjjön.
- Na a többit të lëdarálhatod, Sándor – mondja kegyösen.

Sándor állja a sarat, de azér’ nagyot lélögözve fejezi be a darálást.
- Sándorka, të pucolod mög a fokhagymát, de csak annyi girizdöt szöggyél lë, ahányan
vagyunk. Mindönkinek ëgygirizd. A maradékot mög idehozod neköm. Amikor lëhúzod a
haját a girizdöknek, akkor azt nem dobod ki, hanem odatöszöd, ahova a dióhéjat. Natasa, të
mög pucolsz ëgy szál gyökeret mög két sárgarépát. Amit lëkaparsz, azt tödd abba a dobozba,
amibe a dióhéj van. Ott a krumplipucoló a fölső fiókba’ a parhet mellett. Tata, të mög keress
néhány darab szalonnabűrt a levesbe! – hangzik a követköző parancssorozat.
- A szalonnabűrt Bodri szokta kapni – szól közbe Sándor.
- Nem baj, most majd mink kapjuk, mer’ most nekünk köll a bablevesbe. Sándorka, mönj ki a
tornácra, oszt hozd be a kasbul a két legpirosabb almát. Ja, tata, të mög hozzál be ëgy kevés
mézet is, ebbe a kis tálba.
Mindönki végzi a dógát zsörtölődés nékül. A gyerököknek nagyon tetszik a nyüzsgés, mög
az, hogy mindig van valami föladatuk. Anikó mán forralja a vizet a tésztának. A leves is fő.
Mama mán keveri a porcukrot a darált mákho’. A vejünk is bëggyütt a kertbül. Ebédhö’
készül a család.
Mama mög Natasa terítik az asztalt. Mögszólal a telefon. Anikó testvére Krisztina hív, hogy
sikerült neki szabadságot kapni a munkahelyin oszt gyűjjön érte valaki a buszállomásra, mer’
mán itt van. Ű is velünk fog ebédölni. Tata mögy érte. A terítéköt az asszonyok átröndözik hét
személyre.
Mire Krisztina mög tata möggyünnek mán kész is az ebéd. Ölelésök, puszilások; még Bodri
kutya is odaszaladt Krisztinát üdvözölni, ami nála a cipő mögnyalásába’ nyilvánul mög.
Az asztalon hét tányér, mög hét kistányér, mög hét pohár. A kistányérokon mán van ëgy
kávéskanálnyi méz. Az asztal közepin ëgy szép mintás üvegkancsó teli friss vízzel, mellette
ëgy kissebb tálon a két alma, ëgy mögpucolt dió, mög hét girizd fokhagyma. Mög még vót ott
ëgy lëborított tál is. A gyerökök kérdözték, hogy mi van benne, de mama mondta, hogy „az
ebéd vége”. Hiába vót a kunyerálás az unokák résziről, hogy mögtudják mit tartalmaz, mama
csak ennyit mondott: „Ha most mögmondom, akkor nem lössz vége az ebédnek, oszt itt köll
aludnunk az asztalnál.” A csimoták erre elhallgattak.
A kötelező kézmosás mögtörtént. Mindönki az asztalnál ült. Úgy szokás, hogy a ház feje
kezdi mög a szertartást, de ezúttal az apuka helyött a nagypapát, tatát kérték mög erre, mer’
hiszen az ű gyerökkorát idézte föl a család a karácsonyszombati ebéddel.
Tata ülve maradt, oszt úgy kezdött hozzá a mondókájához.
- Elöször is nagyon örülünk, hogy a löhetőségökhö’ képest az egész család ëggyütt van. Arra
kérnék mindönkit, hogy maradjon ülve az asztalnál egész addig, amíg be nem fejeztük, mer’
ez ëgy szent hagyomány, oszt mindönnek van jelentősége. Amint látjátok, mindön ide van
készítve, hogy në kölljön sönkinek fölállni ebéd közbe’, azér’mer’ azt akarjuk, hogy a kotló
nyugodton üljön a tojásokon.
- De tata, ha ëgy ló ül a tojásra, akkor azt ëgybül agyonnyomja! Mér’ köll annak a kot lónak
ráülni? – a locsifecsi Natasa nem állhatta mög, hogy bele në kottyantson.
Hát erre mögin csak nagy nevetés vót a válasz, de Natasa mög Sándor nem nevettek.
- Na látjátok, erre nem gondoltam – mondta tata – hogy ti nem tudjátok, hogy a kotló ül a
tojásokon, hogy kikőtse a kiscsirkéket.
- Nem, tata, nem – mögint Natasa, – hogy-hogy të nem tudod, hogy a tyúkanyó kőti ki a
csibéket? Nem kiscsikót köll kikőteni!
- Látod, kislányom, úgy látszik, hogy még sosë hallottad azt a szót, hogy kotló, ami bizony
nem ló, hanem a tyúkanyó neve Vásárhelyön.
Erre mán a két gyerök arca is földerült. Tata folytatta.

- Aztán, mint látjátok, mindönki ëgy dióbul, ëgy fokhagymábul mög ëgy almábul kap ëgy
darabot, hogy a család egész évbe’ ëggyütt maradjon, szeretetbe’. Erre a fokhagymábul tött
mindönki kistányérjára ëgy-ëgy girizdöt, ëgy diót hét darabba tört, majd az almát hétfelé
vágta mög szétosztotta, de mielőtt a diót széttörte vóna, Krisztina szólalt mög:
- Nézzétök mög ezt a dióbelet jól! Ez olyan, mint az embörök esze. Mivel nem láttok bele
sönkinek a fejibe, majd ebéd után ëggyütt mögnézzük a képön a lexikonba’. – Utána tata
folytatta.
- Először fogjátok a fokhagymagirizdöt, mártsátok bele a mézbe oszt ögyétök mög gyorsan.
Ëgy kicsit fog csípni, de utána a mézes dió, mög az alma íze elnyomja ezt a csípést. Mög
azután kinyalhatjátok a maradék mézet.
- A fokhagymát azér’ összük, hogy erős lögyön a hitünk, hogy az ördög në tudjon mög së
környéközni, mer’ az nem állhatja a fokhagyma szagát.
- Akkor anyuka is ördög? – Ű së állhatja a fokhagyma szagát – kérdi Sándor ártatlanul.
- Hallgass! – parancsolt rá nagynénje, de közbe’ Anikó, aki mingyár mögértötte a gyerökös
logikát, kis büszkeséggel nézött a fiára, hogy annakmennyire vág az esze.
- A diót mög azér’, hogy az eszünk olyan tekervényös lögyön mint a dióbél, mer’ minél több a
tekervény az eszünkbe’, annál okosabbak löszünk.
- A szép piros almát mög azér’ összük, hogy egészségtül sugárzó pirospozsgás arcot
varázsoljon nekünk egész évre. A mézre mög azér’ van szükség, hogy az életünk édös lögyön
tűle, mer’ a méz az édös.
Mikor a bűvös előétel elfogyott, a bablevesre került a sor. Tata folytatta. – Most a bablevesnél
arra ügyeljetök, hogy a legelső merőkanál levesbe’ minél több lögyön a bab. A követközőbe
már gyühet a lé is bűven. Ezt mög azér’ csinájjuk, hogy sok pézünk lögyön jövőre, mer’ a
bablevesbe’ a sok apró bab a pézt jelképezi. A szalonnabűr mög azt jelenti, hogy
böcsületösen, spórolással keressük mög azt a pézt, mer’ még a szalonnabűrt is félretöttük
inségösebb időkre.
- Tata, én odaadhatom a szalonnabűrömet Bodrinak, mer’ ű is a család tagja, oszt azt akarom,
hogy ű is velünk lögyön egész évbe? Azt ugyan nem tudom, hogy ű hogy fog spórolni, mer’
amit kap azt mind ëgybül bekapja. – így Natasa.
- Tudod, mit kislányom, arra kérlek, hogy a szalonnabűr felit ödd të mög, a másik felit
odaadhatod Bodrinak, mer’ mink is azt akarjuk, hogy veletök lögyön egész évbe – válaszolt
neki az anyja.
- Most pedig gyün a mákostészta. Ez ëgy olyan étel, amit mindönki szeret, de csak lányoknál
van jelentősége. Amikor a mákostésztát öszöd, akkor ügyelsz arra, hogy në essön lë ëgy së a
villádrul. De hanem vagy elég ügyes, akkor ëgy-kettő lëeshet, amit nem szabad bekapni,
hanem mög köll számolni, utána beletönni a mán félretött dióhaj mög fokhagymahaj közé. Ez
lössz majd az angyaloké. Ahány tészta lëesött a lány villájárul, annyi kérője lössz a követköző
évbe’. Rossz nyelvek azt mongyák, hogy amikor a lány mán nagyon benne vót az eladósorba’,
akkor mindig remegött a keze a mákostészta övésinél.
Erre Natasa szöme mingyár tágra nyílt, de anyukája rászólt.
- Natasa! Në szólj sömmit, ez rád még nem vonatkozik...
A család vidáman mögötte az ebédöt, Bodri az asztal alatt lábtul-lábig járt mög szimatolt
fölfelé, várta, hogy más is ad neki szalonnabűrt, de nem vót szöröncséje. Aki inni akart, az
önthetött magának a kancsóbul. A mákostészta után mama vötte át a szót.
- Ebbe’ a lëborított tálba’ mög ciböre van. Ezt előre mög köllött csinálnunk. Akkor, amikor
mink gyerökök vótunk, karácsony tájékán nem igen vót friss gyümőcs, legföljebb néhány
alma mög ëgy-két búzába eltött körte, de vót aszaltgyümőcs, amit minkcsinátunk. Azt főztük
mög vízbe, adtunk hozzá ëgy kis cimetöt oszt kész vót a ciböre. Amikor kihült, friss gyümőcs

helyött öttük. Mivel ëgy nagyon régi hagyományt követünk, ezér’ máma cibörét öszünk friss
gyümőcs helyött.
A ciböre is elfogyott, így osztán vége lött az ebédnek. Tata most mán fölállt, oszt így szólt:
- Szépen betartottuk a hagyományokat, oszt gyerökök, në felejtsétök, hogy hagyományok
nékül az élet unalmas lönne. Mink mostmán méltóan fogadjuk a Jézuskát, aki máma éjjel
hozza a karácsonyfát mög az ajándékokat. De még van hátra ëgy-két apróság.
- Natasa, të hozd tele a kancsót friss hideg vízzel oszt tödd bele azt a másik, föl nem vágott
szép piros Jonathán almát. Ezt ott köll tartani egészen Újév napjáig, oszt mikor inni akartok,
akkor óvatosan önteni a vizet a kancsóbul a pohárba, hogy az alma ki në essön. Újév napján
mög ki köll vönni aztán annyi felé vágni, ahányan akkor ott vannak a családbul. Möglátjátok,
hogy még a víz is jó almaillatú lössz.
- Krisztina, të mög Sándorral mönny ki a kertbe, oszt annak ëgy távoli zugába’tögyétök oda a
félretött maradékot mög hulladékot, mer’ ez lössz az angyaloké. Möglátjátok, hogy ha ëgy
hónap múlva mögnézitök, mán hűlt helyit së tanáljátok.
- Utána visszagyüttök ide a nappaliba, oszt mögnézzük a lexikonba’, hogy milyen is az
emböri agy, mög azt, hogy a dió hasonlít-ë rá. Utána a két mögmaradt diót mögöhetitök.
- De Tata! Én a számítógépön hamarabb mögtanálom – okoskodott Natasa.
- Igaz, kicsi lányom, de elárulok neköd ëgy titkot. A lexikonba’ lassabban tanálod mög, de
miközbe’ keresöd, hogy hun van, látsz benne olyan dógokat is, amikrül még csak nem is
hallottál, oszt mivel mindön normális gyerök kíváncsi, azokat a dógokat is mögnézöd oszt így
tanulsz többet mintha számítógépön nézted vóna.
- Na Kirsztina, Sándor, vigyétök ki azt az angyaleledelt!

Szenténé Kálvai Mária: Erdélybe a Wass Albert Ëgyesülettel
Ëgy gyerök számára möghatározó a családi környezet, ahun nevelködik. Apai mög anyai
őseim Erdélybül gyüttek az Alföldre. Az elveszött családot mög a szeretött tájat siratták. A
történelöm viharába elszenvedött fájdalmukat nem vót tanácsos hangoztatni. Az emlékök azér
ott vótak bennük. Amikor ezök családi összejövetelökkor, vagy csak úgy spontán föltörtek, a
gyermöki lényöm itta magába a szavaikat mög dalaikat. Olyan korba éltünk, hogy bizonyos
dalokat mög versöket titkon löhetött csak hangoztatni. Apai családomba a székely himnusz,
mög az úgynevezött irredenta dalok annyiszor hangzottak el, hogy belém rögződtek. Mint
földrajz szakos tanár is többet tudhattam mög Erdélyrű. A Wass Albert Ëgyesület adta mög
számomra a löhetőségöt, hogy eleim fődjit bejárhattam. Férjemmel mög barátainkkal is
utaztunk, csak akkor kempingbe táboroztunk. Akkor nem adódott löhetőség az ottani embörök
életibe betekinteni.
A körbe csodálatos élményt adott olyan embörökkel utazni, akik hasonlóan hozzám,
gyönyörűséggel töltötték föl lelküket a látottakon mög aztán otthonukba ismerhettük mög az
ottani lakosokat. A busz ablakán körösztül nézve ëgyre újabb mög újabb szépségös tájak igen
borzongatónak tűntek, főleg a fenyvesök sötéttye, az alföldhöz szokott szömnek. Más a
fénykép mög a film a valóságtul…
Bennem bizsergető az érzés, hogy amit nem tudtak mögtönni családtagjaim, azt most én itt
mögvalósíthatom helyöttük. Bejárhatom a szeretött helységöket. Ëgy csuda vót Nagyváradon
mönni, tudva, hogy ahun akkor én jártam, ott möhettek dédszüleim, amikor a tanítóképzőt
végözték. Talán az is előfordulhatott, hogy mellettem mönt el ëgy elveszött rokon.
Erdély őrzi a magyar történelöm sok eseményeit, hírös épületit. Mögtekinteni ezöket maga
vót a csoda, kicsiny életöm nagy lehetősége.
Az utazások során szöröncsémnek tekinthetöm, hogy a székely embörök életibe
betekinthettem. Szívet melengető, mög fölemelő találkozások vótak.
Idős nénike söpörte az utcát. Barázdált arca derűt sugárzott. Maga készítötte söprűjét büszkén
mutatta. Cirokbul kötözte össze. Ezt tanulta szülőitül. Szöbb mög jobb, mint a bóti, no mög
nem köllött érte fizetni. A cirok itt termött az udvaron. A vesződségöt, ami vele járt, azt
szívesen viselte. Barátságosan behívott a házába. A bútorzat családi örökségű, iparosmunka,
nem gyári. A hímzésök a hagyomány szerint készültek. A tisztaság mög rönd átsütött a
paraszti kultúra tárgyain. Itt majdnem mindön kézműves termék. A néni öltözéke is bele illött
ebbe a környezetbe.
Mögbékülve sorsával, folyt belűle a szó. Nehéz időket hagyott maga mögött, magára maratt.
Hívő embörként bizakodó, mindig akad valaki, aki mögsegíti, ha szükségös. Pozitív energia
áradt belűle. Napjait a tyúkjaival való törődés színösítötte. Busongott azon, hogy nem tud
mögkínálni, mert mögötte mindön eledölit. Ëgyször csak földerült az arca. Ëngöm otthagyva a
tyúkolhoz sietött. Tojásokat tartva érközött vissza. Neköm hozta, ezt tudja adni ajándékba. Ha
éhös vagyok, mög is sütheti neköm – monta – csak akkor be köllene gyújtani, mög rőzsét
tördelni. Azok a tojások néköm nem köllöttek, mer fölhasználni nem tudtam azokat, ettül
nagyon szomorú lött.
Más alkalommal többször is mögtapasztalhattam a felebaráti szeretetöt. Csekefalván
möndögélve hagyományosan építött házat szerettem vóna nézögetni. A kékre föstött kicsiny
ház, deszka kerítése mögött a kerekös kúttal ëgyször csak a látókörömbe került. Az udvaron a
nénike a macskáit ötette. Illendően beköszöntem. Odagyütt a kapuhoz. Ismerködni kezdtünk.
Bemönve a kicsiny házba, rönd mög tisztaság fogadott. A sokféle virágot a vázákba a kertbű
szödte csokorba. A legnagyobb szobába hagyományosan mögvetött ágynál varrógép
terpeszködött. Ezön szépen összehajtogatott fekete színű ruhaneműk. A néni kilencvenhöz

közel – készült az elmúlásra. Ezökbe szeretné, ha eltemetnék. Mondta, hogy në köjjön
sënkinek keresgélni, mög hogy tudják, mit szeretne. Jár hetönkint a templomba, oszt ott van
aki tuggya mán a végakaratát. Mögmutatta a szekrényibe katonás röndbe rakott hímzéseit.
Amennyit csak akar, vigyön ebbül emlékbe – mondta. Nagyon zavarba gyüttem. Végül nem
szerettem vóna mögsérteni, oszt két írásos párna-huzatot töttem el. Viszonzásul adtam a ledös
zseblámpámat. Gyermöki öröm ült orcájára ezön különlegösség láttán.
Búcsúzásul mögmutatta a macskáit. Ezök az ű társai. Szeretetöt kap tűlük, mög ű is törődhet a
kis élőlényökkel. A kerekös kút mellett még sok érdekös dógot mesélt.
Mennyire magyarok a székely embörök – ezt többször mögtapasztalhattam. Talán az löhet a
legemléközetösebb, amikor Holtmaroson ëgy özvegyasszonynál szállásoltak el. A szobájába
az eljögyzési fénykép alatt többsoros nemzeti színű szallagcsokrétát födöztem föl.
Érdeklődésömre oszt izibe választ is kaptam: - Magyarok vagyunk, ezér valahun a lakásba
ennek jelön köll lönnie. – mondta.
Nem árt néha kilépni a hazai keretök közül, oszt möglátni a máshun élő magyarok
gondolkodását.
Erdélybe szömbesülni löhet történelmünk jelös helyszíneivel, mög nagy magyar eleink
életinek történeteivel, vagy sírjaival.
A látottak jobban mögerősítik nemzeti öntudatunkat, mög összekovácsolja a baráti
társaságokat.
Wass Albert havasait, szeretött tájait nézve versei mög írásai elevenödnek mög. Eszünkbe
juttattyák az ott élő embörök olykor nem könnyű életit, a magyarságukhoz mög a
hagyományaikhoz való ragaszkodásukat. Ez elgondolkodtató példa löhet számunkra.

Anonym
Ez az írás nem a helyösírási hibáktul hemzsög, hanem tükrözni akarom az őző személyök
beszéggyit.
Mostani öreg fővel visszagondolok gyerökkoromra, bizon, minket nem mekögni tanítottak,
hanem dédöregapám, öreganyám, édösanyám, édösapám átal használt beszédöt örököltük
mög. Mán kiskorunkba mögtanították nekünk:
Ögyél könyeret möggyel,
Ha nem köll, tödd el,
Majd mögöszöd röggel.
Abba az időbe csak petrólejom lámpa vót. Téli estékön azt së gyútottuk mög, hanem a tűz
égött a spor-ba, annak világjánál morzsoltuk a kukoricát. Az öregök sok történetöket
meséltek. Pl. Hogy ezön a vidékön élt a Hód nemzötcség, oszt a Hód úrfi beleszeretött ëgy
Mező nevű lányba, amely igön szép vót, de szülőik nem engették űket összeházasodni.
Elkeserödésükbe a tó vizibe ölték magukat. Az éccöri nép nagyon mögszerette űket, ezér a
vidéköt hód-mezőnek nevezték, majd később vásárhelyöket jelöltek ott, ahun vásárokat
röndöztek, oszt így alakult ki Hód-Mező-Vásárhely.
Mög régi találós kérdést mondtak:
pl.:
Fülültem a zörgőre, elmöntem a zajgóba,
Vittem vöröskét, hoztam fehérkét, hazamöntem,
Föltöttem a csúcsondiba, odamönt a púpondi,
rávágtam a patyalótyával, hogy beugrott a pitykalotykába.
Sőt, édösapám, édösanyám sok babonás szokást is mögtanított nekünk, pl. este a ciroksöprűt
szakállával fölfelé állítottuk az ajtóba, hogy a boszorkány éjjel be në gyüjjön, vagy késsel
nem vót szabad tejbe nyúlni, mer vérös lössz tűle a kecske, vagy tehén csöcse, oszt elapaszt.
Luca napja röggelön ki köllött mönni piszkavassal a tyúkokat mögpiszkálni, hogy jobban
tojjanak. Vagy ha zöngött az ég, lëfeküttünk a fődre, oszt hömpörögtünk szülőkkel ëgyütt,
mer aszonták, így öreg korunkra nem löszünk hátfájósak. löhet, hogy van benne valami…
Nekünk is vót búboskemöncénk, mög köllött tanulnunk dagasztani 8-10 évesen, fenékön sült
lángost, túróslepényt, kiscipóba szalonnát töttünk, mindön gyerök kapott ëgyet kisülés után.
Micsoda csudálatos ízök vótak, kőttes tészta, 4-5 kilós könyerök, bözzög ëgy hónap múlva së
vótak azok peníszösök.
A kemöncét be köllött fűteni, ehhön használtuk a kaparót, mög a vonót. Sütőlapátra töttük a
könyeröt, tésztát, oszt betöttük a kemöncébe, hogy sűjjön.
Előtével lëzártuk, sőt vizes ronggyal is betömköttük, hogy ki në gyűjjön a meleg. A tűztér
előtt vót a pörnyelyuk, affölött a kémény, a kaminajtó kívül vót. A kemönce a szobába,
patkájára rá löhetött ülni. Mink, gyerökök a kemöncesutba szerettünk lönni. Monták, hogy
virtiklis, tősgyökeres, nyakas, akaratos vásárhelyiök vagyunk, nem másunnan gyütt-mönt,
szödött-vödött bevándorlók, mer eleink nagy- déd- ük- szép- sőt ősapáink itt nyugszanak
hajdan vót temetőkbe, nyugoggyanak békibe!
Mán 4-5 éves korba möhettünk libapásztornak, oszt mikor a libák Vásárhely szélös határába
szana-szét möntek, árkon, bokron, őgyön-vőgyön, tűzön-vízön, tökön, paszúron, alig tuttuk
űket összeszödni, a gazda mög a ráncos bűgatyába, bürgeli csizmába lesött bennünket a
kertök ajján, mer nem igön vót olyan gyümőcsfa, még ha gibercsígös vót is, amit mög në
másztunk vóna. Persze lësinkófáztuk a termést is. Ha nagyobbak vótunk, vigyázni köllött a
bürgékre, kecskékre. Ha jóllaktak a lucërnásba, oszt majdnem főfúvóttak, a kis gödölyét
féltötték, úgy mögvertek bennünket a nadrágszíj csatos végivel, hogy karvastagságú hurka lött

a seggünkön. Aszonták, ott köll ütni, abba nem sántul bele, mög nem lössz hülye tűle. A
gyerök fejit nem löhetött ütni. Mindig éhösök vótunk, mikor a gabonaszöm kezdött érni,
kimorzsoltuk, oszt mögöttük. Eső után szépen ződült a gyöp, a tehenek legeltek, ha szomjasok
vótunk, ittunk az ökör lába-nyomábul, néha béka is vót benne. Mesztilláb jártunk a tallón, úgy
tuttunk futni rajta, mint a nyúl, sosë szúrta föl talpunkat a torzs. Persze mögvót a teknikája,
hogyan köllött csúsztatni a lábunkat.
Mikor cséplés vót, még a vastükés kerekű traktor hozta a cséplőgépöt a göbölyhajtó úton. Az
embörök porba-lyukba dógoztak, véllával atták föl a kévét. Édösapám orosz fogságbul 1946ba gyütt haza, 1943-túl özvegy öreganyámnál laktunk a városba. Emlékszök, gyüttek a
ruszkik házrul-házra jártak, mert keresték a „gyévocskát”. Mink, gyerökök, édösanyámmal a
disznóólba búttunk, puskatussal lükdösték a disznókat, mi mög së mertünk moccanni, de nem
födöztek föl bennünket. Amikor édösapám hazagyütt orosz fogságbúl, vót olyan testvéröm,
aki nem ismerte mög, aszt monta: én eszt az embört agyonütöm, ha még éccör az édösanyám
ágyába fekszik. Többünk örömestebb láttuk apánkat.
Ezután nagy szögénység gyütt. Alig vót mit önni, ëgyik nap cukorrépaleves, majd
káposztaleves, hagymaleves, hagymaposzora, káposztaposzora, pulicka, görhe.
Errül jut eszömbe:
Kukorica, görhe málé,
Öreg embör vagyok mán én,
Fiatal a feleségöm
Abba van a reménységöm.
Ezt éneköltük.
Nagy vót a rokonság, möntünk látogatóba, persze gyalog. Szőrhátra, Hatablakra, Kopáncsra,
Gorzsára, Batidára, Mártélyra, Örzsébetre, Kútasra. Bicikli, autó alig vót. Elvétve
tanálkoztunk lovaskocsival, szöröncse vót, ha fölvöttek minket.
Később, mikor a juttatott fődet kaptuk Csomorkányon túl, akkor ösmertem mög a
Csomorkányi romtemplomot. Gyalog möntünk oda ki az Isten háta mögé kapálni, kukoricát
törni. Olyan év is vót, hogy len termött benne, de szép kík virággal ékösködött!
Csakhogy akkor beszógátatást köllött vinni a Károlyi házba, mög vót szabva, mennyi
termény, zsír, tojás vót a beszógátatás. Mink gyerökök mindig éhösök vótunk, öttük a
cukorrépa melaszt, napraforgó-pogácsát, amibül kisajtolták az olajat, úgy öttük, mint a mai
gyerök a csokit. Nyalánkságot, déli gyümölcsöt csak fölnőtt fejjel öttünk.
Éccör kaptunk ungracsomagot is Amerikábul. Vót olyan időszak, hogy disznót is csak feketén
vágtunk, mikor mögtöhettük, de vót, hogy beköpött bennünket valaki. Kigyüttek házkutatásra,
minket, gyerököket is bevittek, vallattak, mög is vertek, de ëgy szót së tuttak belőlünk kiverni.
Nem szólaltunk mög. Akkor még nem vót gyerökvédelöm.
Iskolába röndösen jártunk. A leckét a küszöbön ülve, ölünkbe tartottuk az irkát, úgy írtuk
mög. Tintát úgy csináltunk, hogy tintaceruza belit ecetbe áztattuk, kis vízzel hígítottuk,
övegbe raktuk, madzaggal kötöttük a csuhéj szatyor fülihön. Akkor még mártogatós penna
vót, mög itatós-papír. Szép lila betűk löttek belűle. Ügyelni köllött, hogy tinta-paca në lögyön.
A konyhánkba kaszni vót. Édösapám monta stirimflit, pruszlikot, fuszeklit húzzatok, ha gyütt
a hideg. Födetlen fővel nem möhettünk, a kendőt öregasszonyosan a szömöldökünkig köllött
kötni ha hideg vót, sült krumplit, sült céklarépát töttünk a zsebünkbe, ami melegítötte a
kezünket. Aztán mögöttük. Rágógumi helyött édösgyökeret rágcsáltunk.

Nyári szünetbe a paléba jártunk rizst gyomlálni. Hú, de sziszi-fuszi munka vót! A rohatt
muhar, mert az több vót, mint a rizs – másnapra mindig kinőtt. Kiázott kezünk-lábunk,
mögszenvettük keservösen, szerkesztöttünk is ëgy versöt, amit éneköltünk a munkavezetőnek:
Gyuri bácsi mögfordult a világ,
És mi mosmár nem dógozunk tovább,
női kérgös kezök, itthaggyuk a rizsöt,
Gyuri bácsi jóccakát.
A keresetünket haza köllött adni, még ëgy 50 fillérös fagyit së kaptunk. Jártunk
gyapotszödésre is. Átkoztuk, szittuk a rohatt szúrós növényt, nyilván fogott az átok, mer nem
honosodott mög, pedig gyapotegrenálót is építöttek, ami a Hódiköt külső telepe lött.
Szégyöllős, félős gyerökök vótunk, ha vendég gyütt, kizavartak bennünket avval a jelszóval,
në vigyétök tovább a szót. Asztalhon nem vót szabad ülnünk, önni së, csak küszöbre, ölünkbe
fogtuk a tányért. Régön mély cseréptányérok vótak, de előtte elmontuk: „Én Istenöm, arra
kérünk, amit attál, áld mög nékünk”. Minket vallásosan neveltek, az iskolába is tananyag vót
a hit- mög erkölcstan. Református család vagyunk. Vásárhelyön az ótemplomba körösztöltek
mög ëngöm is. Vásárhelyön a pór nép még a 16. sz.-ba tért át református vallásra, melyet mi
së jelöz jobban, mint hogy városunkba öt református templom van.
Az én körösztapám, körösztanyám gölöncsérök vótak, kaptunk tűlük ibriköt, bögrét, korsót,
tányért, köcsögöt, csirkeitatót, nagy érdeklődéssel figyeltük, hogyan lössz az agyagbul edény.
Vályugot is vertünk. Kiástuk a gödröt, a fődet jól möglocsoltuk, áztattuk, majd töreköt,
szalmát tapostunk bele. Vót ëgy téglalap alakú vályogvető, jól bevizeztük belülrül,
beletömörítöttük a szalmás, törekös sarat, majd ëgymás mellé raktuk a kivetött
vályogtéglákat. Agyagos főd jobb lött vóna, de nëkünk fekete fődünk vót. Ha kiszáratt,
saroglyás tajicskával toltuk az eresz alá, hogy mönnyön védött helyre. Csömpölyegöt is
csináltunk, evvel tapasztottuk a fölhúzott vályugfalat, majd bemeszeltük, csakhogy akkor még
nem ótott meszet attak, hanem otthon ótottuk vízzel, ez igön veszélyös vót.
A kiásott gödörbül seggönüllő gunyhót csináltunk, olyan vót, mint a veröm, nádbúl vót a
tetőzete, akkor sokfelé vót nádas. Oda raktuk télire a zöccségöt.
Jól ismertük az árvízvédelmi kűfalat, hú de sokat mögmásztuk, kapaszkottunk fölfelé a
téglafuga közt, főleg a kórháznál, ahun a piac vót.
Szerettünk vóna 8. osztály után tanulni, de édösapám aszonta, nem urakat, mög
kisasszonyokat nevelök én belűletök, ezér mán 14 éves korunktul dógozni köllött mönni.
Azúta mán minnyájan esti tagozaton lëéreccségiztünk.
A keresetünket haza köllött adni, nuku zsebpénz. Még 40 fillért së kaptunk, hogy kiflit
vögyünk.
Mink még 16 évesen is mesztilláb jártunk a főúccán.
Köszönöm, hogy möghallgattak!
Hódmezővásárhely, 2015. november 15.

Gregusné Dávid Katalin: A teknyős
Én a’ zuramtúl hallottam először a teknyősrül, űneki mög a’ zöreganyja mesélt rulla.
Katóka néni gyerökkorába még taná’kozott is vele, mán a teknyőssel. A teknyőkaparóval.
Makó környékin élt, de néha erre is vót, mer’ gyüszmékölt az mindönfele. Beszé’tek is
rulla sokan, valaki még föl is jegyözte a jövendöléseit, de sönki nem tudja mán, ki is vót.
Igazábul teknyős, oszt közbe mög jós? Vagy tá’tos, oszt a neve vót Teknyőkaparó?
Hát, ha a neve nem is, de a régi dógai fönnmaradtak, hogy miket jósolt. Még az
apósom is tudja, hogy mit mondott a teknyős a lőcstelen kocsikrul, mög a háborúkrul. Mög
azokrul a dógokrul, hogy miket csinált: hogy percök alatt mögjárta Pestöt hagymáér’, mög
hogy felhő alakjába kergette el a vihart. A’ zuram öreganyja szerint mög amikor itt vót
Vásárhelyön fosztókába, kört rajzolt maga köré, oszt úgy tűnt el.
Na, errűl a teknyősrűl mesélök most, oszt mindönki azt hisz el belülle, amit akar.
A gyerök foggal születött, oszt hát ez akkora csuda vót, hogy széjjelvitték a hírit
gyorsan. Mönt is mindönki aztán köszönteni, annyian vótak, hogy nem tértek be a tanyába.
Mer’ tanyán laktak, kinn a pusztába. Oszt mindönki jóba akart lönni Farkas Pistával, mer’
mosmán féltek tülle mög a gyeröktül, pedig amúgy szóba së nagyon álltak vele, mer’ nagy
bitang vót.
De aztán ahogy a kis Pista nőtt, mán sönkit nem nagyon érdekölt, hogy foggal
születött, mer’ más csudát aztán nem löhetött mondani rulla. Írni-olvasni tán éppen mögtanúlt,
aztán kiadták a Nagy Kovács körösztapja mellé, aki a falunak vót a gulyása, oszt tavasztul
őszig kint vótak az ártérbe’, de az öreg nem sokra mönt a gyerökkel.
Tán ëccör vót, hogy mögvadult a bika, oszt nekimönt a kunyhónak, amibe a gulyások
laktak. Mán majd’ szétszötte a nádkunyhót, oszt sönki nem mert kimönni, a gyerök mög
akkor kiugrott, oszt a késivel odakapott a bika horgasináhon, oszt elmeccötte. A bikát mög
utánna lé köllött taglózni.
De ennyi vót mindön, amit csinált, sok hasznát nem löhetött vönni. Mán nagyobb vót,
mikor ëgymásnak möntek a körösztapjával valami miatt, oszt a’ zöreg elkergette. Azt is
mondták, hogy nem is azér’ gyütt el onnat, hanem az ëgyik gulyásnak elkapta a feleségit, mög
azt is mondták, hogy lopott.
Aztán hogy elkergették, hazamönt a tanyára, de ott mög nem dógozott sömmit, oszt az
apja së nagyon akarta tartani, csak az anyja védte vóna mindig. De aztán a lány – a gyerök
nénje – akkor mönt férjhön, oszt szégyölték, hogy emmög nem dógozik sömmit, csak
élősködik rajtuk, osztán mindég állt a bál.
A lakodalom előtti hétön mög elkezdött inni, mindön este mással, mászkáltak a
környékbeli tanyákra pár legénnyel, mög elmöntek még más városokba is. A lakodalomba
azér’ előkerült, de olyan állapotba vót, hogy az apja elzavarta. Nem is látták mán a’ zéccaka,
oszt hogy ëgy hét múlva së került elő, elkezdött terjedni, hogy Vásárhelyön belefulladt a
Hódtóba, mer akkor húztak ki onnat valakit.
Medárdkor esött, oszt esős vót az egész nyár. Éccaka is esött, amikor Farkas Pista
hónapos szakállal, loboncos hajjal, koszos ruhába hazaért a tanyára. Éhös vót, zsírba’ lësütött
húst övött vóna, de túrúval is mögelégödött vóna mán, csak lögyön. Az anyja mindig csiná’t
túrút, benn vót a spájzba szakajtó alatt.
Szakadt az eső, térdig sárós vót mán, mög vizes, oszt az ajtó mög bé vót zárva. Ëccör
villámlott, akkor látta, hogy még lakat is van föltéve rá, lánccal. Mán az is gyanús vót, hogy a
kutya nem ugatott, de a láncrúl tudta mán, hogy sönki nem lakik a tanyába.

Möghaltak.
Ëgy féltéglával lëverte a lakatot, oszt bémönt úgy. Nem sok mindön vót benn, csak
kosz mög büdös: mán régön üres löhetött a ház. A kopasz szalmazsákra feküdt, oszt ott várta
mög a röggelt.
Hajnalba fölkelt, körbejárta a tanyát, hogy mi maradt, de sömmi. Elvittek mindönt
onnat, a bútorokat, az apja szërszámait, még a tuskót is, amin a fát vágták. Káromkodott
ëggyet, oszt elindult be a városra a nénjiihön, mer’ biztos az vitt el mindönt, mög az
éhönkórász sógora. A temető felül köllött bemönni hozzájuk, hát belépött, oszt ahun az
öregapjáék vótak eltemetve, mögkereste az anyjáék sírját. Csak akkor nézött nagyot, amikor
möglátta, hogy az ű neve is rá van írva ëgy körösztre.
Benn a Kossuth utcába mögverte a kapufélfát, oszt hogy nem hallották, még ëccör. A
kutya majd’ mögveszött, úgy ugatott a láncon, mire a nénje kiért bentrül.
Mögverte mégëccör a kaput.
- Ki az? Mit akar mán? – kérdözte az asszony, ahogy kinyitotta. Éppen olyan vót, mint
az anyjuk, olyan högyös állal, csak ez kövérebb vót.
- Én vagyok, a Pista – mondta neki, aztán csak nézött, amikor a tessvére e’kezdött
óbégatni.
- Jajjistenöm, Gyuri, gyere mán ki, jajjistenöm! Hát visszagyütt a Pista! – aztán hogy a
Gyuri nem gyütt ki, Pista csak rászólt:
- Hát mit sipákolsz mán! Ahelyött, hogy béhívnál, mög adnál valamit önni, hát úgy
kipakoltátok a tanyát, hogy sömmi nem maradt benne!
De az asszony csak visított tovább, oszt arrább nem mönt vóna a kapubúl, ott típte a
haját.
- Hát të mög visszagyüttél, jajjistenöm, édös istenöm, hát hunnan gyüssz?
- A temetőbül – de a nénje még jobban vértyogott, hát értötte mán, hogy ez most azt
hiszi, hogy ű mög fő’támadt.
- Híjjál mán be, a’ zistenit, hát meddig köll még itt állni, fölveröd az egész környéköt!
Mire bent lëült az asztalhoz, előkerült a sógora is, gatyába. Oszt amikor mögismerte,
az is csak a jóistent emlögette, de aztán csak lött pálinka, mög a nénje is szelt ëgy karéj
könyeret – na, azoknál vót a kamrába lësütött hús is még, igaz, a bödön aljábul köllött
kikaparni a maradék zsírt, de mögötte jóétvággyal.
- Osztán hogyhogy visszagyüttél? – kérdözte a nénje. Röszketött a hangja, oszt úgy
fogta a bödönt, mintha félne, hogy azzal ëgyütt mögy vissza a sírjába.
Először úgy vót, hogy mögmondja nekik az igazat, de aztán möggondolta magát. A
sógorának ugyanolyan sunyi képe vót, mint legénykorukba, de sok esze neki së vót, mög a
nénjinekinek së. Nagyot harapott a húsbul, harapott hozzá könyeret, osztán rágás közbe
mondta:
- Édösapámék kűttek a szerszámokér’ – mondta, oszt közbe nézte a sógora arcát, hogy
lösz ëgyre pirosabb. – Mer’ azt mondta édösapám, hogy tik hoztátok el, oszt neköm mög köll
valamit csinálni, ha mán itthon maradok.
- Oszt hát vissza löhet gyünni?
- Ááá, nem mindönkinek. Neköm löhetött, azt mondta Szentpétör, hogy azér’, mer’ én
foggal születtem, énfölöttem neki nincs hatalma, oszt ha akarok, visszagyüvök, ha mög nem,
hát nem. Hát, én mög fogtam magam, oszt inkább visszagyüttem. Nem láttad, milyen vihar
vót éccaka? Azér’ köllött, hogy lögyön mivel visszagyünnöm. Na, köszönöm szépen a
röggelit. Gyurka, elviszöm akkor az édösapám szerszámjait.
- Melyiköket? – a sógornak mán olyan vörös vót a feje, hogy majd’ mögütötte a guta,
mer’ ha ez a Pista most itt elkezd pakolni, akkor neki sömmi nem marad. - Anyósom is
aszonta, hogy hozzam el űket, nem köll az mán sönkinek…

- De neköm köll. Kati önt még neköm pálinkát, té mög tödd rá a kiskocsira édösapám
baltáját, mög a fűrészt, a vésőket mög mindönt, amiket elhoztál, oszt mán itt së vagyok.
Nem mertek vele veszeködni, a sógora összapakolt, közbe szencségölt, a nénje öntött
neki még pálinkát, osztán amikor az öccse eltűnt az utca végin, szaladt át a
szömbeszomszédhoz elújságolni, hogy visszagyütt az öccse, visszagyütt az éccaka a viharral.
Pista mög hun itt, hun ott jelent mög a városba, oszt ahun mögjelönt, ott lëültették mög
adtak neki pálinkát, mer’ hogy visszagyütt a másvilágrul. A haját mög a szakállát nem vágta
lë, mindég csimbókokba lógott, mer ’ aszongya, a sírba nőtt mög neki, azt mán nem löhet
lëvágni. Járta a környéköt, mönt a piacra, vitte a teknyőket a hátán, de nem sokat vöttek tülle,
inkább lesték, mikó’ csinál valami csudálatosat, mög mirűl mesél.
Eleibe nem nagyon mesélt az, hanem ahogy öregödött mán, úgy gyütt mög a kedve.
Hogy a teknyőjit nem vitték, elmönt napszámba mög részösnek is, oszt ott mondogatta
esténkint a dógait. Elhívták aztán mán fosztókázni is mög lakodalmakba, ű mög mondta a
magájét. Akkor mán csak úgy hívták, hogy Teknyőkaparó, mán el is felejtötték lassan, hogy ű
vót a Farkas Pista.
Ëccör kimöntek hozzá a tanyára Bodrogiék, oszt az udvaron ültek lé, túrút öttek, mer’
péntök vót. Akkor oszt azt mondja a Bodrogi Ilonka, hogy ű úgy önne hozzá hagymát, csak
lönne.
- Na várjá’ – aszonta a Teknyős, oszt hátramönt a tanya mögé. Csak hogy nem gyütt
mán, utánamöntek, oszt akkor gyütt éppen elő, csurgott rulla a víz.
- Na hun vót mán, Pista bátyám?! Mán aszittük, elveszött valahun!
Az öreg mögtürülte a homlokát a csimbókos haja alatt, oszt rákacsintott az Ilonkára.
Akkor látták, hogy a kötényibe mög van ëgy csomó újhagyma, de veteménye, az mög nem
vót sosë.
- Hát Pestön vótam, ha mán Ilonka olyan nagyon hagymát öhetnék, de olyan sokan
vótak a pesti piacon, szakadt rullam a víz, mire hagymát tanáltam.
Na, mönt is a híre, hogy a Teknyőkaparó mögjárta Pestöt percök alatt.
Mög mindönki a világvégirül faggatta, mer’ hát ű visszagyütt a sírbul, tán csak tudja.
- Lösz világvége, majd möglátjátok! Félhettök is, mer elgyünk nemsoká, oszt csak a
nagyon igazak maradnak mög!
Aratás vót, oszt este nem möntek haza, hanem kinn aludtak a határba’, estinkint mög
mesélt nekik az öreg.
- Hunnan tudjuk, hogy gyün a világvége? Hátha el löhet bújni! – Mihály Kati
kérdözte, azt mesélték rulla a rossz nyelvek, hogy túrúbúl csiná’t magának fogat, mint az
ëccöri asszony, ez is.
- Na, amikor majd ëgy házon két kémény lösz, mög két-három ablak, akkor mán
nagyon közel lösz a világvége. Lösznek majd az udvarokba kőkutak is, oszt fizetni köll majd
a vízér’.
- Minek ëgy házra annyi? – Kunszabó Jóska fölfújta a nagy tokáját, oszt csak
legyintött a Teknyős fele.
- Lösz itt mindön, édös fiam, majd möglátod! Én mán nem, de të még igen. Mög lösz
majd olyan is, hogy lőcstelen kocsik gyünnek az úton, de nem ëgy-kettő ám, hanem sok. Azok
elé mán nem köll lovat fogni! Mög gyünnek majd a vasmadarak! Azokkal köll ám vigyázni,
mer’ amelyik házra rápiszkítanak, azok összedűlnek!
- Oszt essé láttya mán mög, Pista bátyám? Pedig ezt még érdemös vóna! - Hát ezt mán
nagyon nevették, hogy miket lát az öreg, el is tötték a közelibül a demizsont. A’mmög csak
nézött rájuk, oszt vigyorgott a szakállába.
- Hát azt mán nem, a fene akar száz évig élni, de a tavaszi nagy árvizet még mögéröm,
oszt a nyakadba fogok lovagolni, Jóska!

Na, azon a télön nagy hó vót, oszt még március elejin nem akart elolvadni. Aztán mög
ëgybül gyüttek az esőzésök, a Maros úgy kigyütt, hogy ladikkal jártak az utcákon. A
tanyavilágba is betört a víz, mer’ a tanyák mög léjjebb vótak, mint a város, tehenek mög lovak
úsztak a szántások fölött. Vótak, akik ottragadtak, oszt azokér’ is csónakon köllött mönni. Az
öreg Teknyős is bennragadt, a Bordás tanyárul igyenösen érte mönt a Mó’nár gyerök mög
Kunszabó Jóska. Oszt, hogy az öregnek në köjjön a sárba mönni meztíjjláb, Jóska fölvötte a
nyakába, oszt úgy vitte ki a tanyábul.
Osztán ez a jóslata is bevált a Teknyőkaparónak: mögérte még a nagy árvizet, oszt
möglovagolta Kunszabó Jóskát.

Jankó Zoltán: Szömmérték
Amikor Józsi mög a testös cigány ëgymás tenyeribe csaptak, végképp eldűt a Kisépület sorsa.
Persze, eldűt az mán korábban is. Akkor, amikor ëgy nyári röggel Józsi kinyitotta a
teraszajtót, oszt azt látta, hogy hátul az udvarba a kisépület oromfalán, - ott, ahun röndösen a
fal háromszög alakú végződésire köllött vóna a tetőnek fölfeküdni -, ott bizony csak fekete
lyuk tátongott. Vagy öt-tíz téglának csak a helye vót, a kiesöttek a fal tüvinél feküttek. A
cseréplécök közül néhánynak a vége, mög vagy ëgyméternyi széldëszka csak a levegőbe
lógott.
A kisépület sorsa már régúta bizonytalan volt. Valamikor, talán ëgyidőbe a szép szecessziós
lakóépülettel – gondosan építhették. Látszott az arányokbul, a maradék vakolat alul itt-ott
előóvatoskodó címerös téglákbul, a csigás cserepekbül, a hasadozlott, lépergő festékű betétös
ajtókrul. De azt mán nemigön löhetött kideríteni, hogy eredetileg milyen célt szógált:
istállónak kicsi vót, mög különben is nem parasztgazda, hanem polgár építötte a lakóházat.
Löhet, hogy cselédlakás vót, vagy kerti szërszámos kamra. A lakásínségös szocialista időkbe,
amikor a tágas polgári lakóházat három lakássá „társbérletösítötték”, az udvari épület
valószínűleg fáskamraként szolgált, vagy széntárolóként. De az is löhet, hogy valamelyik lakó
tyúkokat tartott benne.
Amikor Józsiék mögvötték a házat, befogták garázsnak az udvar hátsó sarkába álló, mán
erősen lëromlott állagú épületöt, mer valamelyik korábbi tulajdonos a végibe nagy, barnára
festött kétszárnyú ajtót rakatott – oszt így pont méretös lött a Skodának. De a cserepes
félnyerög tetőre eszkábált kis bádog kibúvók mög a fölé emelt csapóajtós drótketrecök arrul
árulkodtak, hogy a padlást valószínűleg galambtartásra is használták. Sőt, Józsi szerint a
garázshon csatlakozó mellékszárnyat is, amelyikbe – körbe a fal mentin – kis kutricák
sorjáztak ëgymás mellett-fölött. Az előtte lévő kifutót pedig nemcsak ódalt, de fölül is
drótfonat borította. Később, amikor az autónak célszerűbb hely került, a kisépület –
amelyikön rajta maradt a név – mán használaton kívül, üresen várta sorsának beteljesülésit.
Józsi odamönt hát, hogy közelebbrül is mögnézze, van-ë az enyészetön kívül esetleg valami
más, ami mögindíthatta a falomlást – de bizony nem jutott sömmire. „Hát itt nemigön van
más értelmes mögoldás, lë köll bontani” – döntötte el Józsi – „még mielőtt a szomszédra,
vagy në’ aggy Isten, valamelyik gyerökre ráomlik az egész”.
Mögkereste a kis noteszt, az ismerős kőművesök, építőmestörök telefonjait hívta sorba. „Hát a
bontásokat leginkább cigányok szokták csinálni, ez az ő területük.” Csakhamar kikerült ëgy
cím, ëgy név, ëgy telefonszám. „Űt meröm ajánlani, ismeröm a munkáját, bontott mán
olyannál, akinél mi is építöttünk. Keressétök mög, általába úgy szokták, hogy az anyagáér
lëbontják.”
Hamarosan mögjelent a háznál a vállalkozó: barna bőrű, testös, kerekképű, hullámos fekete
hajú fiatal cigány volt. Józsi mán többször látta korábban is a városba, különböző
épületbontásokon. Hátra möntek az udvarba. „Alapig lëbontani, mindön bontott anyagot,
törmeléköt elvinni.” „Testvér, ebbe alig van valami használható anyag.” Józsi alkudozott.
„Nézd csak mög, ez csupa tégla”. „Nem vályog?” Több helyön mögkapargatta a falat. „Na jó,
anyagért mögcsinálom.” Józsi tovább próbálkozott. „De a szomszéd felé a két falat mög köll
hagyni kerítésnek.”
Akkor csaptak ëgymás tenyeribe. „Röndbe van, mögëgyeztünk.” „Na-na, nem addig van az!
Mennyi idő köll hozzá?” „Ëgy hét alatt kész löszünk.”
Másnap röggel tényleg mögérközött három, szintén nem a napon barnult embörrel, kiosztotta
a munkát. Először a jobb napokat látott ajtót akasztották lë, ëgy mészvakolat darabbal

fölkarcolták rá, hogy „BONTOTT TÉGLA, CSERÉP ELADÓ.” Az ajtót kitámasztották az
utcára.
A tetőről lëadogatott cserepeket szépen ëgymás mellé, élire állították. Ëgy-ëgy sor közé még
elválasztás is került a cserépléc darabokbul. A száraz galambtrágyátul fehérlő rossz
deszkafődém nagy porfelhőt keltve szakadt be. Nemsokára mán a fal fölső sorait kezdték
szödni. Az ëgyik fiatal, szőke hajú bontó gyerök, aki a fal tetejin dógozott, átlátott a
szomszédba is. Mögakadt a szöme ëgy ütött-kopott, agyonhorpadt, rozsdálló üstházon. Még
benne vót a szitává lyukasodott üst is. Át is kiabált az udvaron szöszmötölő mamának, hogy
nem adná-ë el. „Nem használom mán fiam, odaadom ingyön is, vigyed csak.” Nem sok idő
múlva mán a mögbontott falak között szödte darabokra a katlant, azután pedig kalapáltagyűrte ëgyre kisebb darabokra a már alaktalan fémöt. Józsi nem állhatta mög szó nélkül: „Mit
csinálsz embör?” „Hát kiszödöm a rezet!” „Nem több pénzt kaptál vóna érte, ha ëgybe adod
el, mint így, hulladéknak?”
A maradék falat csakhamar lëdöntötték. Amikor ugyanazzal a lendülettel fogtak vóna neki a
szomszéd felé eső falnak, mán szólni köllött nekik, hogy „nem így vót az ëgyezség”. Józsi
közbe azon gondolkozott, hogy miér is köll ehhön a munkához ëgy hét?
De csak az indulás vót ilyen lendületös. Másnap mán csak ketten gyüttek, később a szőke mán
csak ëgyedül. Azér a fal lassan-lassan elfogyott, mellette a téglakazal mög ëgyre magasodott.
Időnként mögjelent a Főnök is, szömrevételözte a lassan embörmagasságú téglacsomót,
rákérdözött, hogy vót-ë érdeklődő, vövőjelölt.
Amikorra eltelt az ëgy hét, mög is állt a munka. A Főnök naponta mögjelent, mögnézte a
téglarakást, aztán továbbállt. Amikor Józsi mögkérdözte, hogy mi lössz a téglával, mikor
lössz elfuvarozva, mindig kéznél vót a felelet: „Hozom a vövőt, viszöm holnap!”
Józsi ezt csakhamar mögelégölte, oszt azon törte a fejit, hogy hogyan tudná möggyorsítani a
dógot. Hát, kötbért hiába is kérne! Aztán a homlokára csapott: „Dehogynem!” Fölmászott a
méretös halomra, innen is – onnan is kiszödött néhány ép, szép, a maltertól röndösen
mögtakarított, nagyméretű címerös téglát. Ennyi még éppen hiányzik a díszkúthoz, amit majd
későbbre tervezött mögépíteni. Lëvitte a pincébe, në lögyön szöm előtt. Amikor délután a
Főnök szokás szerint benézött, összehúzott szömmel mérögette az embörmagas téglakazalt.
„Ebbül hiányzik! Të vöttél ki belűle?!” Józsi válasz helyött visszakérdözött: „Mikor viszitök
el?” „Keresöm a vövőt!”
Amikor másnap së vót mozgás, Józsi újra kiválogatott ëgy tucatnyi „kötbért”. Most mán
kifejezötten kíváncsi vót rá, hogy a röndözetlen, hatalmas kazalbul hiányzó néhány téglát
észrevöszi-ë a cigány.
Másnap mán délelőtt gyütt, oszt gyanús szömmel mérögette a téglahalmát. „Mán mögint
kivöttél belűle!” „Én ugyan nem!” A Főnök kételködve ingatta a fejit, föl-alá járkált a kazal
mellett.
Amikor elmönt, Józsi kíváncsian, de azért némi nyugtalansággal várta, hogy mit talált ki?
Möglepetésire kisvártatva újra ott volt: „Viszom a téglát! Mingyán gyün a kocsi!” Oszt
csakugyan, nemsokára beállított ëgy gumikerekes lovaskocsi is. Amíg az embörök a téglát
hajigálták föl a kocsira, Józsi az ismerős fuvarost faggatta. „Hát lëintött itt, a második utcába,
hogy neki sürgős fuvar köll! Hiába mondtam, hogy mán máshova ígérköztem, nagyon ráígért
a pézre!”
Délre fölpakolták az utolsó kanyart is. Ami maradt: a bontott anyagot hirdető rossz ajtó a ház
előtt, - oszt – mögëgyezés ide vagy oda, - ëgy nagy kupac csörmő, törmelék, törött tégladarab,
talán a további kötbér fejibe’…

Blaskovics Ferenc: Hódmezővásárhely ö-vel
(Nyelvi játék)
Előzmény:
Olvastam a „Délmagyar”-ba a fölhívást, hogy lögyünk büszkék az ö-ző beszédünkre, ösmerje
mög ország-világ, hogy beszélnek az embörök Vásárhelyön mög a környékin. Szögedöt is ide
számítom. Ennek itt az ideje. Eszömbe jut az ëgyszöri tévé sorozat, ahun „Söndör” e’kezdött
a’fődi módon beszélni. Aszongya a löhet helyött, hogy lehöt. Csuda, hogy sönki së értötte?
Mán az elejin kijelentöm, hogy a helyösírási szótárt föltöttem a legfölső pócra, në zavarjon
össze írás közbe. Igyeköztem úgy lëírni a dógokat, ahogy elmondtam vóna.
De el is kezdöm mán, mer’ ahogy errefelé mongyák, sok beszédnek sok az „ajja”.
Ëgyször vót, hun nem vót… Vót ëgyször ëgy nálam sokkal okosabb embör, aki azt mondta,
hogy az embör azér’ van a világon, hogy valahun otthon lögyön benne. Szent igaz, neköm is
ez a véleményöm.
Ez a nevezött hely neköm Hódmezővásárhely, mer’ én itt születtem, mán ölég régön. Mindön
ideköt. Neköm itt van a világ közepe. Sok helyön laktam én itt gyerök koromba. Először a
Kálmán mög a Rákóczi ucca sarkán, később Tarjánba, még később a Kertvárosba. De Újváros
is ösmerős neköm, mer’ ott láttam mög a napvilágot a Fáncsy uccába. No mög ösmerősöm
természetösen a városközpont is, mer’ itt jártam oskolába. A központiba, a Mária Valéria
uccán, utána mög a Bethlen Gimnáziumba a Kűfalnál. Később mög, amikor messzirül
visszagyüttem ide, itt tőtöttem még közel ötven esztendőt a vásárhelyi embörök közt, amit
máig së bánok.
Az is fontos neköm, hogy Vásárhelyön él a rokonság többsége, az ősök itt nyugszanak az
itteni temetőkbe. Nagyobb részük a katolikusba, néhányan mög a Dilinkába.
Sok hely régúta ösmerősöm. A Tóajj, gyerökkorom nagy részinek jáccótere. A Kűfal, ami a
régi házunk kerítése vót. Az epörfás régi szögedi út a Zrínyi ucca véginél, ahun nyáron a
Tiszára möntünk Bodzáson körösztül mög még Vásárhely számtalan zuga, ahun valamikor is
mögfordultam. Összegözve a dógokat: ez az én helyöm a világba. A hely, ahun születtem,
éltem. Hódmezővásárhely.
Mögfordultam én más helyekön is. Pestön is laktam, jobban mondva Budán, fincös-fáncos
villanegyedbe, de mikor visszagyüttem ide, oszt újra mögláttam ezt a napsütötte várost,
örültem, hogy visszagyühettem. Ide tartozok.
De Vásárhely nemcsak uccák, nemcsak házak. Leginkább az itteni embörök, akik vannak,
vótak. A jó szülők, akik szerettek. Gyerökkorom jáccótársai, Búzás Csöpi, Kúti Pali, Gál
Sanyi mög në felejcsem ki Göttler Györgyit së, akit a vallása miatt negyvennégybe csendőrök
vittel el az udvarunkbul…, akkor még nem tudtam miér’. Szöröncsére visszagyütt a
családjával ëggyütt. Sokkal később én is visszagyüttem ide a messzibül oszt közel huszonöt
évig ëggyütt dógoztam sok jó embörrel a Mérleggyárba. Csöndesen mondom, hogxy ëggyetkettőt azér’ nem nagyon szíveltem közülük. Aki nem tuggya, annak mondom, hogya
mérlegök gyára a régi Bayer malomba vót a régi Kállay uccán.
Visszaemlékszök a szeretött tanítónénikre az elemibe, Privitzer Ilonára, Kokovay Erzsébetre,
akik úgy szerettek, mintha a gyerökük löttem vóna. Mög emlékszök Rózsa Sándorra is, a
Csomorkányrul gyütt tanyai tanítóra, mög a későbbi tanítóimra? Imolya Imrére, Csikós
Miklósra, László Miska bácsira, na mög a Bethlenesökre, Körtvélyessy Laci bácsira, Sipkáné
Rózsi nénire, Balogh Imsire, Osvát Bélára, mellettük a nevezetös fizikatanárra, Kúperre,
mindazokra, akik engöm itt embörségre tanítottak. Velem ëggyütt sok jó gyerök járt a

gimnáziumi B. osztályba. Jó barátaim, akik vannak, vótak: Erdős Pétör, Hézső Ferkó, Katona
Jojó, Bereczki Gabi, mög említenöm köll még Karancsi Bandit is, akit idő előtt vittek ki a
Dilinkába.Mög a többiek. Neköm űk is Vásárhelyt jelentik.
Na mög a történésök. A hukkozás a Kálmán ucca sarkán, a ministrálások Könyves Gézával a
Szent István templomba, a sarkalások, beszakadások a Hódtói csatorna jegin Illányiékkal, a
snúrozások oskola után Détár Miskáékkal, a bolond órák Rózsa Sándor osztályába, a vakbél
műtétöm Moldvai Sanyival, a betlehemözésök a Banga-gyerökökkel, a gyapotszödésök
Gorzsán, Barattyoson, a mérleggyári sikerök mög kudarcok, a május elsejék, az ötvenhatos
lövöldözés a János térön, házasságkötés, körösztölők, temetésök, a végin a sikerös dógos évek
a régi Hódiköt Bölcsőde helyin alakult műszergyárba. Több mint húszezör nap történései. Ez
is mind Hódmezővásárhely.
A legfurcsább az, hogy most mégis Szögedön lakok. A sors különös fintora, hogy unokáim
mellé, Szöged külvárosába kőtöztem, több mint tizenhat éve. Az Új-Petőfi telep van
legközelebb Hódmezővásárhelyhöz. Ha kérdözik, mi a legjobb Szögedön, mindig azt
válaszolom: az, hogy közel van Vásárhelyhöz. A ház pincefalába jól látható módon HMV
bélyeges a Kűfalbul vött tégla van beépítve. Fölötte ëgy bekeretözött oklevél viaszpöcséttel, a
város címerivel, mög a rég möghalt polgármestör aláírásával. Tudatja, hogy a téglát a Város
adta nekünk, a szülővárosához kötődő-elhagyó családnak.
Az előbb Szögedöt említöttem. Mögtűr minket, de itt nem köszönnek rám az embörök. Vót
ëgy esetöm a múltkor, amikor ëgy idősebb embör intött neköm az ucca túdalárul, hogy
mönnyek oda hozzá. Mögörültem neki nagyon, át is möntem, de mikorra odaértem vóna, ű
csak annyit tudott neköm mondani, hogy në haraguggy, összetévesztöttelek valakivel.
Gyühettem vissza lëszomorodva.
Ha csak töhetöm, gyakran át-átjárok Vásárhelyre. Végigmögyök a busszal az Ady Endre
uccán, neköm intöget a városháza az ucca végin. A Gyerökök Házánál elkanyarodva látom a
röggeli fénybe régi kedves oskolámat, a Bethlen Gimnázium barnás-vörös épületit. Eszömbe
jutnak a régi emlékök, a régi osztálytársak, régön eltávozott tanáraim. Aztán gyalog mögyök
tovább. Gyün a Kossuth-tér, a Nagy-Takarék, szobrok, a sétáló ucca a régi Rothermere út
helyin. Régi-új Vásárhely.
Itt rám köszönnek az embörök. Tanálkozok a régi ösmerősökkel, házakkal, terekkel mög
örülünk ëgymásnak. Ha csak töhetöm, végigmögyök az ötven év úta alig változott Könyves
uccán, ahun régön oskolába igyeköztem. Rám köszönnek a másnak sömmit mondó régi
házak, öreg akácfák. Én lélökbe itt élök. Szögedön lakok, de itt élök, itt érzöm jól magam. Itthonn vagyok. Neköm ez a hely a világ közepe. Hódmezővásárhely. A többi nem érdekös.
Na, jó’ van, mögyök mán, befejezöm. Hosszan tartó jó egésségöt kívánok mindönkinek,
leginkább a vásárhelyieknek. Isten Velük!

Szántó Imre: A kisállomási sorompó
Az alábbi eset, ha jól emlékszök rá, az 1970-es évek elejin történt. A vasútnál dógoztam,
Népkertön, a kisállomáson. Állomásvezető vótam, forgalmi szógálattevői kötelezöttséggel.
Az én föladatom vót a sorompók kezelése is. Akkoriba csapórudas, szakállas sorompó vót,
amit a forgalmi iroda előtti készülékrül kezeltünk. A sorompó a jelzőkkel szerkezeti függésbe
vót, ami azt jelenti, ha gyütt a vonat, elősször lë köllött zárni a sorompót, aztán löhetött a
jelzőt kezelni a vonatnak, hogy tovább möhet a nagyállomás, Szentös vagy Szeged felé.
Az említött eset ëgy szép, napsütésös kora délután történt. Szeged felül gyütt a tehörvonat,
ami Vásárhelyön át Makóra mönt. Kimöntem az irodábul, zárom lëfelé a sorompót, ami ëgy
kar forgatásával történt. A sorompó előcsöngős vót, a KRESZ szerint mán akkor së vót
szabad átmönni az átjárón, ha a csöngő szólt. A csapórudak mán félig lëzáródtak, amikor a
város felül a sorompó alá hajtott ëgy Volga személykocsi, az akkori idők luxusautója.
Azonnal mögálltam a kar forgatásával, de mer a sorompó az irodátul jó 100 méterre vót, mire
a láncok mög a vezetékök mögfeszültek, a sorompók jó 1 métört ereszködtek, így az autó nem
tudott kihajtani a túlodali sorompó alatt, mer mán nem fért ki, oszt a két sorompó közzé
szorult. A két sorompó karja közt vót vagy 15 méter távolság, mer még mög vót a
villanytelepre vezető iparvágány is, ahova a nagyállomási tolató mozdony húzta ki abba az
időbe a szénnel rakott vagonokat. Az eset idejin mán nem vót áramtermelés a villanytelepön,
de a gőzkazán mög a generátorok még mögvótak. Akkor még nem vót aluljáró a Kaszap utca
végin, mint most, habár a háború előtt mán elkeszték csinálni, ki is bontották a tőtést, de a
harcok közeledtivel a munka abbamaradt, a háború után mög visszatemették a tőtést, oszt nem
lött aluljáró.
A vonat közbe nagyon közelödött, oszt ha fölnyitom a sorompót, mögindul a közbe
fölszaporodott forgalom, a vonat biztosan mögáll, amiér büntetés járt. A soffőr is látta a
vonatot, ezér hátra tolatott a város felőli csapórúdig, így a vonat is, az autó is kényelmesen
elfért, ezér teljesen lëzártam a sorompót, a kúcsát vittem az irodába oszt kezeltem a jelzőt,
nëhogy mögájjon vagy lassíccson a vonat. A sorompó lëzárásával mindig sok baj vót, mer
írásba lë vót szabályozva, hogy mit hogy köll csinálni, de más az élet, más a lëírás. Mer ha
későn zártuk, mögállt vagy lassított a vonat, ezér, mint mán említöttem, büntetés járt, ha korán
zártuk, az autósok dudáltak a sorompók zárása miatt. Ha a nagyállomás, vagy Kopáncs felül
gyütt a vonat, nem vót baj, mer láttuk, hogy hun jár a vonat, mikor indult el Kishomokrul, mer
akkor a gőzös fölvágta a füstöt (a kéményibül ëgy csomó füst kigyütt). Akkor még
Kishomokon mögvót a 87-es őrház oszt mögálltak a személyvonatok. Mindig vót lëszálló,
mög fölszálló utas is. A legtöbb baj a Szentős felöl gyüvő vonatokkal vót, mer a kanyar miatt
nem láttuk a közelödésit.
Közbe látom, hogy az autóbul kiugrik ëgy illető, oszt gyün az iroda felé. Mikor belépött az
irodába, së nem köszönt, së be nem mutatkozott, csak felelősségre vonó hangon mögkérdözte:
- Ki csukta lë a sorompót?
Határozott hangon válaszoltam: - Én!
Mire a válasz:- Tuggya maga, hogy én a megyei pártbizottság (MSZMP) ülésire sietök?
Én visszakérdözök: - A KRESZ melyik paragrafusa tartalmazza aszt, hogy aki a megyei
pártbizottság ülésire siet, nem köll neki a KRESZ szabályokat mögtartani?
- Na majd ezt mögbeszéjjük a vasútigazgató elvtárssal, ű is ott lössz az ülésön válaszolta.

Ezzel sarkonfordult oszt kimönt az irodábul, köszönés nékül. Ekkor kesztem gondolkozni,
ezér löhet hogy büntetésbül áthelyöznek másik állomásra, vagy tán még a vasúttul is
elzavarnak, akkor jól nézök ki.
Egyébként félig-meddig értöttem is hogy siet, mer akkor még nem vót közúti híd Algyőnél,
csak a vasúti híd, ami ëgy sávos vót, mind a két végin sorompóval, oszt fölváltva engedték a
forgalmat, hun Szeged felé, hun Vásárhely felé. Itt sokszor fél órát is várni köllött az
autósoknak.
Másnap mögtuttam, hogy az illető ëgy rendőr százados, a vásárhelyi rendőrség párttitkára!
Ekkor löttem igazán nyugtalan, vártam a telefonhívást Szegedrül, az igazgatóságbul, hogy mi
lössz a követközmény.
Teltek-múltak a napok, de nem szólt sönki. Lassan kesztem mögnyugodni. Hála a Jó Istennek,
a mai napig së szóltak sömmit, így mögúsztam az egész dógot mindön baj nékül.
Valószínű, hogy útközbe rágyütt a százados elvtárs, hogy nem vót igaza, oszt nem szólt a
vasútigazgató elvtársnak.
Hódmezővásárhely, 2015.09.26.

Aszalai Kálmán után

Aszalai Eszter: Lánykérés
Ó édös, óh kedves, hogy miért
is voltál oly szerelmes.
Annak nem köllöttél,
utána szaladtál,
de vele csak kukoricáztál.
Én velem, ugyan nem
hanem maradj ott, ahun vagy.
Mikor kócos hajad,
olyan mint a kendersodró.
Istrángnak használná fel a kötélverő.
Tanyázik is benne
vagy ötszáz kerülő,
nem ütheti azt mög, holmi fiók menykő.
Savó színű szömödbe úgy illik a csipa,
mint a cigány szájába a garasos pipa.
Ég felé mered az orrcimpája.
Kipálladt végű szád mindig el van tátva.
Kilenc nagy rozsdás fog kikukucskál szádbul.
Gyönyörű arcod, nem látszik a ránctul.
Annyira távol áll a mosdótáltul,
mint Kassa városa Jászárokszállástul.
Derekad oly karcsú, mint a boglyás kemönce.
Pisze orrod högyit a ragya kiverte.
Remek füleidet kiadhatnád bérbe.
Három új házaspár kitelelne benne.
Szép formás nyakadat csodálva bámulom.
Melyre ráillene ëgy nagy ökörjárom.
Azt sajnálom, hogy csak fiatal vagy nagyon.
Tizenhét esztendős, gyenge
löhet, hogy nem szűz, azért, hogy hajadon.
Mer ëgyszer mikor láttam,
a nyári vásárba,
ugyancsak járt a legénnyel,
les-föl a vásárba.
De ha erre jársz oszt hallom
lábdobogásodat.
Mindig azt hiszem, hogy jön a tehervonat,
midőn ëgymás elibe rakod lábaidat.
Ez a vén bűnös föld möghajlik alattad.
Gyöngy alak mióta rëám pillantottál.
Azóta a lélök bennem tótágast áll.
Cigánykereket hány, oszt szívem érted ugrál.
Többre böcsüllek ëgy tál köles kásánál.
Siess hát, në késsél lelköm, kis Erzsike.
Lögyél feleségöm az újesztendőbe.
Hogyha gyönge szíved értem gyúl lángra,

Elgyühecc énhozzám mindön éjszakára.
Dióhéjjal töltöm mög a vánkosodat.
Üvegdarabokkal a derékaljadat.
Ha gyün az ideje ebéd mög vacsorának,
Elődbe töszök ëgy mosatlan tálat.
Hogyha beteg löszöl, gondodat viselöm.
A hátad közepit bikacsökkel veröm.
Ëgyszóval mindönbe
kedvedet keresöm.
Mondd mög hát szaporán,
Gyüssz-ë hozzám vagy së.
Üjjük mög a lagzit kenyérön mög vízön.
Mondd rá kis Erzsike, hogy úgy lögyön.
1920. Hódmezővásárhely

Daru Péterné: Ëgy keserű kis vers
Magyarok Istene, hozzád szól a nyelvöm,
Esdeklő kéréssel, áhítoz a lelköm.
Testöm borzongási, szívöm érzelmei,
Nyugalmát ëgyedül csak tënálad leli.
Hozzád fohászkodik, oly édös Istenöm,
Szabad napjaimat, mit elvöttél tűlem,
A magyar hazámtul
Föl köllött cserélni családi életömet.
Ëgy idegön fődön, szörnyű módon élök,
Távol estöm tűled, Kedves, ám nagyon,
Iszonyú fájdalom, mindön gondolatom,
Nehéz az életöm idegön országba.
Kölletlen a dolog, ëgy rongyos tanyába.
Grófi birtok vóna, melybe mi dógozunk.
De a vagyontárgyak, nem ögyéb mit látunk,
Fábul összetákolt, ëgy nagy fészkös fene.
Útálat vót nézni, szóval itt mindönre.
Undorító látvány, ahun mi tanyázunk,
Állatok tanyáznak, jobb helyön mi nálunk.
Tetvös szalma fészök, vót a vetött ágyam.
Vakaróztam soká, mire elaludtam.
Néhány percök múlva, újra fölébredtem,
Mert nem tűrhettem amik rágták testöm.
Éjjelönkint háromszor is vadásztuk a vadat.
Ilyenkor a testünk meztelenül maradt.
Ügyesnek köllött ám lönni a hajtónak,
Így tőtt Ű eleget a napi dolognak.
Mer mikor vége lött a nagy vadászatnak:
Be köllött a vaddal számolni ëgymásnak.
Ezrökre rúgott ki mindön vadászatunk,
Száma a vadaknak, amit möggyilkoltunk.
Ügyes vadász vótunk, ugyë ëgytűl-ëgyig.
Nem kíméltük űket, csak untuk ëgy kicsit.
Ezök vótak nékünk mindönnapi dógunk.
Mellyökér bosszúsan, ezör átkot szórtunk.
Átkoztuk a fődet, a népivel ëgyütt!
Kárhozatos élet, amit mink itt éltünk!

Gyapjas Dóra: A bagoly
Ëgyször vót, hun nem vót. Nem is így kezdöm, hisz ez vót. Ëgy mögtörtént esetöt mesélök el
néktök.
Az édösanyámnak vót ëgy bátyja, aki bizony igen „jó gyerök” vót. Úgy hívták: Pista. No,
ennek a Pistának vót ëgy legalább olyan „jó” barátja: a Laci. Ëgyidősek vótak, jól mög is
értötték ëgymást az iskolába is, mög a szünetökbe is. Jó a nyári szünet, de ëgy idő után
unalmas lösz a gyeröknek. Így történt a két főhőssel is. Azon gondolkodtak, hogyan dobják
föl ëgy kicsit a hangulatot. Ekkor gyütt az isteni szikra, hogy bújjanak el a padláson, oszt az
arra járó biciklisöket ijesztgessék bagolyhanggal. Működött is mindön, jókat vigyorogtak,
hogy majd lëestek az embörök a biciklirül, úgy nézték a madarat, de mindönki továbbmönt. A
dolog akkor kezdött érdekössé válni, amikor fölfigyelt a hangjukra a szömbe lakó Zsuzsi néni.
Az mög igen babonás lévén (mer akkoriba a baglyot halálmadárnak hívták, ami
szöröncsétlenségöt hoz arra a házra, ahova száll), kimönt az utcára, oszt elkezdte nézögetni,
aztán mög hessögetni. A két vásott kölök mög a hasát fogva fetröngött odafönn.
A nagy hessögetésre mög tapsolásra előgyütt Kovács bácsi, Zsuzsi néni férje. Zsuzsi néni
elmondta, hogy mekkora baj ez a szomszédéknak… Így osztán mán ketten hessögettek. A
nagy riadalomra előgyütt Jusztika néni, Laci édösanyja. Ű is csatlakozott a madárriasztgatók
csapatáhon, majd kisvártatva mögjelönt Pista bácsi, Laci édösapja. A két jó barát odafönt mán
a könnyeit türülgetve, szájukat befogva, visítva röhögött. Na oszt ekkor mögtörtént a baj, Laci
nem jól fogta be a száját, oszt ëgy huncut sikkantás buggyant ki belőle. A tökéletös anyai fül
mög ezt azonnal érzékölte. Jusztika néni rögtön szólt Pista bácsinak, hogy nézzön mán szét a
padláson, hátha ott van a bagoly, oszt még kacsintott is hozzá ëgyet. Ebbül az öreg mán tudta,
hogy nincs ott sömmilyen bagoly. Fölmönt, oszt lëhozta fülönfogva a két „jómadarat”.
Ezután jó darabig nem jutott eszibe sömmi csintalankodás a két fiúnak, mert dologra löttek
fogva.

Báji tal Jelige Akkori mese
Szerzője nem járult hozzá az interneten történő megjelentetéshez.

Benkő József Antal: Séta közbe
Délutáni sétáján a nap mán lëmönt, de a város szélin, a kis uccába még nem világítanak a
fényök. Láttya három suhanc kisegér, nyitott gallérral, trapéz gatyába, oszt bemögy a sarki
kocsmába. Bajszuk égnek állva, hetykén bele ám a kocsmavilágba.
Az ajtón ëgybül gyün ki az állati világ állati zsivaja, a muzsika szója, mög még a bagó füstye
rövid sétájára.
Úttyát ű is arra viszi, oszt bemögy. Csak nézött a füstbe úszó hangok ricsaján, hát mög az
ottan levőkön, hogy a szöme is tátva maratt.
A pult mögül a kocsmáros terebélyös pókné nagysága, öt keze tele munkába. A hatodik
vigyorogva intöget, kettő mög pihenőbe. Mögötte a reklámok tábláján fölfirkantva:
- Máma „jegös macskajaj”, mostan kb. 62 fokos. Kettő árát fizetöd előre, háromat ihatsz
belűle.
A füst áll szagos állagába, nem is csoda, hisz az istálló legyek népös csapattya hazulról hozott
dohánnyal pipázik pijálva az ivó sarkába.
Tűlük aligra dunnyog szúnyogék énekölve mög vérfröccsöt pijálva.
A másik asztalnál hárman, - mán nem mai jánykák – koktélt fitymálva, pézös palira várva a
katicák, katica ruhába.
Ëgyikük lógó melleit az asztalon zenére himbájja, a másik mög szélös csipejit riszájja.
Arrébb ëgy csámpás székön, ugri-mög bugri bolhák az alkohol szipókás táncát járják.
De vannak ott még egérkék ződ pizsamába, kik babonázott szömmel a falon ëgy macsek
festött arcát igézötten bámujják. Középön dongók döngicsélnek, az – igyunk még! – mámoros
ködibe, de úgy ám, mint ëgy valódi gödény.
Közbe a kocsma ajtaját jó hanggal kivágják. A politikát, mög az asszonyt is szidva, darazsak
gyünnek kardcsattogtatással. Zöld arany dolmányuk teli bátor csillogással, mintha csak azt
mondanák: të belém në kössél!
A pultot körbe vöszik. A hős cincér, ki nem pincér, már részög tántorgással arrébb is
lépködne, de nem mögy az mán neki.
Közbe a három kisegér tálcányi macskajajjal lecsücsül ëgy üres asztalnál, oszt beszédbe
fognak.
Ű is lëül a szomszédos asztalhon, mer kíváncsi lött az épülő kisegér dumára. Hajja ám, hogy
az embörrül, a macskájukrúl, mög a házi kosztrúl sutyorognak igen sűrű koccintással.
Mongya az ëgyik: - Neköm mostanába nagyon sok gondom van az embörrel. Azt hiszi, hogy
ű az úr a háznál, oszt a fejibe vötte, hogy kicsinál. Kerítött ëgy szuper egérfogót, oszt csudajó
kajákat tösz bele. Osztán azt tudjátok mán, hogy régúta az erőemelő klubba járok, oszt igen
jók nálam az eredményök. A pöcköt csak úgy lënyomom, osztán mán öszök is.
Röhögnek, mög isznak rá. Mögszólal az, kinek fényös mög högyös a bajsza.
Én nagyon szeretöm hallgatni a rádió műsorát. A mútkor is arrúl szólt, hogy a közegésségöt
át köllene formálni, az oktatást mögújítani, mög monta a közbiztonságot, mög még aztat is,
hogy munkahejjöket is köllene terömteni.
De arrúl ëgy szó s137 esött, hogy mi lösz a szögény magyar kisegérrel.
Föláll a harmadik, oszt az üres tálcával mög a poharakkal a pulthoz mögy.
Ű is mögnézi az óráját. Ez az óra möglöhetősen érdekös, fehér-ezüst mög csillogó. Elegáns,
olyan dizájnos. Számlap nincsen rajta, háza nemes acélbúl, ablaka opálos kristály, mög a szíja
valódi búr.

Föláll, nagyon sajnájja a gyorsan elszalatt időt, oszt elindul hazafelé az Aranysziget Otthonba,
várja a vacsora.
Ma este sültólalas mög zöldborsó főzelék lössz.
Útközbe sétál a múltba is, oszt arra gondol, hogy negyvenöt évvel ezelőtt itt, Csongrádon
kapott ösztöndíjat. A kirakatröndöző-dekoratőr iskola elvégzése után rövid ideig itt dógozott.
Most mög mán több mint három éve újbul itt él, oszt jól érzi magát.
A vásárhejji népök nyelvit mögtartotta, így beszél, mög éröz.

Búzásné Antal Etelka: Életöm első buktája
Az életöm 63-dik évibe’ járok, de kőttest még nem sütöttem.
A minap életöm párja déli övés közbe’ e’ábrándozott a nagymamája lékváros buktáján. Régö’
öhette, mert a drága mama már vagy harminc éve nincs közöttünk. Nagyokat hallgattam,
mive’ kőttesse’ még nem próbá’koztam. Süteménybű’ is sütni kevés félét szoktam, a jó,
bejáratott receptjeim szerint töszöm azokat is.
Este az internettön ëgyik ösmerősöm, mögosztott ëgy receptöt.
„Kelesztés nélküli lekváros kifli, olcsó, finom oszt ëgy óra alatt összedobható.”
Mive’ nem sok adalék köllött a tésztáho’, mindö’ vo’t otthon, így az e’követköző szombaton
rá is hango’tam magam. Úgy gondo’tam, ëgy jó leves után ez is elég lösz az ebédhö’. Dupla
adagga’ indu’tam, hiszen sokan vagyunk. Igaz az asztalho’ ketten ülünk lé önni, de a két
szomszédos házba’ anyósom mög a férjem testvérei laknak.
Mindönt előkészítöttem a tésztáho’. A lisztöt, sütőport, a sót, a tojások sárgáját, a cukrot mög
a reszelt citrom héját ëgynagy tálba töttem, hozzá a’tam a fö’futtatott élesztőt, amihö’ csipet
lisztöt, cukrot raktam, hogy testös, jó’ fö’futott élesztőt kapjak. Amit a nászomtu’ tanú’tam e’,
Ő pékségbe’ kereste mög a könyérre valót. Az olajat mög még a többi tejet is ráöntöttem, oszt
jó’ összegyúrtam. Simára do’goztam.
A tö’telékö’ e’gondolko’tam. Mi lögyön? Mer’ a kamrámba’ eléggé lágy lékvárokat taná’tam.
Úgy döntöttem, hogy a baracklékvárhoz mákot, a szilvalékvárhoz diót párosítok, keverök.
Mire a tö’teléköket összehoztam a tészta jó’ e’pihente magát. Mög is ijettem, mi lösz ebbü’?
Hét részre osztottam, kicipóztam, égyenkint kör alakúra nyú’tottam, amit négyfelé
darabo’tam. Így kaptam mög a szükségös háromszögeket, amit bő tö’telékökkel fö’csavartam.
Papírra’ béle’t tepszibe raktam. Amit a receptöm nem tartalmazott, a fölöslegös
tojásfehérjébű’ kivéve keveset, fő’vertem oszt jó’ mögecsetö’tem mindégyiket. 10 db mákosbaracklékváros mög 18 db diós-szilvalékváros lött. Gyorsabban ki is sü’t, tepszinként nem is
köllött neki a 30 perc, mint amit a receptön olvastam. Alig sü’t ki az első adag, haza ért a
férjem, azonnal fö’pako’t oszt vitt a rokonoknak, még melegön.
Hazalátogattak a családos gyerökeink, nekik is csomago’tam. Az ebédhö’ már csak feliné’
kevesebb, talá’ csak harmada bukta mara’t mög. Nagyon kíváncsi löttem, milyenre sikerü’tek,
milyen ízök gyüttek össze? Finom csirke-húsleves után öttük a vo’t vőlegényömme’, az
életöm első buktáját. Azé’ vó’t vőlegényöm, mer’ mán negyvenëgy, (41) éve a férjem.
Életöm párja mögdicsérte a nem kőttes kiflit, mindkét féle tö’telékös ízlött neki.
Ezök szerint érdemös vo’t próbá’kozom.
Még szeretném e’mondani, munká’kodásom közepette az esős idő miatt, egyik unokám
kedves nótáját dudorásztam:
Esik eső, szép csöndesen csöpörög,
Rózsa Sándor a kocsmába’ feszelög,
Kocsmárosné, bort ide az asztalra,
Legszöbb lányát állíjja ki strázsának.

Édösanyám strázsakislány nem löszök,
Amott gyünnek a fegyverös vitézök.
Rózsa Sándor së vötte ezt tréfára,
Fölpattant a keselyszőrű lovára.
Lova-lova, lova viszi messzire,
Igenyöst a kerek erdő mélyibe,
Lova lába mögbotlott ëgy gödörbe,
Így fogták e’ Rózsa Sándort örökre.

Tolnai Imre Krisztián: Az emböri felelőtlenségök követközményei:
utcai szemetölésök, szennyöződésök
Embörünk, Embörösös Ödön emböri felelőtlenségöknek tartja azt, hogy az Embörök az
utcákon szemetölnek, szennyözik a szemetökkel, szennyződésökkel a Környezetünket.
Kőszegön lakik.
Mögbeszélte magával, tösz lépésöket az ügy érdekibe'.
Péntöki napon mögállított hat embört, hogy mögkérdözze tűlük, minek szemetölnek, mér
szennyözik az utcákat.
- Kit érdeköl? - kérdözött vissza ëgy idős embör, Öszöd Ödön.
- Nem érdeköl - mondta a követköző, Mögött Öcsöd.
- Mer köll! - jelentötte ki Szömüvegös Ödön.
- Mer bolond vagyok - vötte át a szót Részögös Öcsöd.
- A hülyeségöddel mönj innen! - követölte Emböröstől Mögyök Ödön.
- Ez lönne a kérdésöd? - idegösködött Öszök Öcsöd.
Ezök möghülyültek - jegyözte mög idegösen Embörünk. A hat embör elkezdött balhézni.
Végigmönnek az utcákon, mindönt betörnek, szétszödnek, terjedelmös szemetöt, szennyöt
hagyva maguk mögött. Embörünk azér mögy utánuk. Nem győzi összeszödni a szemetöt,
szennyöt. Annyira fölmérgöli magát, hogy mögáll a szíve, oszt möghal. A hat
környezetszennyöző viszont nem vöszi észre. Szétszödnek buszokat, autókat, kertöket,
emböröknek esnek neki, vereködnek. Ëgy fiatalembör mögelégölve ezöket nyolc embörrel
mögcsípik a verőködöket. A hat embört kötelezték, hogy kilenc nap alatt a rengetegöt
szennyözött Természetöt tögyék röndbe. Mögbolondultak.
Kijelentötték: Mög köllött volna tisztölnünk a Természetöt, mögérdemöljük, ha möghalunk.
Az időigényös lelki, idegi kezelésöknek köszönhetően mögmaradnak, sőt természetösen
egészökké lösznek.
2015. 11. 09.

Bánfi Sándorné Török Margit: Ëgy régi kirándulás emléközete
A második világháború idejin történt velünk az alábbi eset.
Édösapánk családja Mártélyon élt, ezér ott laktunk tanyán mink is, szüleink házasságkötése
után.
1944. év elejin elterjedt a hír, hogy gyünnek az oroszok Mártélyra, mindönki möneküljön.
Miután Édösapánk ebbe az időbe is katonai behívóparancsnak engödelmesködve távol vót a
családtul, Török atyám lovaskocsira pakolt minket: nagymamát, Édösanyánkat, éngöm (alig
több mint két éves vótam) mög 2-3 hónapos öcsémet.
Elindultunk, otthagyva a tanyát, ahunnan sok ingóságot el is vittek az oroszok, vagy ki
tuggya, kik.
A Tiszán körösztül Kistelekig jutottunk, ott ëgycsalád fogadott be minket. Útközbe a lovakat
az oroszok kifogták a kocsi elül, pónilovat adtak helyötte.
A nagy sietségbe anyai nagyszüleimnek së szólt sönki a mönekülésünkrül, űk a városon
laktak. Hozzájuk halálhírünk jutott el, kétségbe esve kerestek, ëgy kedves ismerős gyütt
utánunk, aki mög is tanált bennünket. Nem vót akkor telefon, mobiltelefon, mint manapság.
Itt jegyzöm mög, hogy a mi generációnk hihetetlenül sok mög gyors technikai forradalom
tanúja.
Sok emléköm nincs a Kistelekön történtekrül, de ëgy élő kép rémlik: ültem drága jó
nagymamám ölibe, oszt zseblámpát kaptam ëgy orosz katonátul. azt mondták, az orosz
katonák szerették a gyerököket.
Nem tudom, mennyi ideig vótunk Kistelekön, fájlalom is, hogy nem kérdözgettem többet
addig, míg lött vóna kitül azokrul az időkrül.
Tán hiába is kérdözgettem vóna, nem szerettek a fölnőttek beszélni së rúla.
Drága emlékű nagymamánk 1950-be belehalt ëgyetlen fija elvesztésibe. Édösanyánk három
kicsi gyerökkel özvegyön maradt 23 évesen. Török atyánkat 1952-53-ba beadás nem
teljesítése miatt lëcsukták.
Hála jó humorérzékkel mögáldott természetinek, mög Istenbe vetött hitinek, errül úgy beszélt,
hogy tanfolyamon vót, ahun sorstársuk kivégzésit is látniuk köllött.
Az akkori rendszer bűnül rótta föl a katonák háborúba való részvételit, ezér a legtöbb családba
tabu vót ez a téma.
Beletörődtünk sorsunkba, tanultunk, dógoztunk, úgy érzöm, a próbatételök fölnőtt korunkba
segítöttek a talpon maradásba.
Szívbül kívánom, hogy a mi gyerökeinknek, unokáinknak ilyen kalandba sosé lögyön részük.
Sokszor hallottam, hogy a kor előrehaladtával bölcsebb lössz az embör. Ezt én is így
tapasztalom, de vallom, hogy hittel, derűvel, szerető családdal sokat kibírunk.
Úgy érzöm, mög a hasonló sorsúakkal beszélgetve tapasztalom, hogy Édösapáink korai
elvesztése lelkünkbe most fájóbb emlék, mint fiatalabb korunkba.
Na, de ez mán nem szorosan kapcsolódik az eredeti témámhon, csak kikívánkozott belűlem.
Jó lönne, ha az emböriség ëgymás elfogadásával, ëgy-ëgy jó szóval (ami még pézbe së kerül)
szöbbé tönné ezt a kirándulásnak is fölfogható fődi pályafutást.
Hódmezővásárhely, 2015. október 9.

Hajdrik József: Részletök az újratöltött Népigyogy(Ó)módok című
írásaimbúl
1. A szölidebb fajta főfájásrúl
Nekünk gyerököknek a nagyapánk italos hóbortya mijatt fájt a fejünk, de piszkos-mód. Ettű' a
kín úgy hasgatta tarkónkat, mintha agyunkat valaki hidegvágóval baszkurátta vón, fúrtonfeszt. Ilyenko' nagyanyánk úgy kezelt lë minket, hogy reszőtt nyers krumplit kötött ëgy alig
használt szaros pelenka segedelméve' a homlokunk köréje.
Ű-magának mög pláne, fájt a fője, mer' nem vót otthon së krumpli, së rávaló, së semmi! Így
asztán az ű főjire, ëgy száraz dunsztkötést tött. Ennek persze sömmi haszna nem vót, de
legalább jó átt neki ez a frissen kötött turbán. Sajnos, ez a típusos főfájás mindön nap e'kapta
a mamánkat. Az öreg tatának mög mindön napja másnapos vót. Eszt oszt ű úgy orvosóta,
hogy a saját fejibe helyözte kalapját, oszt aszt së mon'ta; bakkfitty! Hajdonfőtt bëvágott a
rejtelmes éccakába, mer' hogy e'mönt a Négycsöcsű csárdába. Itt a böcsület-süllyesztő
huzattya úgy kicsapta a fájását, hogy a másnaposbúl aznapos lött, azonnal. Ekko' mán
gyühetött az újabb lötty, amitű aztat gajdorászta, hogy „Ihaj-csuhaj sose halunk mög!” Mégis
möghót a hite ellenére.
2.
Az alkohol okozta főfájásul mégeccö'
Eccö' nagyapámra is ráhozta a frászt a hirtelen gyütt főfájása. Amiko' még élt, sokat hallott
arrú', hogy a sok vörös bor szélhűdést okozhat. Ettű' valóságosan mögröttent. Hászen mán
amúgy is cékla-piros vót az orra högye. Szesztestvéreivel azon töprengtek, „mely szesz”
lönne a leggyógyítóbb hatású? Ëgy komisz cimborája a kumiszt javallotta neki, mer' ez ëgy
valóságos mell-szesz. Vagyis a lú tőgyének erjesztött teje. Az ötletgazda néhány pofonnal
mögúszta javallatának kinyilatkoztatását. A kumisz ekként is hatott nagyapám elméjére, mer'
ennek hallattyán kigyütt belűle a teljes gyomortartalom. De a főfájása csak nem múlott së
pontosan, së pontatlanul.
Előszö' Vaj Ákos népi gyógyírtót ajánlották segítség gyanánt. Mög kő mondani nem
önzetlenü' tötték a kortytársai, hanem attú féttek, ha mögüti a guta, ki kéri ki a követköző kört
a pultná'? Na nehogy mán eszt a kakasa tögye mög, az a nagytarajú?
Emönt hát az öreg javasho'', aki előszö' látta Baját. Elővött ëgy szalmaszálat, amirü' papám
aszt képzelte, hogy ez'tán csak szívószállal ihat. De nem! Vaj Ákos kezibe vötte az öregöm
fejit. Hátra hajlította a pohár-biccentő izmajit. Addig nyomta a hátrafelé a nyakát, amíg a
csont engette. A szalmaszálat igyeközött vóna föltolni az öregem orra likán, hogy lëcsapojja a
rossz vért a fejibü'.
-Túlélöm én eszt a bëjavatkozást? - kérdözte papám büdösül félve. Hiszen aszt së láttya, hova
dugja a szalma végit!
- Ne féjj fijam, të së láttad, hova tötted a csúnyádat, mégis hat gyerököd lött!
- Igaz embőr maga Ákos bátyám! Csak në röszketne annyira a keze, mer mán ippeg
harmacorra szúr a szömem közibe.
3.
Migrénös főfájásrúl, ami a szexualitás hiányábúl eredett:
Kuruzs Lóránt meséte, hogy bérmakörösztanyjának, Julinak a tisztátalan napjai kínos főfájást
okoznak. Aszt monta az asszonka, ha ez a kínnya, mögmarad, ű bíza a vonat után veti magát.

Hasa mög a feje idegi alapon fájt. A pocija akko' görcsölt, de fenemód, ha möggyütt nekije. A
főjébe mög akko' hasított az unszimpatikus ideg, ha nem gyütt mög a mija-szösze időbe'!
Tudni kő', hogy az asszonyoknak a főfájásuk, mög a szexuális életük, (vagy annak hiánya
közt), ok-okozati összefüggés lelhető fő'. Ezér' a gyakorló füves, azt ajánlotta köröszttyének,
hogy mijelőtt beindú'na a főfájása, pakoljon a homlokára, ëgy veretös kígyóuborkát, karikára
aprítva. Hozzá tötte, hogy azé' így, ne mutatkozzék a hitös ura előtt, mer' akko' még rosszabb
lösz a szexujális életük!
A tanácsadás után eltőtt ëgy kicsinyke idő. Osztán a múlt hétön hétfőn mögint tanákozott a
tanácsadó köröszttyéve'. Épp a piacrul cikázott hazafelé! Karján ëgy pingvin-kockás szatyor
himbálózott, mindenféle zőccségökke' mögtömve. Föltűnt Lórántnak, mennyire
kiëgyensúlyozott mög kedélyös lött a rokonnya. A kölcsönös üdvözlés után, az asszonkábú'
mögindút a mondandó: - Ó, nagyon hálás vagyok kendnek – kezdte kántálni a végtelönítött
monológját Juli. Igen-csak bevált ám ez a népi gyogyómód az uborkával, tuggya amit javallott
neköm! Igaz, kicsit módosítottam a használatán. Aszt tapasztalom, hogy a saját
módszerömtül, - így egészbe, sokkal izgalmasabb hatása van. Gondolom azé', mer' van neki
tartása'. No mög az őszintét mögvallva, nem is a homlokom kényöztetöm vele. Láthatja, ettű'
mennyivel kielégültebb löttem?
- Oszt mit szó't ehhön a férje ura?
- Hát a férjömnek nincsen ura, de a biztonság kedvéjér' űt ëgy másik növénnyel gyógyítottam
mög véglegösen. Útilaput kötöttem a talpai alá, oszt elzavartam kutya helyött a háztú'. Így a
szexualitásbúl eredő problémáim miatt mán soha többé nem fáj a fejöm, mer' mostanúl
kezömbe vöttem a szexcsatáim irányítását.

Hamari Jánosné: Möntünk a piacra
Nem régön, mint gyüttmöntekkel
Mögesött e helyön,
Embörömmel toronyiránt
Vásárolni möntünk.

Szöbbet nem ismerök
Színökbe, formákba,
Mint az őszi piac
Terülj-asztalkába.

Böcsültük a távolságot
Kása erdő szögletibül,
Csekélylöttük a piacig
Kilométeribül.

Emböröm mögérözve
Mi szokott itt lönni
„Nem kéne az egész
piacot mögvönni!”

Öleget möntünk mán
Mindön féle uccán,
Ëgy-ëgy fagyökérbe
Gyakorta mögbukván.

Szépen szödött szőlő
Kerekded sütőtök,
Friss petrezselöm,
Sokféle gyümölcsök.

Fölpörgetöm magam,
Lögyünk mán ott végre,
Beakadt a ruhám
A kerítés szögibe.

Mosolyog a körte,
Vigyorog a répa,
Ropogtatja húsát
Gyönyörű paprika.

Rántok ëgyet rajta,
Ott vesszön darabja,
Engöm nem bánt,
Többje nincsen bajba.

Fődig húz a táska,
Görbül embör háta,
Töhetök ögyebet?
Hallgatok – öleget.

Arra gyüvő gyerök
Mögmongya az utat,
Möglátom elejit,
Mög szürke tetejit.

Hazafelé löhet,
Hosszabbá nyúlt utunk,
Utánunk jött eső,
Frissen nyakon öntött.
A péntöki napunk
Mán csak ilyenné lött.

Lakat Zoltánné: Ha valakit…
A legszöbb gyerökkori történetöm abbul az időbül való, amikor még süldő lányként
Kishomokon tőtöttük a nyarakat. Mán nagyobbacskák vótunk, amikor Tata, a nagyapánk
korán röggel átgyütt, hogy kászálóggyunk mán fölfele, ha idejibe akarunk Önni Kishomokon.
Mi gyerökök álmosan, mög unott pofával ugrottunk a biciklire, oszt mög së álltunk Kerekes
Pista bácsiék tanyájáig. A kűépületöt hét hód főd vötte körül. Melléképületökkel telerakott
előtér után három lépcsőn jutottunk be a házba. A tanyába még nem vót víz, csak a porta
elejébe. A nagy konyhába belépve szömbe állt a kemönce, mellette rengeteg fa, mög rőzse
árválkodott. A konyhábúl nyílott a nagyszoba, amit csak Iduska néni, Pista bácsi felesége
használt. Szép régi faragott magyar bútorral beröndözve. Pista bácsi a konyhába aludt, a
kemönce melletti rossz sezlonyon. Hanem a kamra, ami a konyhábul nyílt, valami csodás vót.
Mindön roskadásig telerakva. Sódar, kolbász, szalonna rengeteg, befőtt, mög savanya, mák,
dió. Sok edény, lábas, tojás halomszámra. Három bödönbe zsír. Szóval, vót mindön.
Gyerökük nem vót, hát maguknak mindönt mögengedtek. Főd vót még a Nyomáson, mög a
Hullámtérön is. Mama mondta, hogy sok a gyümőcsük, oszt igyeköznek is, hogy mindön évbe
mögisszák az összes bort, a pályinkával égyetömbe. Szóval azér möntünk mink hatan, hogy
gyönge csirkét mög tojást vögyünk tüllük. Éppen öttek, oszt mán álltak föl a zasztaltul, mikor
odaértünk.
Pista bácsi alacsony, kissé görbe hátú, dohány mög naftalinszagú csúnya öregembör vót.
Ahogy közelebb gyütt, érzött rajta, hogy túl van mán a hétször hatvan csöppön. Mink
gyerökök mög anyájék odaültünk mellé. Mama Iduskanénivel nézögette a baromfikat. Tata a
kezibe kapott stampedlis pohárba pálinkát öntött magának oszt rágyújtva kimönt a tanya
mellé. A pirosmintás viackos vászonnal léterítött asztalon érött túrú, csurgatott téjföl,
szalonnya, hagyma, kolbász, töpörtő, házi könyér,, szilkébe lekvár, házi méz. A gazda ivott
valamit a pöttyes ibrikbül, oszt utána mögtürülte a száját a parket inge ujjába. Ezután
elbóbiskolt. Mi csak csipögettük a finom fincöm-fáncombul, hogy azér délbe még önni is
tudjunk. – Na, ögyetök, igyatok széplányom! – kiabált Pista bácsi oszt tologatta felénk a
könyeret mög a borosüvegöt. Tata beszólt, hogy öreganyátok kezibe van mán a koppóvízbe
való, hogy indulnunk köllene! Erre Pista bácsi elkiáltotta magát: - Të mög Tóni fogd be a
szád! Mi dicsértük a szépen, roskadásig telerakott asztalt. Mert mi igen ritkán láttunk ennyi
önnivalót, pláne röggelire. A ház ura fölállt, kihúzta magát, oszt odakiáltott anyának: - Na ide
figyejj széplányom! Ez úgy van ám minálunk, hogy ha ide öszi a fene az ösmerősöket, akkor
mindig lögyön itthon mindön, hogy mög tudják tőteni azt a hitvány, girhös belüket! Mi
ëgymásra nézve szödelőcködtünk a mi portánk felé. Mama hátraszólt a biciklirül Atyának: Biztos elég lösz a csirke, már mi lössz, ha délután kiteker valaki hozzánk, akit ide ösz a fene,
mög tuggyuk ë kínálni? Jót nevetve indútunk tovább.

Hódtavy Tarján: Vásárhelyi, őző nyelvjárásunkrúl
Nem is olyan könnyű fonetikusan lëírni ëgy rövid szövegöt së; úgy, ahogy mink mongyuk. Itt
van mingyár a fölhívás első bekezdése, amibe csak három tévesztés csúszott, ha nemcsak az
őzést vösszük figyelömbe. Aszongyuk, hogy TARTYUK, mög ÓDAL; mög persze
TERJEDELÖMBE mondódik minálunk, ugyë?
Mán kétezörhétbe mögírta erűl a dógozatát Csomorkány Tabán írói álnévön Fjodor, - ahogy
valami okbúl szögény Mérai Laci nevezte vót gimis iskolatársunkat. Az a címe, hogy
„Anyanyelve: vásárhelyi magyar” Így tanultuk gyerökkorunkba fölmönőinktűl, oszt tényleg jó
vóna, ha nem mönne feledésbe.
Pedig fültanújai vagyunk hagyományos beszédmódunk romlásának mindön áldott nap.
Nemrégön vót a Bethlenbe az ötvenkilenc éves tanálkozónk, ahun szóbakerült ez a dícséretös
kezdeményözés, szép anyanyelvünk mögmentésinek segítésire. Az ëgyik társunk javasolta is,
hogy próbájjuk mög a mondandónkat vásárhelyi nyelvön elmondani. Sönki së vállalkozott ere
az elszármazottak közül, de még az itteni tősgyökeres „hósárhelyiek” së. Mikor a sor végefele
javaslattövőnk emelködött szólásra, bizony neki is többször mögbicsaklott a nyelve, mer
gondolatba mán ű së őzik. Pedig itt él Szögedébe.
Nyugdíjas éveimet szülőfődünk dalszövegeinek gyűtésivel tőtöm, mer nagyon úgy láccik,
hogy ezök is elenyésznek a mi nemzedékünkkel. Mink még tévémentes korba
gyerökösköttünk, löhetőségünk vót átvönni a fölnyőttektűl a szájrúl szájra öröklődő
dalkincsöt. Akkor még az elemibe is éneköltünk. Van a városba néhány hely, ahun
röndszörösen összegyűlünk danolni. A régi családi összegyüvetelök: névesték, disznótorok
mintájára előkerülnek az emlékök, szellemi értékök. Tanujjuk ëgymástúl, ki mire emlékszik.
A huszonnegyedik órába vagyunk: nyócvan év körüli zenészök szívesen gyünnek közzénk,
sokat segítenek. Van még a városba néhány hagyományőrző kórus is, lelkes vezetőkkel, akik
szabadidejüket föláldozva segítik a dalköröket. Nem telik el öt - tíz év, vége lössz ennek is.
Ara kéröm azokat, akiknek móggyába áll, hogy rögzíccsük, amit még löhet.
(A számítógép billentyűzetin nem mindön hang tanálható, ezér a hosszan ejtött A, mög E
hangokat aláhúzással jelölöm, - ezöket a hosszú mássalhangzók helyött mongyuk - a rövid A
hang jele: ă, amit véletlenül leltem ëgy szövegbe valahun.)
Ájjon itt példaképpen két vásárhelyi népdalunk szövege, amiket még Pokomándi Zsuzsa mög
később Győri Sára kórusaitúl tanultunk a Gazdasági Ëgyesületbe.
Katraszélön a tanyán, odavárom a babám.
Írok neki levelet, gyüjjön ide, ha löhet.
/: Ha nem szeret engöm, írjon vissza neköm.
Tanálok én szeretőt, mindön ujjamra kettőt.
Ki babáját szereti, óráját nem feledi,
Nincs rossz idő, nincs sötét, hogyha várja kedvesét.
/: Lám én télbe, nyárba várom vízbe, sárba,
Babámat fölkeresöm, mer igazán szeretöm - Szeretöm!
Vásárhelyi népdal
Szomorú levelet kaptam az este,
Még szomorúbbat szombat este.
/: Az van írva levelembe,
Nem ül Sári az ölembe több este.
Égető Mihály gatyája, hajaha,
Mögakatt a kapufába, hajaha,

/: Nem a kapufa fogta mög,
Kupa Sári markolta mög, hajaha.
Ereszd Sári, a gatyámat, angyalom,
Në szomorícsd az anyámat, angyalom.
/: Nem eresztöm el a gatyád,
Szomorítom apád, anyád, hajaha.
Ritka rózsa, kinek nincsen levele,
Ritka legény, kinek nincsen kedvese,
/: Az is ritka, ki aszt tögye,
Akit szeret, el is vögye, igaz-ë?
Vásárhelyi népdal

Szenti Ferenc: Memória mög ëgy s más
Kis poéta vótam régön,
ëgy szöszke-szőke copf után futó.
Mire elértem vóna,
eltünt előllem a sok viharba’ –
Azúta mán föstve van,
vagy hófehér – ha mögvan.
Írtam hozzá néhány versöt,
amiket régön elfelejtöttem –
Most mög írom ezt…,
ami löhet, nem is versözet lössz,
csak a szöszke hajbul
ëgy kis talányos részlet.
Nem is tudom, mér’ jutott eszömbe,
mán komolyabb is elveszött,
ha szőke vót, nëtán barna.
Mintha ez a lágyuló agyam
mögtartani sömmit nem akarna,
ami szép, de ipeg a minap
esött – tejjesen más eset – ,
fát vágni möntem, hogy a telet tüzejjem,
oszt nem jutott eszömbe a balta hellye,
ahova tönnöm köllött,
illő helyre, hogy möglögyön.
De nincs azér’ sömmi baj,
örömöm nem ösmert határt,
mer’ baltakeresés közbe’
mögtanáltam az előző nap
keresött kedvenc könyerező késömet – – –
Tervezöm, hónap sétálni mögyök,
hogy védjem féltött egészségömet,
de titkon bizton nem ez a cél:
a kancsal gondolat arra visz,
az úton hátha möglelöm
annak a szöszke-szőkének
legalább az onokáját
(ha mán űtet nem is löhet),
hogy mögkérdözzem tűlle,
a Nagymama jól van-ë.
Illendőn kézcsókomat kűdöm –
Oszt este nyelvem a tükörre őtöm.

Oláh Ernő: Kiáltás a villamos alól
Ez micsoda? Mi történt velem? Elütött ëgyautó? De, most léptem lé a járdárul! Mi közbe jár
az agyam csak azt éröztem, amit a hús érözhet a húsdarálóba! Fölnézök: mi ez? Úristen! Ez a
villamos! Magával húz a villamos, én azt érzöm, hogy a pálya beton talp, a közöket kitőtő
zúzott küveken ugrál a testöm, a fejem. Olyan vólt mint mikor a göröngyös fődön húzgáltuk
égymást gyerök korunkba. Vót annyi lélökjelenlétöm, hason fekvés közbe, valahogy
fölnézzek…. Amit láttam az égyértelművé tötte a további sorsomat. A villamos a jobb
lábomnál fogva húzott magával. A kerekek nem forognak. Csúszás közbe becsípte a lábom,
így húzott vagy 30 métert! Vaskerék, sín, de észnél vagyok! Mindönt érzök, látok. De jaj!!
Végöm! Lé húzom a fejem, tán még jobban belehasalok a kavicságyba, mert amit látok az a
villamos légfék dobtartályai. Na, ez alatt mán nem löhet elférni! Édösanyámra gondolok, két
kezem össze kúcsolom. Végem! De úgy láccik az Istennek még dolga van velem. Óriási
fájdalom hasít a lábomba! Mög állt a villamos. Én ordítok a fájdalomtul, mönekülni szeretnék
ebbül a kutyaszorítóbul. Hátra! Hátra! Csönd. Végtelennek tűnö percök órdító fájdalom. A
villamos vezetőnő benéz a villamos alá Én a sínök között, a kerekek között ordítok: hátra,
hátra! Nem értitök, te állatok a k. anyátokat nem értitök, hogy beszorult a lábom! Nem tudom
kimönni a kerék alul! - Nem mozdulhatok, értse mög., míg nem gyünnek a tűzótók!- Jó, jó.
De mönnyön hátra nyugottan, észnél vagyok, tudom mi történt. Mönnyön mán lé a
lábomrul!!- Hatottak a szavaim. A vezetőnő fölszállt a vezető helyre oszt kicsit hátra
mögmozdította a villamost. Kiszabadultam. Fájdalmat nem éröztem. Fogtam magam oszt
kimásztam- ki evickéltem a villamos alul. Léültem a gyöpre. Az vólt az első. hogy
mögtapogattam a kezem, lábom, mög van é mindönöm. Örömmel nyugtáztam, mögvan! Az
embörökbe ekkor csalóttam először! Biztos nem néztem ki valami szépen. A lábomon a
gumicsizma –mivel munkábul gyüttem- szétnyílva- elkopott, ahogy a kerékbe akadva húzott a
villamos.- Szöröncsém vót, hogy a csizma vastagsága mögvédte a lábom. Nem vágta lë a
kerék! A fehér köpenyöm cafatokba! A képem csupa vér, koszos rongycsomónak néztem ki.
Az éppen arra járók síránkoznak: szögény gyerökkel mit csinált! Eltütötte szögényt! Mi lösz
most vele? Sönki nem gyütt oda, hogy segítsön valaki!! Fájdalmat ekkor még nem éröztem.
Kikeltem magambul: Mit bábulnak? Nem köllene inkább segíteni? Valaki szólt mán a
mentőnek? Mert, ahogy én elnézöm, én innen nem tudok fölkelni mög elmönni? Végre a
villamos vezetönek vólt annyi esze, hogy elszaladt telefonálni a mentőnek. Káromkottam!
Szidtam mindönkit! De nem vólt aki segítsön! Végre ëgy fiatalembörgyütt a járdán, látta, mi
történt, az gyütt oda. Az Izabella. hídrul gyütt épp ëgy Csepel tehörautó, mögállt. A sofőr
kiugrott azonnal oszt a mán segítő fiatalembörrel a tehörautóhoz vittek. A mentő mán a
Rókusi- korháznál ért bennünket. Gyors átszállítás, azonnal kezelésbe vöttek: tisztogatás, ruha
lévágás, kibontották a csizmábul a lábom. Nem éröztem sömmi fájdalmat. Az arcom
tisztogatta, odakapok, mer nem is éröztem, hogy azzal is lött valami. Biz a lött! Ëgy tízcentis
seb tátongott a bal arcomom! –Në nyúlkájjon! – szólt a mentős. –Bocsánat, de észre së
vöttem. –Ezt gyorsan köll összevarrni, hogy në maraggyon nagy heg - tájékoztatott a mentős.
Szirénázva rohant a mentő velem a Tiszaparti sebészeti klinikára. Azonnal vizsgálat, röngen,
röngen, röngen! – Na, mi van mán! Nem képesök ëgy normális röngent csinálni! Mi az, hogy
nincs törés! – Professzor úr bocsánat, de csak a lágyrészek sérültek! Jobb láb bokán szakadt
Achillesz, szakadt izmon, erek, de a csont ép, a csonthártya kevésbé sérült, ballábon: térd alatt
tízcentiméterös mély vágott seb, az arc baloldalon már kezelt tízcentis seb található. A
csontok épek, agyrázkódási tünetök nincsenek. - Hogy hívják?. - O E. - Hun lakik?
Vásárhelyön. - Anyja neve? - K.E. - Jól van fiam. Tuggya azt, hogy a villamos alul ezör
embör közzül ëgy ha ki gyün élve ilyen sérülésökkel. Aggyon hálát az Istennek. Magára
nagyon vigyáz valaki!-

Varrás, foltozás, nyugtató, fájdalomcsillapító, hordágy, kórteröm, vaságy mög valami nagy
üresség az agyamba! – Mi vólt ez? Úristen! Mi lött vóna, ha most itt fekszök, de mán láb
nékül! Az, hogy mög is halhattam vóna nem is jutott eszömbe. Szögény családom, aki vár
haza, oszt én nem mék! A szívömnek kedves kislány, aki épp munkába gyün, oszt én nem
vagyok a gyárkapuba, hogy csak ëgy pár percre is, de lássuk ëgymást. Mit gondolhat,
elhagytam? Van másik lány ki kedvesebb neköm Űnálánál? Rámtört az elmúlt pár óra összes
rémes perce. A vaságy, mint a szita a kukoricapattogtatáskor úgy járt alattam. Röszkettem
mindön porcikámba! Gyütt a nővér. – Mi van magával fiatalembör? - Neeem tuuudom.
Naagyooon fáázok. Borzasztóan fáj mindönöm! – Jó, hozok fájdalomcsillapítót, próbáljon
mögnyugodni oszt aludni.- Ëgy tabletta, mög ëgy mög még!- Többet mán nem adhatok,
próbáljon mögnyugodni. Örüjjön ennyivel mögúszta. Nem csillapodik a röszketés, a
fájdalom!
-Na, hogy van? Jól kib... velem mondhatom! Mátul nem vezethetök, maga miatt! - A
villamosvezető gyütt möglátogatni. De neköm épp ez a duma hiányzott.
- Mögnyomtam a nővérhívót: - Tessék, mit akar? Mondtam mán, hogy nem adahatok több
gyógyszert! - Nem is akarok, csak lögyön szíves kikísérni a látogatómat. - A hölgy azonnal
elhagyta a kórtermöt. Többet nem is találkoztunk. Természetösen a rendőrség is mögkeresött.
Viccös vót a „kihallgatás” A szokásos adatfölvétel, majd az elmaradhatatlan igazi rendőr
kérdés : - Ivott? – Ugyan hun? A munkahelyön? –Még vizet së nagyon!- Mindez délután négy
óra körül löhetött. Sajnos két nap vót mire lë tuttam nyugodni. Mi lött vóna, ha lëvágja a
lábom? Ki ápolt vóna? Elhagyott vóna az a kedves kislány, aki biztos most el së tuggya
képzelni, hol is vagyok.? Kinek köll ëgy nyomorék? De olyan jó vele, biztos szeret! Oszt így
lásson? Tudom így utólag ezök buta gondolatok, de akkor mindön össze gyütt. Zakatolt az
ész, mög csak a villamos alatti kép, a hihetetlen fájdalom mög a félelöm, hogy mi lött vóna ha
lëvágja a lábom a villamos.
A hír gyorsan terjed. Hozzátartozóimat a rendőrség, a Kedvesömet az Édösapja értesítötte a
balesetrül. Bátyám gyütt először látogatni. Nem nagyon tudtunk ëgymásnak mit mondani.
Örültünk, hogy nem lött nagyobb baj. Odakintrül a ragyogó nyári napsugár bekópézott az
ablak üvegin pont a szömömbe. Zavart ëgykicsit, de nagyon jól esött. Bátyám észrevötte a
hunyorgásomat, beljebb hajtotta az ablakot. Rohanva, lihögve érközött az is, akit legjobban
vártam. Igen, Ű. A kedvesöm. Nem tudtunk még köszönni së, mert rám tört az elmúlt, átélt
esemény – Kedvesömmel összeölelközve zokogtunk. Mi lött vóna! - Kis pityörgés után
mögkérdözte, - mit szeretnék inni, önni, mivel tud segíteni. - Ëgy nagy kérésöm lönne kozzád
Kedvesöm, ha tudnál valahunnan vönni ëgy kis kótyot, az nagyon segítene a gyógyulásomba.Mit szeretnél? Mi az a kóty? – Miér? Të nem ismeröd a kótyot? Hát az a sárgadinnye.
Vásárhelyön így hívjuk. –Mindönt hozok, csak mihamarabb gyere haza. Kórház, fölépülés,
újra tanulás járni, munkába állás, szorosabb kapcsolat a Kedvesömmel.
Olyan szoros lött a kapcsolat, hogy most ünnepöltük az ötvenedik házassági évfordulónkat.

Leidl Andrea: Kutyás történetöm
2012-be mögvöttem ëgy skót juhászkutyát, Millie-t, akivel az eddigi kutyás foglalkozásaimon
(kiképzés, kiállítás, gyerökök terápiája) fölül ëgy teljesen új ajtó nyílt számomra pösti
lányként: a birkaterelés.

Millie: törzskönyvi nevin, címeivel ëgyütt jelenleg HJCH (fiatal magyar szépségbajnok),
SRBCH (szerb szépség bajnok),
BH nemzetközi kísérőkutya vizsgás, HWT terelő munkavizsgás, triflakereső vizsgás kutya
RINEWELD HEART OF GOODNESS (kép: Pavol Zubricky)
Első alkalommal 11 hónaposan már szöröncsére szépen mutatta a terelő ösztön teljes möglétit
Tordason. Mivel ott terelő oktatást nem tudtak nyújtani, mögkezdtük az oktatást Vasadon
Árkosi József mög Kiss Barbara terelő munkabíró, pumi mög ausztrál kelpie kutyatenyésztő
vezetésivel, hogy tudatosan ëgy csapatot tudjunk alkotni. Leginkább neköm köllött tanulni,
hogy a kutyához-birkához képest hova helyözködjek, milyen testjelzésöket használjak, mikor
korlátozzam, mikor engedjem a kutyát közelebb a jószághoz stb.
Mögszületött az új szerelöm!
A nagy áttörést a folyamatba számomra a kezdő szintű terölő tábor jelentette: 2013. június 1729. között vöttem részt rajta Koczkáné Szabó Ildikó belga juhászkutya tenyésztő,
nyájtulajdonos, vállalkozó szervezésibe – Hódmezővásárhelyön! Ekkor találkoztam hosszabb
időre az ízös beszéddel, amit azúta is próbálok mögtanulni (a vásárhelyi, makói, szegedi
barátok legnagyobb mosolyai közepette, hiszen ehhöz születni köll, sőt az ëgyes tájegységök
esetibe is vannak eltérésök).
Terelésbe a legtöbbet azzal tanultam, hogy a táborba új módszerként neköm magamnak
köllött kihajtanom a birkákat az akolból. Először gondoltam, bemögyök, azok mög majd
kigyünnek. Hát nem. Szépen negyedkörbe, virág alakba beálltak a sarokba. Minél közelebb
möntem, annál jobban betömörödtek. Gondoltam, akkor kivöszöm a vezért, a többi mög majd
gyün utána. Ëgy 80 (!) kilós merino birka, amelyik négy lábbal stresszölve beáll, bizony nem
hagyja magát ëgy 50 kilós nőtül csak új mögmozdítani. Akkor mög még nem tudtam a „hátsó
láb” trükköt, hogy ëgyik lábát mögemelve mög löhetne mozdítani a kívánt irányba a birkát…
Tehát rágyüttem, hogy hátulrul - szömbül mögközelítve bizony nem lösz jó. Ekkor kezdtem a
juhász fejivel gondolkozni: a karám fala felül közelítöttem mög űket, oszt láss csudát, szépen
mögfordultak oszt mögindultak kifele! Micsoda büszkeség! Azóta tudom mán, hogy
karámfalrul, kerítésrül, akolbul a fal felül köll kűdeni a kutyát.

Azúta Vasadon nagyon sokat gyakoroltunk. A terelés nemcsak munka mög tanulás, hanem
ëgy csodálatos szabadidős tevékönység, családdal-gyerökkel ëgyütt a szabadba tőttyük az
időt, pihenünk, élvezzük a lëlassult időt, a barátok, az állatok társaságát.
Millie-nek kezdetbe sikerült a terelési képességvizsgája (HIE HerdingInstinctExam), így én
mög büszkén mondhatom, hogy Magyarországon először Millie tötte lë hosszú szőrű
collieként, idegön pályán Jászberény-Portelek pörgős racka juhaival a nemzetközi terelő
munkavizsgát (HWT HerdingWorking Test), méghozzá 80%-os nagyon jó teljesítménnyel.
Elindultunk terelő munka versenyökön – az első rögtön a Duna-Tisza Magyar
Hagyományőrző és Sportegyesület röndözésibe a Magyar Pásztorkutyák Országos
Bajnokságának legnehezebb, döntő pályája vót Pomázon 2014 októberibe, ahun nyílt
osztályba I. helyezést értünk el 45 magyar rackát terelve.

45 racka terelése Pomázon, a Magyar Várba (foto: Jávorszky Éva)
Hasonló szervezésbe a Magyar Pásztorkutyák Országos Munkaversenye minősítő fordulójába
sikerült I. helyözöttként kvalifikálnunk 97%-os teljesítménnyel, Salföldön legutóbb 2015
nyarán: a hagyományos engödelmes föladatokon kívül köllött még akadályt ugratni, tárgyat
apportíroztatni mög szabadon választott trükköket előadni: pörgés-forgás, pacsi, szlalom,
nyolcas, parancsra köszönés aztán möghajlás szerepölt a palettánkon. Pischoff Ferenc
munkabíró a köztünk levő összhangot emelte ki mindönki előtt.
Év végin külföldi pásztorkutya kategóriába Országos Munka Bajnokok löttünk, terelés
országos 4. helyözést értünk el, trifla (szarvasgomba) kereső országos bajnokságon 7.
helyezettök löttünk, oszt mögnyertük a kutyaszépségversenyt.

Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye I. helyezés
Ezúton is szívömből köszönöm mindönkinek, aki segít nekünk, mög akitül tanulhatunk!
A munka nem áll mög, mindig újabb mög újabb kihívásokat keresünk – az ö-zés az ëgyik.
Akit érdeköl, további részletöket, információkat talál a www.millie.hu holnapon.
Budapest, 2015. október
Leidl Andrea

Benkő József Antal: Szevasz Robi!
Mostan elgyütt az ideje, hogy mögpróbálom lëírni életöm történetit.
Valamikor régön ígéretöt vöttél tűlem, hogy elmesélöm.
66 évvel ezelőbb gyönge csontozattal, mög vérszögényön születtem, hogy kerek lögyön a
nagy mindön, kancsalul néztem ki a világba. Idővel lëkerült rűlam a kakis pelus, mög nyílt a
jó szömöm. Vele ëgyütt a másik is az alig látó, mög a fene së tuggya merre néző.
Vittek is a szülők orvostul orvosig, mögindult bennem az értelöm, mög mellé még a
csukamájolaj, mög a mézös fokhagyma. Később a doki lëkötötte a jó szömöm, osztán
szömüveg került a pofikámra.
Nagyobb löttem, gyütt az iskola, mög vele ëgyütt szinte kézönfogva: - Kancsal! – Bandzsi! –
Pápaszömös kígyó!
Az első padba ültem, középön. Jól tanultam, mög sosé vártam a kicsöngetést, a szömöm mög
a fülem mindig a tanító nénin csüngött. Ëgy dógot nem tuttam mögtanúni, szeretni, mög
másokkal ëgyütt őszintén örülni.
Az első év végin mán nem csak az ábécét ösmertem, de jól mönt a tollbamondás is. A
számtannal së álltam hadilábon. A tornaórán nagy volt a győzni vágyásom, de az énekórán a
hangomon röhögött az egész osztály. Mondták, hogy a kezöm rajzra termött.
A belvárosba laktunk, az Oldalkosár ucca 11 szám alatt. – Mögjegyzöm, a nősülésöm után
első gyerökkel ugyan ezön a számon vót az első otthonunk a tízemeletösbe.
Ez a környék polgárok mög annak idejin a bárosba kótözött nagyparasztok házainak színös
világa vót. Átal állott a Cserösznyés Kollégium.
Kövezött utak, mög járda adott hangot a járásnak mög a lovaskocsik még többségibe vótak.
A mi lakásunk ëgy nagy ház uccafrontyán. A két nagyszoba zsalugátereivel nézött arra. A
hatalmas kapuajbul balra a bejárat. Belépve hatalmas, tágas a nappali, benne két ajtóval.
Ëgyik a szobáhon vitt, a másik a konyha, ami az orrba bujkáló meseillatok tárháza, oszt
mögötte a spájz.
A komák nem csak a növeködéssel törőttek, vót olyan is, hogy – „mit csináltál? . – mi
történt?” Ezöket a dógokat is kibeszéltük. – Robi! Néhány szóba arrul, hogyan szalatt az idő
ebbe az időbe.
Hatalmas vót az udvarunk, itt székölt - akkor úgy hívták - a „Legeltetési Bizottság”, itt vótak
a város kocsijai mög lovai, mög még aztán szénapadlások mög egyéb búvóhelyök. Ez így
igazi jáccóparadicsom.
Az állandó téli hó csodája a nem messze, - mi úgy mondtuk – a Bocskai havasok. Ez a
városvédő kűfal folytatása. Ëgy kicsit veszélyös, de legjobb játék, a másik szánkóját támadó
mög borító, - ki tud messzibbre mönni. Esténkint röhögve, de piros képpel, mög átázva
egésségösen möntünk haza.
Tavasszal kijártunk a Hódtóba még möglévő kicsiny tavakhon, az otthonrúl elcsent
mosóteknőkkel, mög a magunk faragta evezőkkel. Hajlékony vesszőkkel, végükön repülő
sárgombócokkal csatáztunk a vízön.
Hazafelé sárosan mög vigyorogva möntünk, fölkészülve a várható pofonokra.
Nyáron a Népkertbe, a forró homokba mezítláb, mög klottgatyába rúgtuk a lasztit. Vagy a
strandon – többnyire – belemerítőztünk a vízbe.
Robi! Elmesélök még ëgy ëngöm igöncsak mögrázó esetöt az uccán.
Úgy történt, hogy anyukám mongya ëgy őszi vasárnap ebéd előtt: mönnyé mán el apádér a
Vasas klubba! – apu ilyenkor ott szokott zsugázni.
A Lehel uccába a sarkon áll ëgy tank, oszt a csüve kögyetlenül vizslattya a katolikus templom
tornyát, a kocsma ajtajátul alig valamire. A másik ódalon a tiszti kaszinó, máskor csillogó
hatalmas ablakai fehérök a mésztül.

A kocsma szinte szétfeszült a hangtul mög a füsttül. Hazafelé mönet kérdözöm: - Mi ez? – mi
történt? Apu válasza: - Mostan elvöszik a szabadságunkat.
Keze az enyimet fogva tüzelt a forróságtul.
Ekkor vót 1956 november eleje.
No még ëgy-két szót ejtök a családomrul. Vidám, mög nem sopánkodó, az életöt nem „úgy
ahogy van” elfogadó család az enyim.
Édösanyám – nem csak az én véleményöm – igöncsak szépasszony, mög háztartásbeli. A kis
udvar mög a nagy lakás röndbetartója. A konyhának mög a néhai pofonoknak főnöke, a
mesélő öszöm-iszomok mindönt tudója. Amikor idő van rá, a vásárhelyi hímzés színös
pasztelvilágát viszi krecsvászonra. Ezök csudaszépök.
Édösapám, amikor mán a növő értelöm mögfogott, látom, Ű a kirakatok röndözője, mög a
benne lévő dekorációk csinálója.
Festött még névtáblát, cégtáblát, fűrészölt mög szögelt, vásári sátort építött mög benne
kiállítást röndözött.
Nagy bajsza alatt ízös humor mög zöngő énekhang lakik. A városba mindönki Jóskája a
cigányzenésztül a párttitkárig.
Bátyám – mongyák rúla, a „sasfióka”, de különben jó növésű gyerök, mög kettő évvel előttem
születött.
Kézzel nem, de a szóval a szömöm világát sokszor pofán vágta.
Talán szokatlan neköd, de én a vásárhelyi népök nyelvit mögtartottam, így beszélök mög
érzök.
Robi! – amiről írni akartam, az csupán annyi: Új munkádhon, ami arrúl szól, hogy elesött,
szellemileg mög testileg sérült embörökön segícc, nagyszerű dolog.
Tudom, segíccségöddel élhető életöt fognak élni.
Annyit kívánok még:
Szeresd a munkád, oszt munkád gyümölcse is szeretni fog Tégöd.
Barátod: Jóska.

Csatlós Ferencné: Sándorfalva
Ennek a történetnek mindön bötűje igaz, ami velem történt mög. A fiam, aki ma 56 éves,
negyedik osztályos vót, kapott a körösztapjátú születésnapjára citerát. A citerát Budai Sándor
citerakészítő, a zenekar vezetője készítötte. Később a „Népművészet Mestere” címöt kapott.
Az osztálybú 4 gyerök e-járt a próbákra, így löttek a zenekar tagjai. Ma is mind a négyen a
zenekar tagjai, a népdal, a népzene mestörei. Mint kisdobosokat, möghítták Budapestre
népzenei tanálkozóra. Az igazgató bácsi, mint szülőt, ëngöm kért mög, hogy elmönnék-ë
velük. 3 naprú vót szó. A gyerököket szülőkné helyözték el, ëngöm mög a Citadellába.
Főszátunk a vonatra Szatymazon, oszt a nyugati állomáson várt Pista bácsi bennünket. Onnan
e-vitt minket a zenei kollégiumba. Bemutatott bennünket, sok roma gyerök tanút éneköt, zenét
stb. Neköm mög Pistabácsi azt monta, szájjak fő a 77-es buszra, ott tösz lë a szálloda előtt.
Igen ám, én mög a 72-esre szátam fő. Kérdözöm a soffőrt, hogy hun szájjak lë? Azt mongya,
hogy nem jóra szátam fő, most szájjak lë, oszt mönnyek át a túlsó ódalra, ott szájjak majd fő.
Átmöntem a térre, gyönyörű nők bundába sétágattak, de a busz nem gyütt. Látom, hogy a tér
másik ódalán taxi áll, átszaladtam oszt mondom, hogy hova vigyön. E-montam, itt várok a
buszra, nevet nagyon, hogy sönki nem szólt hozzám? Kiderűt, hogy a Rákóci térön
sétágattam. Mindönt e-mesétem, hunnan gyüttem, de állandóan kérdözött. Főtűnt, hogy itt
mán az előbb is jártunk. Mondom neki, hogy mikó érünk mán oda. Erre azt mongya, olyan
gyönyörűen beszélök, hogy ilyen szegedi utasa még nem vót neki.
Montam, hogy nem tudok fizetni, me el kő számónom mindön jeggyel. Végre mögérköztünk
oszt 12 forintot kért tűlem, mögköszönte, hogy utasa vótam. A három nap ezön kívü szépen etelt. A gyerökökkel vótunk a vidámparkba, állatkertbe. Szöröncsésen hazaérköztünk. Ezt a
sztorit sokáig nem mertem e-mondani. Később e-mesétem a családnak, ismerősöknek,
munkatársaknak – a hasukat fokták, úgy röhögött mindönki.

Bánki-Nagy Endre: Odenburg
Történik 1935-be, a vásárhelyi református leánylíceum udvarán. Láng Nelly mög Csizmadia
Sándor első találkozásakor. Mindketten a Református Reáliskola (melynek falai között
működik a Református leánylíceum) tanulói.
N: -Nézed a római köveket?
S: - Keresöm a fölírást: hunnan valók, ki hozatta űket ide.
N: -Vásárhely főjegyzője, még a reál alapításakor adományozta!
S: - Miúta laksz Vásárhelyön, hogy ilyen jól ösmeröd ezöket a dógokat?
N: - '934-től. És te hol élsz?
S: - Kopáncson, tanyán.
N: - Én a Nagyállomáson, apám az állomásfőnök!
S: - Mit tudsz még ezökrül a kövekrül?
N: - Matók Béla honvédszázados adományozta őket a reálnak. Brigetioból valóak.
S: - Az hun van?
N: - Ma már sehol, a Római birodalom idején Pannóniának (a mai Dunántúlnak) volt ëgy
városa.
S: - A töriterömbe mögmutatnád a falitérképön, hun vót?
N: - Szívesen, gyere!
S: - Elgyüssz velem fagyizni ide a Kossuth térre? Utána indulok vissza Kopáncsra!
N: - Gyalog?
S: - Hogyan másképp?
N: - Népkertnél felszállsz a vonatra, ott megáll!
S: - Nem akarok pénzt kőteni vonatjegyre! Naponta vonatozni nagyon drága mulatság lönne!
N: -A családunk jó ismerőse az állomásfőnök, biztos megengedi. A kopáncsi állomástól
kevesebbet kell gyalogolnod, mint a Kossuth tértől!
S: - Ha mögtöszöd, mögköszönöm, akkó mög még ráérünk!
1941-be már Láng Nelly Szegeden lakik. '940-es Szegedre költözésük után új iskolába (a
szegedi Árpádházi Szt. Erzsébet leánylíceumba) fejezte be középfokú tanulmányait. Ugyan
elszakadtak egymástól, de Nellyke az aratási szünetbe meglátogatja barátját tanyájukba.
Ugyan kapcsolatuk diákszerelemként indult, de férfi-nő barátsággá 'símult'.
Helyszín a kopáncsi tanya udvara. Balra istálló, jobbra a lakóház, onnan szalad ki Sándor ëgy
felbontott borítékot lobogtatva az udvar közepén ülő, épp tyúkot kopasztó anyjához.
S: - Édösanyám, Nellyke elgyün hozzánk! Tudja, sokat beszéltem már rúlla! Az első
tanévömet tőtöttem a reálba, akkó ösmerködtünk mög!
A: - Tudom fiam, nagyon tetszött neköd az a kislány!
S: - Elsodort minket ëgymástú az élet, az apja foglalkozása miatt a vasút szögedi hivatalába
helyözték, ott kapott szógálati lakást. Leveleztünk, sokszor tanálkoztunk Vásárhelyön - mán
Szögedébe élnek, oszt gyógyszerésznek tanul, mivel az apja vasutas, ingyé' utazik!
A: - Nem neköd való lyány! Művelt, okos, a mi fajta szögíny népök a maguk fajtája közül
válasszanak!
S: - Tudom én eztet, nincs is több köztünk barátságnál! Mondta ezt mán sokszor édösanyám,
'oszt lássa, az élet elröndözte ezt is!
A: - Të is úr löszöl, tanulsz a reálba, sőt mán Vásárhelyön is laksz - elszakadsz a
szülőotthonodtul!
S: - Nem úgy van a' édösanyám! Nem löszök én hűtlen soha a kopáncsi magamfajtákhon!
Holnap érközik, kéröm, fogadja szeretettel!
A: - Ebbül a tyúkbú neki is jut!

Másnap az állomáson várja Sándor Nellykét. Kezében a - néhány szál kivételével - rét
virágaiból frissen szedett csokor. Régen nem látták egymást, bár a Népkerti állomásfőnök
jóvoltából (és Nellyke apjának, Láng Lászlónak a tudtával) a szegedi Indóházhoz
folyamatosan küldött leveleket, amikre Nellyke is válaszolt.
S: - Ma röggel szödtem űket, de édösanyám is beletötte a virágoskertünk legszöbbjeit!
N: -Aranyos anyukád löhet!
S: - Möghiszöm azt. Majd mögismeröd!
Az állomástól sétálnak a tanyájuk felé. Sándor - bár tisztába van azzal, hogy kettejük
kapcsolata szerelemmé nem válhat - mégse jött kocsival, nem akarta az értékes pillanatokat
megkurtítani. Döcögősen indul a társalgásuk, hisz mindkettejük érzi, hogy kapcsolatukba több
lehetett volna.
S: - Nellyke, hogy érzöd magad Szögedön?
N: - Jól, Sándor. Néha hiányzik a vásárhelyi környezet, de kezdem megszokni ott.
S: - Képzeld, a nyáron gyütt a hír, hogy fölvöttek a Tanyai Tanulók Otthonába, a Csöngettyű
utcába! Így mán nem köll naponta utaznom, hogy a reálba tanulhassak!
N: - Ez nagyszerű hír, Sándor! Mi is többet találkozhatunk Vásárhelyen, bár nagyon elfoglalt
vagyok!
S: - Milyen egyetem is ez pontosan?
N: -A Horthy Miklós Tudományegyetem gyógyszerészeti kara!
S: - Anyám mán röggel úta sürög-forog a konyhába, hogy a hozzánk gyüvő tanult lyányt
méltóképpen vendégül lássa!
N: - Ugyan már, Sándor! Én meg a méltóságos kisasszony!...Előbb énekeltél egy népdalt:
hogy is kezdődött?
S: - Kertem alatt faragnak az ácsok…
N: - Az az, tudtad, hogy ezt az a Matók Béla írta, aki azokat a római köveket adományozta a
reálnak, ahol megismerkedtünk?
A Csengettyű utcai Otthon. Őszi verőfényes délután. Sándort egy lakótársa ébreszti.
T: - Sándor, kelj mán föl: vendégöd gyütt, Láng Nellyke!
S: - Kint vár? Legalább a kapuboltba behívhattad vóna!...
S: - Csókolom a kezeit Láng kisasszony!
N: - De bolond vagy! Jöttem megnézni ezt a te híres Otthonodat! Takaros helynek látszik....és
nem utolsó sorba, jó helyen van, közel a Reálhoz!
S: - Igen, gyere elmögyünk fagyizni, közbe beszélgetünk. No mög, a vásárhelyi 'aranyifjak'
csudákoznak, ki ez a csinos lyány ennek a bicskás parasztnak az ódalán!
N: - Hogy mondhatsz ilyet Sándor! Maholnap érettségizel és ... mi is leszel, ha nagy leszel?
S: -Az uradalom ajánlott ëgy kasztnári állást!
N: - No, művezető leszel?
S: - Valami olyasmi.
N: - Ott Kopáncson?
S: - Igen, Pista bácsi - az eddigi kasztnár - mögy illetve kűtték - nyugdíjba. Az uradalom
fölajánlotta néki ezt a 30 éves munkájáér!
N: - Szóval lassan méltóságos úr lesz belőled?
S: - Hát attú még messze vagyunk!
N: - Ami késik, nem múlik. Szüleid, hogy vannak?
S: - Öregösen, apám egész jól, anyám a betegösebb, mög a fáradékonyabb.
N:- És te? Tanulmányaid, egészséged? Bár olyan egészségesnek látszol, mint a makk!

S: - Látom, hogy van értelme a tanulásomnak, kilátástalannak tűnt az első időkbe. De most
mán - hogy a kilátásba van ez az állás, van...mim is?
N: - Motivációm.
S: - Látod, néhány idegön szó nem jut az eszömbe. ...Nellyke, szerelmes vótam beléd, tudod,
hisz írtam neköd! Jó páros löttünk vóna ketten, hisz ëgymás gondolatát is kitanáltuk vóna.
N: -Valahogy nem tudtunk egymáshoz közeledni, hiába közeledtünk, egyre csak távolodtunk!
Az Élet (nevezzük Istennek) így rendezte! Megsúgom: én is örültem volna, ha nem így
rendezi... No, lassan indulok, kikísérsz a Népkerthez?
Szeged, 2015. október 30.

Sántáné Kurunczi Mária: A mögálló
A fölkelő nap első sugarait rávetötte az öreg rozsdás fémkeretös MÖGÁLLÓRA. Üveg
oldalait mán rég elvesztötte az idővel, bár a vandálok is segítöttek ebbe, tetejit néha
mögmozgatta a szél, oszt hogy még él, mán csak ebbül tudta. Ha mögszólalhatott vóna,
mindönki elcsudálkozna, hogy mi mindönt tud…
Itt van mindjárt az első ismerőse a Galamb. Burukkolva köszön neki mindön röggel, majd,
mint szorgos takarítónő, elkezdi az elmúlt nap szemetinek kiválogatását. Van, hogy morzsát
tanál, néha valami mást is, a lényeg, hogy öhető lögyön. Néha mögpiszkálja a szemetös mögé
odapöccintött csikköket is, felelőtlen embörök ezt is csak szétdobálják, nem gondolnak arra,
mi van, ha ëgyször kigyullad a Mögálló? Kit érdeköl!
Itt mán nem tanál sömmit a galamb, köszön a Mögállónak, oszt elröpül. Annál is inkább, mer
gyün az első járókelő, na, nem mintha félne tűle, de azért jobb eltűnni innen, különben is
annyi, de annyi Mögálló van, amit még körbe köll szödögetni. Reméli, biztosítva a mai
betövő falatja.
A galamb elröpült, oszt gyütt a járókelő. Miután mögnézte a menetröndöt, mög az óráját, lëült
a Mögálló nyikorgó kopott padjára. Elgondolkodott, de löhet, hogy el is bóbiskolt, nem tudni.
A Mögálló csak nézte, nézte oszt szerette vóna mögszólítani, beszélgetni vele, de nem gyütt a
szó. Különben is azér Mögálló, hogy fogadja az utasokat, në társalogjon velük. Beszélnek az
utasok ëgymással, mög a hülye mobiltelefonjukkal. Mi mindönt hallott ű mán életibe.
Szerelmi vallomásokat, telefonon nevelő anyukát, apukát. Gyerökök, fölnőttek hazugságait,
hogy merre is vannak…
A múltkor mög ëgy basáskodó fazon ordibált, biztosan a feleségivel beszélt, nem valami
finom stílusba, löhet, hogy rosszul sikerült éjszaka után volt…most mög űt bosszantja a
kiabálásával. Még a Mögálló falát is ütögette az öklivel, ez fájt neki, de nem tudott visszaütni.
Nem szerette az erőszakos hangoskodókat.
A járókelő még mindig ült a padon, oszt türelmesen várt.
Ëgy idős nő piacra járó kosárral közelödött. Be vót őtözve, mintha Szibériába készülne, nem
éppen a legújabb divatú ruhába, de hát a piacra nem mönnek ünneplőbe. Elővötte a bevásárló
cédulát, oszt mormogott magába. Korán köll mönni, mer akkor még szép friss árut kap, oszt
nagyobb a választék is. Mögnézte ű is a menetröndöt mög az óráját.
- Már rég itt köllene lönni a busznak – szólította mög az ott ülő járókelőt.
- Én is úgy gondolom – hagyta helybe amaz a föltételözést, majd hosszasan beszélgettek.
- Mindön olyan drága, nem is tudja, hogy mennyire kitolnak a kisnyugdíjasokkal, bezzeg
„odafönt” nekik mindönre telik.
A másik utas helybe hagyta ezöket a mögállapításokat. Ű még aktívan dógozott, oszt
belegondolni së mert, mi lösz, ha ű is nyugdíjas lösz. Nekik mán nyugdíjuk së lösz…
A Mögálló csak hallgatta űket, oszt szerötött vóna belefolyni a beszélgetésbe, vagy inkább
tanácsot adni nekik, de nem vót „beszélőkéje”.
Még csak űk ketten beszélgettek, amikor ëgy apuka robbant be a Mögállóba, óvodás
gyerökivel, akit éppen útközbe nevelt vóna:
- Látod, mán elmönt a busz, nem akartál őtözni, most várhatjuk, míg gyün a másik, miattad itt
állhatunk, ki tudja meddig!
A gyerök szipogott, oszt nem is nézött apjára. A Mögálló szerette vóna mögvigasztalni,
mögsimogatni, de ű csak ëgy kezetlen Mögálló vót.
Aztán sorba gyüttek embörök, gyerökök, akik iskolába készülődtek, mindönki a buszt várta,
de az nem gyütt.

Ëgy fiatal pár ért oda, kéz a kézbe sétálva, mintha nem sietnének söhova. Igaz is, van idejük
még életük végiig. Nem is szóltak sömmit, csak vad csókolózásba kezdtek.
Az előbbi piacra készülő asszonyság mög is jegyözte:
- Micsoda erkölcsök! Micsoda fiatalok!
Sönki nem állt mellé, de nem is cáfolták. Tudomásul vötték, hogy ma ilyen a világ. A
fiataloknak mindönt szabad. Ám a fiatalok vagy nem hallották, vagy figyelmön kívül hagyták
az öregasszony mögjegyzésit. A fontos, hogy itt, mög most JÓ NEKIK!
A Mögállót most mán elborította a röggeli napfény. Hunyorgott ëgyet, majd az éppen mellé
érköző kukásautó felé tekintött. Ëgy számítógép maradvány vót az ëgyik munkás kezibe.
- Nézd mán, mit tanáltam!- mondta örömmel a másiknak.
- Hülye vagy, ha ezt föltöszöd, ez nem a mi reszortunk.
- De mér në töhetnénk be, oda előre, majd otthon szétbontom, oszt kiszödöm belűle a
rézdrótokat, most jó ára van a réznek… amaz ráhagyta, oszt továbbgurultak a hatalmas,
hangosan csörömpölő autóval.
Az utasok ëgyre jobban türelmetlenködtek. Mindönki a másikat kérdözte, miért nem gyün
mán a busz?!
Két iskolás gyerök kiborította iskolatáskája tartalmát, oszt mögkezdődött a csere-bere. Ëgy
utas sokáig nézte űket, majd közölte velük, hogy az egész hóbelebancér ad ëgy ezröst. A
gyerökök csudálkozva néztek rá.
- Mér köllenének a bácsinak ezök a kacatok?
- Mer a gyerökkoromat idézik – mondta, oszt előre tekintött, kémlelve, hogy gyün-ë mán a
busz. Sajnálta vóna, ha éppen emiatt maradna el ez a fantasztikus üzlet.
A két gyerök összesusmutolt, oszt arra az elhatározásra jutottak, hogy odaadják, de csak KÉT
ezrösér. Néhány utas a fejit csóválta, de nem szóltak közbe.
- Mög van dumálva – mondta a „vövő”, oszt azzal ëgy reklámszatyrot vött elő, beleborították
a gyerökkoridéző kacatokat. Elővötte péztárcáját, oszt két darab, ropogós ezröst nyomott a
kölykök kezibe. Tudta, hogy arra mönt ki az alkudozás, hogy mindkettőjüknek ëgyformán
jusson. Mosolygott a bajusza alatt, biztos vót benne, hogy délutánra újabb lomokat, bazárnak
valókat szöröznek a lurkók. Magába pedig kuncogott, milyen jó üzleti érzékük van ezöknek a
mai gyerököknek.
Ekkor mögszólalt ëgy lány mobiltelefonja, aki izgalmába a kihangosító gombot is
mögnyomta. Mindenki arra figyelt.
- Várj, kitanálom hun vagy? – mondta a fiú, oszt a lány kuncogott. - Most mán tudom, most
döcögött el melletted a négyes villamos…SZERETLEK!...ordította bele a röggeli szélbe,
majd tovább csevegtek.
Ekkor ëgy kismama érközött. Látszott, hogy nem jól van, helyet is szorítottak neki a Mögálló
kopott padján. Az izzadt homlokát türülgette.
A piacra készülő mögkérdözte tűle:
- Hányadik hónapba van, kedvesöm?
A nő nem tudott mögszólalni, csak mutatta kezivel, hogy a nyócadikba. De csak úgy patakzott
rúla a víz, pedig még a nap së melögítött olyan nagyon. Aztán csak annyit kérdözött:
- Van valakinél telefon?
Az előző agresszív telefonáló készségösen odaugrott, oszt mán tárcsázta is a mentők számát.
A Mögálló értetlenül nézött a szirénázó mentő után, miközbe ëgy kicsit elszégyöllte magát,
hogy így elítélte az előző telefonbeszélgetése alapján a nőt.
Az utasok ëgyre jobban türelmetlenködtek, mikor gyün mán végre a busz?!
Ekkor gyütt ëgy embör, aki nagy plakátot hozott, hogy ma hajnaltúl ez a járat ëgy uccával
arrébb indul…

- Ezt előbb is hozhatta vóna! – mondta ëgy dühös férfi, aki ez miatt valami nagyon fontos
dologrul maradt lë. A többiek csak némán sarkon fordultak, oszt igyeköztek a mögadott
mögálló felé, mielőtt elmögy előttük a járat….
A MÖGÁLLÓ magára maradt…
Nem tudott mit kezdeni a hirtelen lött csönddel. Ahogy a plakátot nézte, ëgyhamar sönkit nem
hallgathat, sönki së fog nyüzsögni körülötte.
Először ëgy kicsit elkeserödött, de arra gondolt ëgy óriásit pihen. Most mán ű is benne van a
korba. Elöregödött. Bár ki tudja, mennyi ëgy ilyen Mögállónak az életkora?
Sokáig aludhatott, vagy csak magába elmélködött, amikor dübörgésre lött figyelmes. Ëgy
óriási gép gyütt nagy hanggal, éppen feléje tartott. Hatalmas kanalát maga előtt tolta, majd
ëgyáltalán nem óvatosan a Mögálló alá nyúlt, hogy fölemelje.
A Mögálló ordított, nyögött fájdalmába, de hangját elnyomta a dübörgés. Összetört porcikáin
át is érözte, hogy vége van…nincs tovább!
A Mögállót örökre áthelyözték…

Daru Péterné: Régimódi történet
Szögény parasztcsalád gyerökeint születött mög 1880. decembör 8-án Aszalai Kálmán
Hódmezővásárhelyön, Aszalai Istvány mög Arany Julianna gyerökeként. Négyen vótak
testvérök. A másik ugyan csak szögény „nincstelen” tanyás családba születött, név szerint
Forrai Rozália 1884. május 16-án, szintén Vásárhelyön Forrai András mög Dékány Mária
gyerökeként. Űk hárman vótak testvérök. Majd ezerkilencszázkettőbe mögházasodtak oszt
Vásárhelyön, Mátyáshalmon tanyások löttek. Nagy reményökkel mög rengeteg dologgal
később vöttek ëgy kis tanyát. De közbe gyütt az I. világháború is. Kálmán bevonult Szögedre
a császári mög királyi 46. gyalogezredhön. Az első mönettel az orosz frontra került, ahun
végig küzdötte a dicsőségös lembörgi, bródi mög krakkói ütközetöket, mígnem 1915.
januárjába mögsebösült. Fölgyógyulása után 5. honvéd gyalogezredhön osztották be oszt újra
az orosz hadszintérre mönt. Harcolt különböző arcvonal szakaszokon. Ezörkilencszáztizenhat
nyarán orosz hadifogságba esött, ahunnan ezerkilencszáztizennyócba sok-sok viszontagság
után tért haza.
Folytatom azzal ugyé, hogy három gyerökük születött név szerint Imre,
ezerkilencszázkilöncbe, ezörkilencszáztizenégybe Juszka mög Sándor ezörkilencszázhúszba.
A kis tanyán éltek, amelyik a Csomorkányi úton közel vót a városhoz, Vásárhelyhöz a „két
öreg” mög a gyerökök. Később gyütt a II. világháború melybe Imre fiúk odamaradt, nem is
„tudatott” magárul sömmit. Felesége négy árva gyerökkel maradt ëgyedül. Sándor szintén
ebbe a háborúba kilenc hónapig hadifogoly vót, Oroszországba. A sok mögpróbáltatás után
egészségösen tért haza.
Most elmondom, hogy régön a tanyán az vót a szokás, hogy a konyhába aludtak a lány
gyerökök, amikor mán nagyobbak vótak oszt a fiúk is, de tavasztul, körübelül tizennégy éves
koruk után a fiúk a nyári istállóba kint aludtak egészen őszig. A Sándor mindig találékony
gyerök vót, mögtötte sokszor, hogy a jászolba csak a suba vót a kalappal, ű mög elmönt
szórakozni.
A szülőket nem löhetött, csak magázni, de vót olyan is, hogy az öregebb testvért is magázni
köllött. Az asszony az urát szintén magázva szólította: Hallja-é kend? De ez a nászasszonyra
is érvényös vót. Ű së tegezhette a nászt mög a nászasszonyt së. Erre még visszatérök később.
A tanyán az asszony mög az embör ëgyformán dógozott hajnaltúl, még ha gyerökágyas is vót
az asszony. El köllött látni az állatokat elsőnek, csak az után gyühettek a gyerökök. Szinte
mindön tanyába a nagyszülők is ëgyütt laktak, pláne ha már öregödtek. Űket is el köllött látni
oszt a ház körüli teendőket is. A szülők Sándornak is kinézték a temető csőszék lányát. Ű
módosnak számított. Ahogy illött, el is járt a lányhon, de ëgyször a szomszédok szüreti
mulatságra hítták el Sándort mög ëgy kissé távolabbi tanyábul Rózsit is. A két fiatal ëgymásra
tanált, össze is esküdtek nemsoká. Ebbül adódott ëgy életre szóló bonyodalom. Mert Rózsi
özvegyasszony lánya vót, még két húga pedig az anyjával élt, aki vasutas özvegy vót. Főd,
jószág, sömmi. Ez bántotta az öreg Kálmánt, aki ennek hangot is adott élete végiig. Utálta
Rózsit, aki „szögény” vót, de az is űtet. Amikor mögöregödtek az 1960-as évekbe,
odakőtöztek az öregökhöz Sándorék a gyerökökkel, Rózsival, Zsuzsival mög velem, Eszterrel
mög a nászaszonnyal Rozáliával, Rózsi anyjával. Ű sokat segítött a nászék gondozásába is.
Jól bírta magát a nászasszony, Aszalai nagyanyám halála után is Ű a konyhába lakott, Aszalai
nagyapám mög a szobájába. A tanya másik végibe pedig anyukám mög apukám, Rózsi mög
Sándor lakott, ëgy gangrul jártak be. Történt ëgyször, hogy anyai nagyanyám (Kis
nagyanyám, úgy híttuk) kérdi a nászát: „- Hová a fenébe mén mán mögint nászom? - Elmék,
mögnézöm Esztikét oszt mögkérdöm, hogy hogy van szögény Pali, az ura.” Löhet, hogy nem
csak „azért” mönt az öreg Esztikéhön. Történt ëccör, hogy beteg lött atyám, orvost köllött híni

hozzá. Gyütt is Zeheri doktor, aki szöröncsére szerette a viccöt, mert atyám így szólt az
agglegényként élő orvoshoz: „Öcsém, tégöd nem soká mögösz a fene, lila nagyon az orrod
Öcsém. Az ital mög az asszonyok, az lösz a vesztöd.” Jót nevetött a doktor, de rá két hétre,
tényleg mögütötte a guta. Amikor mondták atyámnak, örült az öreg, mert „igaza” lött mögint.
Úgy érözte, hogy mivel öreg, azér Ű mindönkit tegezhet oszt még Ű bölcs is!
Neköm is mondta: - Majd mégy a Majolika gyárba fösteni, mint ahun dógozik Margitom mög
Zsófkám is. Űk is az unokái vótak. Imre fiuknak két lánya, az ëgyik Zsófka, mög két fia vót.
Juszkának a Margit lánya mög Sándor nevű fia, valamint Sándornak három lánya: Rózsi,
Zsuzsi mög Eszter.
Kilencvenkét évet ért mög atyám, akkor is csak végelgyöngülésbe „elaludt”. Ez éppen
szombati nap vót, elgyütt hozzánk apukám oszt mondta: „- Möghalt atyánk.” Én is sirattam
oszt másnap kimöntem biciklin a tanyára, mer mán a város szélin laktam. Azt hittem, hogy
elvitték atyánkat a tanyábul. De nagyanyám (a nászasszony) kinyitotta a szobaajtót oszt
mondta: ”- Itt fekszik a padon atyád!” Nagyon mögdöbbentem, tényleg odafektették, szépen
fölöltöztetve oszt a fejire félre rá vót téve a kalapja. Még most is látom magam előtt. Csak
hétfűn szállította el a hullakocsi a halottat. Tovább éltek a tanyán, mán csak hárman apukám,
anyukám mög a nagymamám, mer mi tizenhat évesen mind elköltöztünk otthonrul. Ëccör épp
otthon vótam én is, ott vót anyukám két nászasszonya is oszt a konyhába még ëgy-ëgy
kispohár császárkörte likőrt is ittunk. Mögszólalt tiszta szívbül kacagva nagyanyám: „- Të
Rózsi - mondta a lányának - Én bemögyök a szobába, oszt möghalok! Kitolok veletök! - Jó!mondta anyukám - mönnyön édösanyám, haljon mög!” Jót nevettünk, mink is beszélgettünk
körübelül ëgy órát aztán benéztem mamánk szobájába. Nagyanyám a fődön lëesve az ágyrul
égbehatóan horkolt. Orvost híttunk oszt a kórházba kűtték. Másnap sajnos möghalt,
agyvérzést kapott. De soha el nem felejtöm, ahogy kimönt a szobájába nevetve!
Így mán csak apukám mög anyukám maradt a tanyába. Rá ëgy pár évre möghalt apukánk is.
A tanya el lött adva, anyukánk bekőtözött a városba, Vásárhelyre. Ëgy évszázad gyorsan
elröpült oszt az élők sorábul Rózsi, az anyukánk is „elhagyott” minket.
Most kettőezertizenötbe a testvérök, az az mi hárman mög az ű gyerökük, az unokáink, a
gyerökeimmel ëgyütt emléköznek még valamire.
Úgy érzöm ezt lë köllött írnom, de bárki hasonló sorsot élt mög, az biztos. Talán még ëgy
kicsit folytatódik, ki tuggya?!

Szántó Imre: Az orosházi embör
Az alábbi eset nem velem történt, én is úgy hallottam az öregöktül, valószínű Búza Sanyi
bácsi mesélte, aki hosszú ideig vót a Kisállomáson. A történet ideje: az 1950-es évek.
Az ëgyik váltókezelő szabadságra mönt a kisállomásrul, Orosházárúl kűttek helyöttest a
pótlására. Az illető kimönt a váltókat pucolni mög olajozni. Mivel a váltókat a forgalmi
irodábul állíttyák, szabály, hogy ki köll vinni ëgy faéköt a pucoláskor, a csúcssín mög a tűsín
közzé tönni, néhogy odazárják a tisztító kezit. Evvel persze az orosházi helyöttes nem
foglalkozott, annál inkább leste a mönyecskéket, mer nagyon szeretött velük diskurálni.
Éppen járt is arra ëgy jó beszédös, javába tartott a tere-fere, így a helyöttes nem vötte észre,
hogy állíttyák a váltót. Az vót a szöröncséje, hogy nem a csúcssín véginél kenögetött, hanem
kissé bejjebb, de a két sín így is összeszorította a hüvelykujját, amit ki së bírt húzni. Fájt az
ujja kögyetlenül, kínnyába ugrált át a sín fölött az ëgyik ódalrul a másikra, közbe hangosan
kiabált: „a hövelykujjam!
„A hövelykujjam, a vak idesannyát!” Vagy a kiabálást halloták mög az irodába, vagy eszükbe
jutott, hogy a váltót tisztíttyák, oszt visszaállították a váltót… Így az embör ki tudta húzni az
ujját. Bánatosan nézögette a kík-ződ ujját, ami nagyon fájt neki, miközbe a beszélgetős
mönyecske eltűnt, mint a kámfor.
Ezt a kis történetöt csak azér írtam lë, hogy lássunk ëgy kis ízelítőt az orosházi tájszólásbul
is, ami mán nem ő betűs, pedig alig több, mint 30 kilométer a távolság a két város közt!
Az említött mondást vásárhelyi embörtül még nem hallottam mer ëgy vásárhelyi embör ezt
úgy kiabálta vóna: A hüvelykujjam! A vak édösannyát!
Hmvhely, 2015. 09,28.

Kis Ernő: Nyősz
- Nincsen manapság normális időjárás – jegyözte mög Pali bá, nëkidűlve biciklijének. –
Bözzög régön, akkó még vót igazi tél, mög tavasz!
- Hát telünk az nem vót, de tavaszunk, mög nyarunk igen – vetöttem közbe, de nem hagyta
magát:
- Hát, ősz ez kéröm? Nem! Ez nem ősz, akárki mondja. Nem is nyár, de nem is ősz, ez csak
olyan nyavalygás. Mán az ősz së az igazi! – vonta lë a tanúságot.
Igaza vót, de engöm së faragtak olyan fábul, hogy hagyjam magam. Elővöttem ëgy kicsit a
tudásombul:
- A kínaiak szerint öt évszak van. A nyár mög az ősz között van ëgy átmöneti évszak. A nyár
a tűz, az ősz a fém, a kettő közt van a főd. Ott ez a neve.
- Igazán? – akadt föl a jó öreg szöme ëgy pillanatra, mögcsócsáta, amit mondottam, majd
vidáman kijelentötte: - Nálunk kéröm illen nincs.
- De, há’ Pali bá, pontosan olyan az idő most is, së nyár, së ősz, maga is mondta. Nincs az a
nagy forróság, de még hűvös sincs.
- Az igaz! Mondottam, mán az ősz së az igazi.
- A fecskék elmöntek, de a gólyák még itt vannak. A fákon zöldellik a levél, de röggel mán
harmat van, mög pára – ütöttem tovább a vasat, de nem hagyta magát.
- Mondottam, mán az ősz së az igazi – jegyözte mög ismét, majd diadalmasan kijelentötte: Ha úgy lönne fiam, ahogy mondod, akkó lönne ennek az időnek rődös magyar neve is! De
nincsen!
Ëgy pillanatra bennem is mögállott a szusz, mert neköm së jutott eszömbe ilyen, de közbe már
ki is ejtöttem a számon: - Pedig van a’!
- Oszt micsoda? – nézött rám kérdőn, ëgybe fölsőbbségösen, mint aki tudja, amit tudni köll,
oszt az ellen nincs apelláta.
Vártam ëgy kicsit, no nem a hatás kedviért, hanem mer járt az agyam, mint a motolla, hogy
valami érdemlegöset kisüssek, ëgyszörre csak kinyögtem:
- Nyősz. Nyár is, mög ősz is, azaz nyősz.
- Illen pedig nincsen fiam – bizonytalanodott el az öreg, de most mán nem hagytam magam:
- Az löhet, hogy eddig nem vót, de mostantó’ mán van. Ez a mostani évszak a nyősz. A
nyárbul az őszbe tartunk. Majd október elejin, az első fagyokkal gyün a vénasszonyok nyara,
aztán novembör elejin mög az öreglegényök nyara.
- Bolondícsd az öreganyád! – búcsúzott hirtelen Pali bá, mer erre sömmi érdemlegöset nem
tudott válaszolni, a büszkeségit mög nem hagyhatta veszni: - No, adj’isten!
- Szép nyőszi napot! – kívántam utána nevetve, de csak legyintött felém, mint akinek az esze
járásárul, mög van a maga véleménye.
Mosolyogva néztem utána. Velem nevetött a nyősz meleg lehöllete. Az égön a búcsúzó nyár
mög a közeledő ősz hírnökei szelték a levegőt, hirdetve: a változás állandó, még ha nem is
akarjuk. A nyősz ezön túl, mint eddig mindön évbe, bëköszönt új kenyér havának huszadik
napja körül, oszt tart majd egészen október legelejéig, amikor mögérköznek az első fagyok.
Ekkor kezd majd színösödni, sárgulni, vörösödni, barnulni az erdő, sűrűn hullatva levél
ruháját. Később ismét gyün a meleg, de mán csak dél körül, hogy az öreglányok së fázzanak.
Űket majd az öreglegényök követik, kik fiatal korukba az árokparton pihenték ki az esti
italozást, derös kabátba ébrödve röggel. Most mög a csúz nyúzza űket, büntetésül
lögényködésükért.
Oszt ez így van röndjin. Még akkor is, ha néha csúszik is ëgy-két napot az időjárás, de
mindön évbe ránk köszönt ëgy új-régi évszak új kenyér havának 20-dik napja táján, ami eltart
az első fagyokig.
Mostantul szép nyőszi napot kívánok mindönkinek!

Csatlós Ferencné: Sándorfalva
Ennek a történetnek mindön betűje igaz, ami velem történt mög. A fiam, aki ma 56 éves,
negyedik osztályos vót, kapott a körösztapjátú születésnapjára citerát. A citerát budai Sándor
citerakészítő, a zenekar vezetője készítötte. Később a „Népművészet Mestere” címöt kapott.
Az osztálybú 4 gyerök e-járt a próbákra, így löttek a zenekar tagjai. Ma is mind a négyen a
zenekar tagjai, a népdal, a népzene mestörei. Mint kisdobosokat, möghívták Budapestre
népzenei találkozóra. Az igazgató bácsi, mint szülőt, éngöm kért mög, hogy e-mönnék é
velük. 3 naprú vót szó. A gyerököket szülőné helyözték el, éngöm mög a Citadellába.
Főszátunk a vonatra Szatymazon, oszt a nyugati állomáson várt Pista bácsi bennünket. Onnan
e-vitt minket a zenei kollégiumba. Bemutatott bennünket, sok roma gyerök tanút éneköt, zenét
stb. Neköm mög Pistabácsi azt monta, szálljak föl a 77-es buszra, ott tösz lë a szálloda előtt.
Igen ám, én mög a 72-esre szálltam föl. Kérdözöm a sofőrt, hogy hun szájjak lë? Azt mongya,
hogy nem jóra szálltam föl, most szálljak lë, oszt mönnyek át a tulsó ódalra, ott szájjak majd
föl. Átmöntem a térre, gyönyörű nők bundába sétágattak, de a busz nem gyütt. Látom, hogy a
tér másik ódalán taxi áll, átszaladtam, oszt mondom, hogy hova vigyön. E-montam, itt várok a
buszra, nevet nagyon, hogy sënki nem szót hozzám? Kiderűt, hogy a Rákóci térön
sétálgattam. Mindönt e-mesétem, hunnan gyüttem, de állandóan kérdözött. Föltűnt, hogy itt
mán az előbb is jártunk. Mondom neki, hogy mikó érünk mán oda. Erre azt mongya, olyan
gyönyörűen beszélök, hogy ilyen szegedi utasa még nem vót neki.
Montam, hogy nem tudok fizetni, me elő kő számónom mindön jeggyel. Végre mögérköztünk
oszt 12 forintot kért tűlem, mögköszönte, hogy utasa vótam. A három nap ezön kívül szépen
e-telt. A gyerökökkel vótunk a vidámparkba, állatkertbe. Szöröncsésen hazaérköztünk. Ezt a
sztorit sokáig nem mertem e-mondani. Később e-mesétem a családnak, ismerősöknek,
munkatársaknak – a hasukat fokták, úgy röhögött mindönki.

Földesi Gáborné: Az az emúlt 40 év!
(Avagy: Hogyan lött a Székkutasi lánybul Budapesti nyugdíjas)
Hódmezővásárhely az első említendő város
Itt szöröztem végzöttségöm oszt nem is akár hun.
Frankel Leó nevit viselte akkori iskolám,
Az egészségügybe kaptam, de nem ám diplomát.
Asszisztensök gondozók mög ápolónők löttünk
Az Életbe nagy tervekkel möntünk!
Szerény személyöm a Csecsemő Otthonba kereste könyerét
Állami gondozott gyerökök között csöppet së könnyedén
Szívem szakadt mög a sok kis csecsemőér
Akik a szülőiket sohasë ösmerték ,
Férjhöz möntem 76-ba oszt emböröm követve
Fővárosi asszonyka lött immáron belűlem.
Itt is a gyerökökhöz kötődtem, de nagyon
Nem is vót kérdés hogy bölcsibe dógozok.
Két gyerököm mögszületött, nem kérdés hogy Gyesre möntem
Mire 5 év múlva visszamöntem, a bölcsöde bezárt,
Oszt ahova kőtözött, az mög messze lött vóna.
Gondoltam ëgy nagyot mög merészet,
Bölcsődei munkámat laboránsra cseréltem
10 kemény nap köllött, hogy hamar rágyüjjek
Ez az a munkakör, mit gyorsan el köll hogy felejtsek.
Tanáltam is helyötte a FŐFOTÓNÁL munkát,
eleinte érdekös vót ez, mög nagy kihívás.
Ekkor ismertem mög, hogyan lösz a filmbül papírkép vagy dia
csudákoztam is magamon, hogy mér möntem én oda?
Magam választottam, hogy elhagyom a szakmám
Jó vót a társaság, na mög a kollégák, szerettem ott lönni,
de titkon arra vágytam, az egészségügybe vissza kéne mönni.
Orvos továbbképző Intézetbe tanáltam mög a helyem
Gyógyító de mégsë ágymelletti dolgozó löttem
Az anyaggazdálkodási osztályon sokféle munkám lött
De a legjobban a műszerök beszörzése tetszött.
Teltek az évek oszt fejlődött a világ
az addigi munkám a számítógép vötte át
ëgyszerűbbé váltak a mögröndölésök,
Rám mán nem vót szükség, mer dógoztak a gépök.

Ekkor gyütt az ötlet, mi lönne ha mögpróbálnám mögint
Hogy ha gondozónő lönnék, de már idősöké
Mer űk mán majdnem olyanok, mint a gyerökök
csak érzékönyebbek hiszön mán öregök.
22 éve történt mög az, hogy ide gyüttem
oszt végre mëgint gondozónő löttem.
Idősök közt dógozni nagy nagy felelősség
de akkor még hajtott ám a böcsvágy
Be akartam bizonyítni, hogy szeretöm a szakmám.
Hogy ez sikerült-é arra bizonyíték a sok visszajelzés,
Amit az Idősektül kaptam oszt ez nagyon jó érzés.
Egész életömbe szókimondó vótam
ha valami bántott, azé azonnal szótam.
Most elgyütt a pihenés ideje, nyugdíjba vonulok
Mán ezután a másik ódalrul szemlélöm a dógot.
Biztatóan nézök a jövőbe, oszt majd büszkén mondom
Mán nyugdíjas löttem! Köszönöm, hogy velem is törődtök!
A fotelt mán jó előre ki is választottam, remélöm,
hogy klubtagként is jól végzöm a dógom.
üdvözlettel: ëgy székkutasi lánybul lött pesti asszony

Benkő József Antal: Csongrádi versök
Nem mindönnapi napok életömbe
Négy
Mikor még a testöm mög a szömöm
kancsalul bámult a világba,
a fülembe mindön fölül
a gúny zsivaja mög bántás zakatolt
lelköm bújdokolt mög átokolt világnak
a jó szömöm sírva
mög a szömrül beszédös
hazug igazságok mindig köpöttek
a szívnek szeretetit
mástul nem kaptam nem loptam.
Húsz esztendő szaladt el világba
oszt möggyütt az én csodám
a szöm hivatott orvosa
az esélyömnek kis felit
a szömömnek atta
ugrottam rögtön elfogadva
a reményöm másik felit
a bátorságom hozta.
Gyütt a műtő asztala
a doki mindöntudó
mindönt értő jó keze
szömömnek mögszentölt
igenyös nézésömnek
csillagos új világát hozta
Hozsannázott a testöm
kiáltott a lelköm

oszt velük szólt az új szömöm.
-

Világ én ugyanaz vagyok!

Csak a të hazug szömöd máshogyan világolt.

Hét
Amikor még harcolt bennem
az űr zűrös hányatott világa
amikor möghalni kívánt testöm
mindönt feledni akaró világa
amikor a vér feketén rajtam
az undorhányás mögszáradó világa
amikor szenvedő tűzzel égött
való énöm élni akaró világa
amikor a színök feketék voltak
harsogó fényök villámló világa
amikor a testöm valótlan létbe úszott
élni kezdött létöm új világa
amikor mög vihogni járt
a fölkelő nap világa
akkor újra élni kezdött életöm
örökre élő életöm bizton világa.

Kilenc
Ott tartok mán
hogy ëgy kézzel
ingöt mög nadrágot gombolok
cipőt is befűzök, bekötök
kertöt ások magot vetök
palántálok mög kapát markolok
és jó kezömmel fogom
a termést hozó holnapot.
Ott tartok mán
jó szömömmel
tisztán látom
öt évöm szalattával
múltamba csak kicsi jót
mög sok gyomot hagytam ott.
Ott tartok mán
hogy kinyílt szellemömmel
nemcsak félre búvok
a szölíd napba
mög verő esőbe állok
újra élő biztos hitömmel
kezötökbe adom
a jó termést adó holnapot.
Csongrád, 2015. novemberibe

Hegyesiné Tandari Mária: Az öregök
Benedek Elek: Az öregök című meséjének átirata
Az öregökrül mondok mesét gyerökök, hallgassatok ide.
Ëgyször ëgy opsitos katona mögy, möndögél hazafelé, oszt amint mögy ëgy falun körösztül,
látja, hogy kint ül a kapuba ëgy ősz öregembör, oszt sír keservesen, hogy csak úgy zöng a falu
belé. Kérdi az opsitos:
- Ugyan bizony, mért sír kend öregapám?
- Jaj, hogynë sírnék, édös fiam, mikor mögvert az édösapám!
- Në mongya kend! Hiszen kend is van legalább száz esztendős. Csak nem él az édösapja?
- Hát, ha nem hiszöd, fiam, eriggy, mönny be az udvarba. Nézd mög, éppen fát vág az apám.
Bemögy az opsitos, oszt hát csakugyan ott van ëgy még öregebb embör, oszt vágja a fát, hogy
ëgy legény së vághatta vóna különben.
Köszön az opsitos:
- Adjon Isten jó napot, öregapám! Ugyan bizony, hogy volt lelke mögverni a fiát?
- Hát hogyné vertem vóna mög, mikor nem fogadott szót a nagyapjának.
- Ne te, ne, mit beszél kend! Hát még az apja is él kendnek?
- Hogyne élne! Eredj csak be a házba, ott ül a góc alatt, oszt pipázik. Nézd mög, ha nem
hiszöd.
Bemögy az opsitos. Osztán hát csakugyan ott ül az öregembör a góc alatt. Nagy füstöket
eröget a pipájábul, oszt morgolódik az unokájára, hogy így, mög úgy, csak még ëgyször në
fogaggyon szót neki, majd hátraköti a sarkát.
Köszön az obsitos az öregembörnek, oszt kérdözi:
- Ugyan bizony, öreg apámuram, hány esztendős löhet kigyelmed?
- Hej, édös fiam, azt én nem tudom. Hanem mönny el a paphon, aki körösztölt. Az majd
mögnézi a matrikulába.
- De mán, öregapám, në tréfájjon, csak nem él még az a pap is, aki kendet körösztölte?
- De biza, él az fiam. Ha nem hiszöd, nézd mög. Bizonyosan otthon találod, mindig olvassa a
bibliát.
Elmögy az opsitos a paphoz. Hát az csakugyan ott ül az asztalnál. Előtte az öreg biblia. A
szömin ëgy nagy ókuláré, oszt babukol, olvasgat belűle.
- Szöröncsés jó napot kívánok, tisztelendő szent atyám!
- Hozott Isten, édös fiam! Hát mi jóba jársz? Talán bizony páros életre készülsz?
- Nem készülök én most, tisztelendő szent atyám, hanem azt szeretném mögtudni, hogy ez
mög ez az öregembör hány esztendős löhet?
- Biz azt én, édös fiam, könyv nékül nem tudom, hanem mingyár mögnézöm a matrikulába.
Föláll a pap, mögy a könyves tékáhon, hogy kivögye a matrikulát.
Az ám, a téka be vót zárva!
- Na édös fiam – mondá a pap – erősen sajnálom, de a matrikulát elő nem vöhetöm, mer nincs
itthon a kúcs. Magával vitte az édösanyám a szőlőbe!
Ha a papnak az anyja a kúcsot el nem vitte vóna, az én mesém is tovább tartott vóna.
Itt a vége, fuss el véle.

Ágoston Ilona: A kotlófészök rejtelmei
Korai gyerökkorban kétféle nyelvjárással tanálkoztam. Szomszédunkban idős
házaspár lakott. Lajos bácsi a hódmezővásárhelyi határban nőtt föl, ott serdült nyurga
parasztlegénnyé, de idős korára is mögőrizte az Alföld jellegzetös ő-ző nyelvjárását. Felesége,
Jolka néni viszont a gyopárosi tavak mellett, a szentetornyai határban - „Bíkísbe” – születött.
Ű a Tisza-Körös-vidékre jellemző zárt ё-vel mög í-vel beszélt. Én a városi iskolában az
irodalmi nyelven tanultam, e-vel beszéltem, de szünidőben szívesen hallgattam űket, mint
keverödött beszédjükben a kétféle tájszólás. No mög a középiskolát a Hódmezővásárhelyi
Frankel Leó Közgazdasági Technikumban végeztem, így még közelebb kerültem az ő-zéshön,
oszt ma is gyakran használom.
A vedlött falú tanyában mán csak a két öreg lakott. Fiatal korukban sok jószágot
neveltek, nem csak saját konyhai szükségletükre, hanem eladásra is. A hat hold főd, amit
műveltek, mögtermötte a könyérnek valót mög az állatok takarmányát is. Ebbül éltek. Ha bű
termést adott a Teremtő – mer istenhívőként elfogadták, hogy azt a Jóisten irányítja onnan
föntrül – a fölöslegöt eladták a városi piacon. Annak az árábul lött ëgy kis péz szerszámra,
aratáskor új kaszára, mészre, húsvétra körülmeszelni a tanyát, sóra, paprikára mög néha titkos
vágyakra, amelyekrül ritkán beszéltek, mer átalába nem ëgyezött az elképzelésük. Magányos,
morgós öregökké váltak. Többnyire csak pöröltek ëgymással, mög nem is vót sok
beszélnivalójuk.
Fiuk ëgy közeli tanyába élt családjával, ű mán a saját gazdaságát irányította. Laza vót
köztük a kapcsolat a mönyük miatt, de a fiú azér eljárt szüleihön szántani, mög aratáskor
segíteni. A lányuk a városba mönt férhön, iparos embörhön. Oda mög azér nem szerettek
mönni, mer a városiak olyan „puccosak”, még szőnyeg is van a szobájukba, mög vitrinös
szekrény. Pedig jó szándékú a lányuk, mondogatta nekik mán többször is, hogy adják el a
tanyát, vögyenek ëgy kis házat a város szélin, në dógozzanak mán annyit. De űk mögszokták
a pusztai életöt, nem hagyták el az epörfás tanyát.
Napjaik ëgyhangúságát a hetipiac, mög a vasárnapi templomba járás törte mög, de
mán oda is leginkább külön-külön möntek, mer mindig torzsalkodás lött a vége. Jolka néni
vonattal utazott, Lajos bácsi főleg lovas kocsival, az öreg Hókával, mer mán csak ëgy ló vót.
- Minek kettőt ötetni, mikor azt az ëgy-két mázsa piacra való búzát, kukoricát, lucérnát
ëgy is elbírja.
- Má mёgin a piacra készülődik kigyelmed? – Kezdte Jolka néni a morgolódást ëgy
röggel. – Az iccaka míg a dёrёkát fájdította, mёg kehűt attú a büdös bagótul. De tudom én mié
akar a városba mёnni: a Bagó kocsmába pájinkázni, mint pintёkёn, oszt énekűve gyütt haza a
szekírrel, az ebíd is kihűt, mire hazavergődött – pízt mёg alig hozott.
Lajos bácsi csöndben végighallgatta a korholást, aztán mégis elindút, oszt miután
eladta a portékát, a Bagó-kocsmába újra bepityókázott.
- Nem gyűjtök én má sömmire. Azt a két-három pohár törkölyt csak mögérdemlöm
tán! Úgy sincs má böcsülete az öreg embörnek – búslakodott a bakon hazafelé. Más
alkalommal mög messze hangzott a nótaszó: Deres mán a határ, őszül a vén betyár…
Jolánka néni legtöbbször túrút, tífölt vitt a piacra. Ű gyalogosan mönt a nagy kosárral az
állomásra a korai vonathon, ami bevitte a városba. Legtöbbször ismerősök vásároltak tűlle,
mögbeszélt röndölésre.
- A patikusné mёg az órás felesíge is tülem mírette a tífőt, mёg jó idёs körtét is kért
befőttnek a taítóné – büszkélködött a rangos vevőkörrel.
Tavasszal naposcsirkét, pölyhös kislibákat, kiskacsákat is keltetött a kotlóstyúkkal. A
legkorábbiakat maguknak hagyta, hogy mögfiatalodjon az aprójószág állomány. A

későbbieket mög eladta a piacon. Lajos bácsi ezzel së értött ëgyet, mindig haragudott a
vértyogó kotlókér.
- Nem érdemös ezökkel veszkődni, nincs ezön haszon. Neköm mög ikább füstölt
csülköt főzzé babbal, në azt a taknyos csirkét. A kotlófészköket is ideraktad a gangra, mög
még a kamrába is…
- Ugyan nё dohogjon má mindig kend! Mír sajnájja tülem azt a kis pízt? – aztán fogta
a gondosan lëkötözött garabolyt a csipogó kiscsirkékkel oszt elindút a hajnali vonathon.
– Lёdagasztottam a lisztёt, a fíl nyócassal hazagyüvök, addig fűccsön be ízíkkel a
kemёncébe a kёnyérnek… - Hallotta kend!?
- Jó, jó, möglösz, möglösz – dörmögött vissza az öreg.
Jolka néninek a hajnali friss levegő kellemes vót, még a lábai is fürgén vitték. A
piacon sikerült jó helyön, a második sorba lepakolni a portékát. Ahogy szétnézött, úgy látta,
kevesen árulnak naposcsirkét. Ha nagyobb a kereslet, talán jobb árat kérhet érte. Hamarosan
többen is mögkérdözték, de drágának tanáták, aztán alkudoztak a városiak.
- Dehogy adom ócsóbban, nízze milyen szíp elevenёk, erősek, hamar mёgnőnek, majd
mёglássa – dicsérte a vövőknek. A sokéves tapasztalat alapján be is gyütt a számítása.
Hamarosan mögszerette a kis sárga pölyhösöket ëgy középkorú asszony, oszt mind a két
fészökajját mögvötte.
Hazafelé a vonat indulásáig, vót még idő. Kicsit bámészkodott, az órásüzlet kirakata
előtt mögállt, nézögette az órákat. Éppen akkor húzta föl a redőnyt a mestör. Kinyitotta az
ajtót, oszt így a belső falon lévő különlegös órák is jól láccottak. Vót ëgy régi, titkos vágya,
arra gyűjtötte a pézt. A csirkék árábul is tösz majd hozzá. A kacsák is kelnek a jövő hétön,
mög az öreg tyúkokbul is ad el. Lassan szaporodik, de őszre möglösz az ára. Így, nem is vött
sömmit, még az unokáknak së.
A vonaton ëgy kicsit mögpihent, de a Nap ëgyre melegebben sütött, mögdagadt a lába
a cipőbe. Így, az állomást elhagyva, a dűlőúton lëvetötte, oszt az üres kosárba vitte haza.
Kényelmesebb vót mezítláb. Messzirül látta, hogy füstöl a kémény, - fűt az öreg, lёhet a
cipókat szakajtani – délre a kёnyér is kisül.
Míg Jolka néni a piacozással vót elfoglalva, Lajos bácsi csöndesen tött-vött az állatok
körül. Közben övött ëgy kis füstölt szalonnát mög ivott rá tejet a mázas köcsögbül. Aztán újra
bemönt a kamrába oszt bort is ivott a butykosbul. A komáéktul kapták Pétör-Pálkor. Jól
möghúzta az üvegöt – most az asszony së szól érte – gondolta. Aztán fogta a kaszát, oszt
dudorászva vágott ëgy rönd lucérnát a Bimbónak. Ettül úgy kimelegödött, hogy újra
mögkívánta a bort. A kamra mindig jó hűvös vót, mer a magosan lévő kicsiny ablakon nem
gyütt be a nyári meleg, még fény is alig. Így a félhomályba tapogatta ki a darás zsákok
mellett a boros üvegöt. Neki mindig jól esött a bor. Hosszasan kortyolgatta a hideg,
kellemesen savanyú szőlőlét aztán nagyot büffentött utána. Még matatott valamit a pócon is,
de ahogy mögfordút – tán mög is szédűt ëgy kicsit – mögbotlott az üres kotlófészkökbe az
ajtó mellett. Majdnem körösztülesött a kason, amibül Jolánka néni elvitte a kiscsirkéket, a
kotlókat pedig az udvarra hessögette.
- Hijnye az áldóját, még a lábom töröm ebbe a kacatba! Ni csak, a bokámon még a
bűrt is kihasította ez a högyös fűzfavessző. Na, majd betüzelöm én ezöket, úgy is tele van
tetűvel – rúgott bele mérgesen.
A konyhába rápillantott a vekkerre. – Ideje begyújtani a kemöncébe – tolta hátra csula
kalapját izzadt homlokárul.
Behozott az istálló mellül a konyhába - mer oda épült a kemönce - három kéve
ízíkszárat, amirül a Bimbó mán lërágta a csuhét. Elvötte a kemönce szájátul az előtét, két
kévét beledugott, ëgy marék száraz szalmát alátött, oszt möggyútotta. A vörös lángnyelvek
ëgy-kettőre elnyelték a két kötegöt. Aztán betötte a harmadikat is, hogy jó tüzes lögyön a
feneke, mer csak úgy sül mög benne szép pirosra a gyürkés cipó. Bemönt a kamrába a két

kotlófészökér is. Ezökhöz Jolka néni szakadófélbe lévő fületlen vessző kasokat bélelt ki
szalmával. A közepibe kerek mélyedést vájt, oda rakta a válogatott friss tojásokat, 15-16
darabot. Erre ültette a vértyogó kotlókat, hogy lázas testük melegével 21 napra kikőccsék a
kiscsirkéket.
Az ëgyik kas mán olyan gyönge vót, hogy majnem szétesött, ahogy Lajos bácsi fölemelte,
hogy valóba betüzelje. A kezivel valami keményet markolt mög.
- Ni csak, ëgy literös üveg! Mié van ez ide a szalma közé dugva? – kivötte a parafa
dugót, beleszagult. Pájinka szaga vót. Elcsudálkozott. – Hm, ezt Jolka dugta ide magának, ez
biztos!
Újból mögtapogatta a szalmát oszt ëgy másik üvegöt is tanált benne, az még félig volt
törköllyel.
- Hunnan vöszi ez a pájinkát? Néköm mög azt mondta, hogy efogyott… Na, csak
gyűjjön haza a zugivó! Erre kőti a csirkék árát? Jól éröztem én rajta többször is a
pájinkaszagot, még este az ágyba is egész könnyen mögatta magát, pedig ellenközni szokott.
Biztos a Mónárné atta neki, akivel mindig ëgyütt pusmognak.
Jó nagyokat kortyolt az erős kisüstibül, oszt a maradékot kitötte az asztal közepire az
üres üveggel ëgyütt. A másik kast is mögtapogatta, de abba nem tanált sömmilyen kemény
tárgyat së. Aztán mind a kettőt mögtaposta, hogy kisebb csomó lögyön, oszt benyomta a
parázsra. A száraz szalma mög a korhadt kas nagy lángra kapott.
- Na, ettűl mán jó heves lösz a kemönce feneke – támasztotta be az előtét a helyire,
oszt igyeközött minél gyorsabban elmönni a tűz közelibül, mer igön melege lött. Kívülrül a
kemönce, belülrül a pájinka fűtötte.
Kiballagott a bejáróra, végignézött a szélös dűlőúton oszt a távolba látta is billögő
járású feleségit közelödni. A komondor mög a bozontos puli is fölismerték, örvedözve
szaladtak elibe.
- Meleg van, elfáradtam. Minnyá szaggatom a kёnyeret, csak pihёgёk ёgy kicsit itt a
gangon. Befűtött kend?
- Én befűtöttem! - hunyorított feleségire Lajos bácsi. Várta, hogy bemönjön a
konyhába. Mit szól majd, ha mögláttya az üvegöket? De Jolka néni csak a köténye sarkával
türülgette izzadt homlokát, mög a tarkóját a kontya alatt. Aztán vizet öntött a kantábul a
födőbe oszt nagyot ivott az ásott kút vizibül. Utána nyitott be a kamrába, hogy a
sütőteknyővel kihozza a kovásztul jól mögkelt könyértésztát. Azonnal észrevötte, hogy az ajtó
mellül hiányzik valami.
- Hát kend hová tёtte innen a kotlófíszkeket? – kérdözte ijedten.
- Befűtöttem!
- Csak nem? Hát mír nyúl kend ahhó, amihő nem kéne! – Csattant föl a hangja
ingerülten.
- Oszt kivёtte belüle, ami benne vót?
- Ki én, kivöttem!
- Oszt hova tёtte kend?
- Ott van a konyhaasztalon. Most mögfogtalak Jolka! – vigyorgott Lajos bácsi.
Jolka néni ëgyet pördült oszt mánis a konyhába vót. Möglátta a két üvegöt.
- Hát a pízt hova tёtte kend?
- Miféle pézt?
- Hát ami a szalma alatt vót a kaskába?
- Én csak a pájinkás üvegöket tanáltam…
- Jaj, jaj, idёs Szűz Máriám! – fogta a fejit síránkozva oszt körösztöt vetött magára az
öregasszony. – Csak nem? – Tényleg befűtötte kend mind a kettőt?
- Be hát, ha mondom!

- Vín marha! Elígette a pízёmet, amit má két éve gyűjtögettem – rikácsolt Jolka néni
csípőre tött kézzel.
- Tán pájinkára gyűjtötté? – emelte föl a hangját Lajos bácsi is.
- Én pájinkára? Maga beszíl, mikor mindig kapatosan kerül haza a kocsmábú?
Mёgvert magával az Isten! – Vörösre gyúlt arccal kapkodta a levegőt mérgibe. – Tuggya mёg,
hogy kakukkos órára gyűjtöttem, őszre mёg lёtt vóna az ára!
- Kakukkos órára??!! A kakaskukoríkolás má nem is jó? Majd én kakukkolok néköd,
így ni: - Kakukk – kakukk – kakukk!
- Mit gúnyolódik kend, mёnnyík innen, mer végig verёk a hátán! – oszt ütésre emelte a
vaskos sütőlapátot.
- Na, na! – lépött ki az ajtón védeközésül az öreg, a konyhábul. – Mög vagy të
bolondúva?
Utána is repült a hosszú nyelű sütőlapát, de Jolka néni is elterült a küszöbön.
Összeesött az izgalomtul. Egészen elkíkült az arca, rángatózott a szája, de nem gyütt ki hang a
torkán. Lajos bácsi mögijedt, ilyet még nem látott.
- Még mögüti a guta? Mi lösz velem, ha magamra maradok?
Visszamönt az ájult asszonyhon, verögette az arcát, de hiába, nem tért magáhon. A hóna alá
nyúlt, nagy nehezen behúzta a szobába oszt a még vetetlen ágyra fektette. A kantábul
mögvizezte a kékfestő kendőjit oszt azzal türülgette a homlokát. A pruszlikot is kigombolta
mög a szíve táját is dörzsölgette a vizes ruhával.
- Na-a Jolka, térj má észre, na-a hallod? Kedves párom, nëhogy itt haggyá ëgyedül… simogatta az arcát az ölibe.
A szölíd szavaktul, vagy a vizes ruhátul-ë, Jolka néni ëgy nagyot sóhajtott aztán
magáhon tért.
- Hoztam a Valeriana csöppekbül. Itt van, vödd be – tartotta a szája elé a kanalat.
- Nem köll – tolta el magátul. – ëgy kis pájinkát hozzon kigyelmed, azt kévánom.
- Jó, hozom – oszt mánis ott vót az üveggel. - Nincs itt nagy baj, ha a pájinkát óhajtya
– gondolta magába.
- Hát csak ennyit hagyott? Még félig vót az üveg! Mёgitta kend? – Aztán két kis
kortyot ivott, majd heves zokogásba tört ki.
- Nem lёsz má nékёm soha kakukkos órám… 46’-ba mikor a pengő tönkremёnt, az vitte
el az árát. Most mёg a tűzbe ígёtt el. Jaj, de szerencsítlen vagyok! Milyen szíp lёtt vóna itt a
falon a sublót fölött! – oszt tovább zokogott Lajos bácsi vállára dűlve. – Érёztem én, hogy baj
lёsz. Az iccaka, mikor kinn vótam pisálni, láttam a ludvircёt az orgonabokor mellett. Az hozta
rám a rontást. Pedig elmondtam három Miatyánkot, mёg hétszёr vetёttem keresztet. (Ludvirc
= a trágya kupacból felszálló párásság, amit rossz szellemnek véltek).
- Na, nyudodj mög, ne ríjjá má – majd adok én pézt arra az órára, ha annyira óhajtod –
mondta mögadóan az öreg.
- Hát kendnek van píze? – hagyta abba hirtelen a hüppögést.
- Hát van, annyi van…
- Akkó hiszёm, ha látom! Na mutassa, hun van?
Lajos bácsi, vonakodva ugyan, de odaballagott a sifonér mellé oszt a csizmaszárbul kivött ëgy
újságpapír galacsint.
- Ehun e, ebbe van, én is gyűjtöm. (Úgy gondolta, itt nem talájja mög a felesége, mer
ëgy pár évvel ezelőtt ëgy élő egér futott ki belüle oszt attul nagyon mögijedt. Azúta a
csizmába nem nyúlt bele.)
- Kend dugdossa elülem a pízt?
- Hát, te beszélsz?
- Oszt ugyan mire gyűjt kend?

- Fédörös hintóra. Azt mondta az öreg Benkő fia, hogyha möghal az apja, neköm
aggya el.
- Hintót akar? Tán úrnak kípzeli magát? Még ilyet, hintóra gyűjt! Nahát! Majd úgy
jár, mint a kisdűlőn a subás juhász…
- Az hogy járt?
- Hát, lёborút rúla, mer kiesёtt a kereke, oszt kitörte a nyakát. Úgy ám! – Na,
mutassa, mennyi píz az?
Kisimogatták a gyűrött papírpézöket, mögszámolták az aprót is.
- No, elég lösz faliórára?
- Ippeg elíg, de má nem is tudom, köll-é nékёm az az óra. Ha nem akarja a Jóisten, hát
akkor nё is lёgyёn.
- Néköm së hiányzik olyan nagyon az a hintó, csak hát Balogéknak is olyan van. Mög
aztán azt gondútam, hátha të is örülnél neki, ha éccör hintón vinnélek a városba a vasárnapi
szentmisére. Igaz, mán csak ëgy ló van…
- Kend még lánykérőbe is csak ёgy lóval gyütt, sajnáta a másikat befogni…
- Az má régön vót…
Jolka néni erre csak ëgy nagyot sóhajtott.
- Akkor mi lögyön a pézzel? – kérdözte az öreg csöndesen.
- Majd míg alszunk rá ёgyet – tápászkodott ki az ágybul az asszony.
- No, gyűjjík kend, oszt fűccsön be újra, mer mёgsavanyodik a kёnyértíszta, oszt az is
pocsékba mén, mint a kakukkos óra ára!
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