
 

 

 

 

 

 

 

„Mutassuk mög, mennyire tudunk őzni…” 

 

 

 

2015-ös évben 

a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület 

által meghirdetett 

ő-zős pályázatra beérkezett művek 



 

Bevezető 
 

Immár az 5. alkalommal hirdette meg Körünk az ő-zős nyelvjárás-kincskereső 

pályázatát. Az első alkalommal szóban kellett elmondani, vagy felolvasni 

„őzve” írt, vagy átírt művet, míg a többi alkalommal írásban vártuk a 

pályázatokat. A felhívás szövegéből idézünk: 

„A Wass Albert Irodalompártoló Egyesület irodalmi pályázatot hirdet ö-ző 

nyelvjárásba írt művek létrehozására. 

Korunkba a köznyelvbe az e-bötű vötte át a hatalmat, de vásárhelyiségünk 

mögörzése érdekibe fontosnak tartjuk, hogy ez a számunkra ízös vásárhelyi 

beszéd mögmaradjon az utódaink számára. Kérjük ezér’ mindazokat, akik ehhön 

kedvet éröznek, vessenek papírra 1-2 oldal terjedelembe olyan történetöt, 

elbeszélést, novellát, mesét vagy levelet, melynek szavai tükrözik nyelvjárásunk 

kincseit, gyümölcseit.” 

 

Hisszük, hogy munkánk nem hiábavaló, hiszen felkérést kaptunk a Vásárhelyi 

Helyi Értéktár Bizottság vezetőjétől arra, hogy a helyi „ö”-ző nyelvjárásunkat 

javasoljuk megőrzésre. 

A javaslat elkészült, még néhány hangfelvétel hiányzik ahhoz, hogy 

beküldhessük az Értéktárba: 



 

 
„Nékem akárki, mihelyt egyszer megereszti beszédét, 

rögtön elárulja, hol honos és gyökeres.” 
Mészöly Dezső 

 
A gyökereket, a nemzettudat egyik legerősebb gyökerét: anyanyelvünket ápolni, 
védeni, őrizni kell, hogy az utánunk következő, ezen a földön születettek, őseink 
nyelvét vigyék tovább. Ezen belül az önálló nyelvjárással, helyi „anyanyelvvel” 
rendelkező vidék, mint a mi „ő-ző beszédünk”, különösen vigyázzon 
tájszólására, mint egy láthatatlan helyi értékre. 

A Wass Albert Irodalompártoló Egyesület 2011 óta már az ötödik alkalommal 
rendezte meg tájnyelvi pályázatát. Az első évben szerettük volna kiterjeszteni 
ezt a Kárpát-medence magyarságának minden nyelvjárása bemutatásával, 
melynek címe: Tájnyelv-kincs-kereső volt. Ez azonban nagy falatnak bizonyult 
a számunkra, így a következő évtől csak a helyi ő-ző nyelvjárási területen 
hirdettük meg néprajzi-irodalmi pályázatunkat. Minden évben 15-20 
pályamunka beérkezik, amelyek alkotóit, szerzőit meghívjuk az 
eredményhirdetésre is, ahol saját maguk előadhatják írásukat. A rövidebb-
hosszabb pályázatok témája, legtöbbször visszaemlékezés, a paraszti és városi 
életből ellesett történetek. A pályázatok elbírálását Földesi Ferenc nyugalmazott 
gimnáziumi tanár, Benák Katalin a Vásárhelyi Látóhatár főszerkesztője és 
Farkas Ferenc ny. gimnáziumi tanár végezte. 2016-ban szeretnénk egy 
maradandó válogatást megjelentetni az öt év nyelvjárási pályázataiból. 

Régi magyarok büszkén hordták vidékük, szűkebb hazájuk viseletét. Férfi vagy 
asszony, fiú vagy leány, ha más faluban, városban megjelent, tudták mely 
vidékről került oda. Ide kívánkozik Mészöly Dezső gondolata a nyelvjárásokról 
(melyet első pályázatunk mottójául is választottunk): „Nékem akárki, mihelyt 
egyszer megereszti beszédét, rögtön elárulja, hol honos és gyökeres.” Ezért 
beszéljük ma is bátran tájnyelvünket a hétköznapokban, az ünnepnapokon, a 
hivatalokban és az iskolában is. Legyenek a vásárhelyiek büszkék helyi 
nyelvkincsükre, az ő-zésre, és úgy tekintsenek rá, mint egy egyedi ruhára, egy 
mindennap használható népviseletre.” 

Benkő László 

Fülöpné Rákos Éva 
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Sosterics Éva: Régön a tanyán 

 

A tanya a barattyosi úton vót. A város után jó 6 kilométert köllött mönni, 
utána befelé fődes úton még legalább kettőt. Mamám szinte mindig otthon vót, 
tatámat kűdte mindönhova, ahova muszáj vót elmönni. Nem szeretött kimönni a 
tanyábul, azt szerette, ha a helyibe mönnek. Mindönkit a tanyára röndölt ki, oda 
járt az orvos, fodrász, rokonok, ismerösök, mög osztán mink is, unokák, 
gyerökök. Möntünk mindön nyáron, bár sokszor féltünk.  Én az állatoktul 
féltem, mer tele vót velük a tanya. A nagy kuvasz vót a legfélelmetösebb. Utána 
a Bodri, de az nem igazán vót ugatós, nem vót hamis. Vót ott mindig sok kutya, 
azt së tudtuk mennyi van. Na mög a cicák is. A kecskéktül nem féltem, së a 
szamártul, sok állat vót ott, csak mindig összevissza vótak kötve, oszt nem 
láttam hun vannak, mer mindig máshova löttek rakva.  

 Sosë tudtuk, mit csináljunk, mer mamám igazi vén boszorka vót, a szó 
szoros értelmibe, gyűttek möntek az embörök, akiknek mögjósolta a jövőjüket. 
Szerintem ennek az egésznek sömmi értelme nem vót, de az embörök hittek 
neki. Úgy akarták, hogy mondja mög, mi lösz velük, mer nem tudtak sosë 
sömmit eldönteni, hát köllött valaki, aki möglátja a kártyábul, ami rájuk vár, 
mög amit a Jóisten nekik szánt. Ha az Isten tudott vóna hozzájuk szólni, jobb 
lött vóna, de így maradt nekik más természetfölötti, de hát ki tudja, mi az igaz, 
csak mondja mög valaki. Ebbe bíztak, mögfizették a tutit, hogy majd mamám 
mögmondja a möglátott jövőt, oszt mindig boldogan möntek ki a tanyábul. 
Mostmán tudták, mit köll tönni, hova köll mönni, kit köll keresni, mit köll 
mondani, mit löhet csinálni. Mög vót a mögoldás mindönre. 

 Közbe rágyüttem, nem is igazán a kuvasztul féltem, mer az mög vót 
kötve, hanem az egerektül. Ha ott köllött aludni a tanyán, nagyon féltem, hogy 
az éccaka ëgy-ëgy egér majd rám mászik, oszt mögnyalja az arcom. Nagyon 
röttögtem, de ettül nem köllött vóna annyira félnöm, hanem inkább a bolháktul. 
Mer azok osztán mögcsipködtek ëngöm, városi gyerököt. Vakaróztam másnap 
egész nap, mög másnap is. Közbe bosszankodtam, hogy tyúkok vótak az egész 
udvaron, még odabe a tanyába is, a konyhába. Nem értöttem, minek vannak 
odabe, de nem szóltam sömmirül.  Mamám igazi mérges valaki vót, rögtön 
üvöltött, ha vót valami baja, ha nem, akkor mög azér. Sokszor azt së tudtam, 
minek üvölt. Veszeködött, zsörtölödött mindönkivel. 



 

A legtöbbször kószáltam a tanyába, körbe-körbe möntem, de vigyáztam, 
bele në essek a kútba, mer vót ëgy gémeskút a tanya közepin. Tatám mindig 
fölhúzta onnan a vizet, sosé mertem a közelibe mönni, még lé së mertem nézni 
az aljába. Olyan mély löhetött, nehéz ezt elképzelni. Nem szerettem, hogy 
mindön szanaszét van a tanyán, mindön olyan össze-vissza, hogy löhet így élni? 
Mit löhet ebbe szeretni? Mamám is, tatám is elvoltak, nem igazán akartak së 
jobbat, së rosszabbat. Úgy éltek, hogy sönki së zavarta űket, a világon sönki. 

Tudjátok mög, ezökután mit gondolok? Mamám nem vót ám rossz 
embör, olyen vót amilyen, szeretött, aztán nem szeretött bennünket. Tatámat is 
szerette, aztán a főd alá kívánta, aztán vót ëgy nap, amikor tatám möghalt. Aztán 
vót ëgy nap, hogy eltemettük. Aztán vót a másnap, mikor a mamám is möghalt. 
6 napig tudott tatám nélkül élni. 

Vége van ezöknek az időknek, már nincs mög a tanya, összedűlt, de  
mögmaradt az emlék, mög a tisztölet, amit érzök. Mer nem azt köll nézni, hogy 
mi vót, mög hogy vót, hanem hogy ëgyütt vótak, fölnevelték a gyerökeiket oszt 
50 évig ëgyütt vótak.  

Énneköm az a véleményöm, hogy boldog életük vót.   



 

Kis Molnár Imre: „Ëgy ősrégi vásárhelyi” 
Apám emlékire 

  A nap csak a látóhatár mögött sejtette magát, amikor a gazdaasszony az 
istállóajtót kitámasztotta avval a kűdarabbal, amit a fiú gyűlölt. Azért gyűlölte 
mer mindig arra ébredt, hogy a gazdaasszony az ajtó elé rúgja, hogy az në 
csukódjon be. Kétrészes magyar tanyai istállóajtó volt, amilyenök az alfődön 
vannak, a fölső rész nyitva, az alsó rész csukva. Csak röggel köll nyitvahagyni 
az ajtót, hogy a gazda  kihordja a tehenek mög a lovak alul a trágyát, na mög 
hogy cserélődjön az “ájer” ahogy a gazda szokta mondani. A fiú szeretött az 
istállóba aludni, bár sok volt a légy, de mán mögszokta oszt éccaka azok is 
alszanak. Szerette a tehenek csöndes kérődzésit mög a lovak nyugodt 
patadobbanásait. 

  A fiú álmosan fölkelt, két öklivel kidörzsölte szömibül az éccaka álmos 
maradékát is oszt mögkezdte napi munkáját.  

  A hosszú saroglyás talicskát, melyet az istálló mellett tartottak, betolta a 
tehenek mögé, oszt az éccakai emésztés melléktermékit kezdte fölpakolni. A 
házból kihallatszott, amint a gazdaasszony készíti a fejés köllékeit, mög a gazda 
krákogása, ammit az esti pipázás mög a röggeli törköly váltott ki belülle. A fiú 
mögrakta a talicskát, oszt a szárnyas jószágok óljáhon igyeközött. A mögrakott 
talicskát nem neki köllött kitolni a trágyadombhon, mer nem bírta vóna. De a 
mögrakást mindig nagy gonddal köllött végezni, mer a gazda lëszidta, ha hibát 
tanált benne. Ha sok szalma került rá az vót a baj, ha nem állt ëgyenösen az vot 
a baj, mög mindig vót valami baj, vagy csak a gazda nem aludta ki magát. 

  A tyúkok, mög a kacsák nagy rikácsolással szaladtak bele a hajnali nap élös 
fényibe, csak a libák lépködtek fölsőbbrendûségüket kihangsúlyozva az istálló 
mögötti harmatos kaszálóra. Nem vót nagy ez a kaszáló, de mivel nem vót 
bekerítve, oszt közvetlen mellette gyönge kukorica vót, a fiúnak ki köllött mönni 
õrizni, hogy a libák kárt në tögyenek a fõznivaló kukoricába. A hajnali harmat 
hideg vöt, oszt a fiú kapkodta a meztelen lábát. Mindig szokott az inge alatt 
kivinni ëgy kis szalmát, hogy arra álljon. Azér az inge alatt, mer a gazda 
haragudott, mondván: a szalma a jószágok alá való oszt a “gyerök legalább 
fölébred”. Nem szokta kinnhagyni ezt a marék szalmát, becsempészi a tehenek 
alá. 



 

  Néha elszunnyad, csak úgy állva, de a libákra vigyázni köll, oszt a konyha 
kéménye lassan kezdi eregetni a röggelikészítés füstjit. Mivel a tanya felől 
lengedözik a röggeli “ájer”, érözni a száraz kukoricacsutka égésinek ismert 
szagát. Ebbe a szagba más szag is vegyül. Füstült kolbász, vagy talán ëgy szelet  
sonka  sül a serpenyõbe, amire a gazdaasszony ráüt három-négy tojást is, 
gondolja a fiú. 

 Eszibe jutnak azok a röggelök, amikor még élt az anyja. Igen, még jól 
emlékszik rá, pedig már sok éve annak. A nap már fönt vót az égön, oszt érözni 
löhetött a tejeskávé, a meleg kenyér sömmivel össze nem téveszthetõ illatát. 
Mindig vót friss meleg kenyér. Az anyja átjárt a szomszédba lévõ pékségbe 
takarítani, oszt fizetség fejiben könyeret mög némi pézt kapott. Az a kevés kis 
péz elég vót arra, hogy a tejet, amit ëgy tanyai asszony hozott mindön röggel, ki 
tudja fizetni. Az anyja szokott mosni, mög szenes vasalóval vasalni másoknak, 
oszt így szerényen, de mögéltek. Azután az anyja mögbetegödött oszt elmönt 
arra az útra, ahunnan még nem gyütt vissza sönki, de a fiú még mindig várja, 
igaz már csak álmaiba, de várja. Így került a gazdáékhon, akik valami 
atyafiságba vótak a háborúba odamaradt apjával.  

A gazdaasszony kis kerek gyékénykosárbul kukoricát mög ocsút szór a 
szárnyasok elé, aminek hatására a libák is elfelejtik fölsőbbrendű mivoltukat, 
oszt hangos gágogással, szárnyuk verdösésivel szaladnak be a tanyaudvarra. A 
fiú is beszalad az istállóba, vackára dobja ócska kalapját, inge alól a szalmát a 
tehenek alá veti, oszt várja a gazdaasszony röggelire hívó szavát. A gazdasszony 
midön röggel szól, hogy mosson kezet, pedig ű ezt mán otthon mögtanulta. A 
kalapját is azér dobja a vackára, mer édösanyja mindig azt mondta, a magyar 
ezzel tisztöli mög az ételt, hogy lëvöszi a kalapját. Mesélt az anyja olyan néprül, 
akik ezt fordítva tötték. Valami keleti nép, de a fiú nem tudta kik azok.   

  A konyhaasztalon szalonna, könyér, paradicsom mög ződpaprika vót. Nem vót 
së sütkolbász, së sonka, së tojás, pedig a fiú határozottan érözte mindezök 
szagát. A szalonna is avas ízű vót, de az éhség enyhítötte az avasságát mög az a 
nagy bögre frissen fejt tej mán igazán jó, mög finom vót.  

A konyha előtt a gazda sodorta a cigarettáját, pipálni csak este szokott. 
Ölégödötten nézte a szárnyasok udvari mozgolódását oszt arra gondolt, hogy 
ëgy pohár bort kűd a sült sonka mög a tojás után. 



 

  Az aratás mán mögvót, a gabona a tallón kévékbe, mög körösztökbe rakva. A 
libákat a tallóra köllött kihajtani a ződülő szödörindára, mög a korábban 
elhullott magok alig látható friss hajtására.  

  A fiú szerette ezöket a pillanatokat, órákat. Ëgyedül vót a nagy gabonatallón 
libáival. De nem érözte a magány súlyát, hisz övé vót az egész világ, itt nem 
parancsolt sönki, maga vót a parancsoló kapitány, akire hallgatnak a katonák, ha 
mönni köllött, hát möntek, ha harcolni köllött, hát harcoltak, hiszen ëgyenruhát 
hordtak. Fehér dolmányuk, piros csőrük mög szép nagy lúdtalpuk vót. Nem volt 
baj a libákkal, tisztölték a fiút vagy a kisostort, ami a fiú kezibe vót, amivel most 
mán jól tudott bánni.   

   Eleinte nem boldogult mindig evvel a fegyelmező szërszámmal, néha csattant 
a saját lábszárán vagy mögcsípte a fülit, de ma mán ismeri a kezelésit, a gúnárok 
bánatára. A háborúknak, amit a fiú vezetött, nem vótak halottai, csak esetleg 
hadifoglyok, talán sebesültek is, de a gazda élös szöme rögtön észrevötte, ha 
valamelyik liba nem úgy lépdölt, ahogy köllene, oszt a fiú lábaszárán kereste az 
ostorral a sebesülés okát. 

  A fiú nem tudta, hogy mennyi az idő, de ha a gazdát látta a bejárón, amint 
hajtja a két szürke lovat a tanyába, tudta, hogy nem messze van az ebéd. Az 
árnyék is igen a fiú lába alatt vót. Persze még nem löhetött behajtani a libákat 
csak akkor, amikor a gémeskút ostorfájára a gazdaasszony fölhúzta azt az ócska 
feneketlen fazekat, ami erre vót röndöltetve.  

  A gazdaasszony jól főzött, ízösen, magyarosan, de szörényen.  Nem 
szögényösen, csak szörényen. A fiú szerette a gazdasszony főztjit, ami 
emléköztette az édösanyja átal főzött ételökre. 

A gazda mán jóllakott, oszt befeküdt a kamrába, ott szokott ebéd után ëgy órát, 
másfelet delelni. Ott hűvös van, oszt nincs légy, ami zavarná. A fiú a 
köménymagos leves után kétször is szödött a krumplistarhonyábul. 

  A gazdasszony a mosogatáshon látott, oszt a fiúval vizet hozatott a kútrul. A 
fiú szeretött a gémeskúthon járni vízér, mer azt olyan “gazdásnak” látta, oszt 
ilyenkor azt képzelte, hogy  ű  is  gazda, oszt most a  jószágainak húz vizet.  

Az öreg favödörbül átdűtötte a vizet a bádogkantába, közbe a lába szárán is 
végigfolyt az ásott tanyai kút hűs vize, de nem bánta. Csak azt nem szerette, 
amikor a bádogkanta a lába szárát verte, mikor befelé vitte a konyhába.  



 

  Ebéd után a fiúnak vót ëgy kis pihenő ideje, amit általába a tanya mögötti 
kertbe tőtött el a sarokoszlophoz kikötött gubancos szőrű kutya társaságába. 

 A gazda nem kedvelte ezt a kutyát. Pedig az öreg kutya még ebbe a tanyába 
születött, oszt itt tekintöttek rá először a hideg hajnali csillagok. Sok év maradt 
az öreg kutya mögött, kicsit mögsüketült, a szimata së a régi, “jó lössz a sarokfát 
őrizni”. Talán a kivertség, mög a magány hozta össze a fiút a kutyával. 

  A fiú szerette a nyers ződbabot, oszt néha azt szokott szödni, oszt az ingibe 
rejtve kivinni a délutáni legeltetéshön. Mer a libákat délután is ki köllött hajtani, 
de most ëgy távolabbi tallóra, túl a kiserdőn a második düllőbe. Ide mán nem 
látszott a tanya gémeskútja az erdőtül. 

 Odalátszott viszont a városi Újtemplom  kupolája, oszt ha a szél a város felül 
fútt, még a harangozást is mög löhetött hallani. Ijenkor a fiúnak eszibe jut az az 
idő, amikor az édösanyja kezit fogva a templomba möntek, möghallgatni a fiatal 
református lelkész beszédit. 

 Néha az édösanyja mögengedte, hogy a hátsó lépcsőn fölosonjon az orgona 
mögé, oszt lássa, amint a templomszolga a fújtatót tapossa mindkét lábával, 
mintha ëgy lépcsőn mönne föl. Csak azt nem értötte, hogy miér van madzag 
kötve az öreg kezire, amit a kántor időközönkint mögrántott, így serkentve 
gyorsabb “lépcsőzésre” az öregöt. Süket vót szögény templomszolga.  

  A délutáni legeltetés kellemes időtötés vót, mer a libákkal nem vót sok baj,  
pihögtek a nagy melegbe, behúzódva az akácos árnyékába. A fiú kereste a tallón 
az érött szödröt, oszt a magával hozott ződbabbal öszögette. Közbe elővötte a 
palláson tanált sárga lapú kalendáriumot. 

 Olvasni csak nagyon kicsit tudott, még az édösanyja tanítgatta, de a sok rajz, 
mög az a kevés barna fénykép nagy ámulattal tőtötte el. 

   A kalendárium írt mindön csudát, vízözönt, rontást, vetést, aratást, szüretöt, 
háborút, karácsonyt. A fiú mindezt értötte, a háborút nem szerette, mer onnan 
nem gyütt haza az apja. A karácsonyra még emléközött, mer az édösanyja 
ilyenkor földíszítötte az öreg falitükröt, ahova az apa katonaképe vót tűzve.  

   Meleg kalácsot hozott, amit a szomszéd pék adott, oszt este möggyútotta a 
gyertyát a tükör előtt, oszt így az hitte, hogy két gyertya ég, ëgyik az apja 
fényképe előtt, a másik mögötte.  



 

Hogy a libák në vögyék észre könnyes szömit, mögkergette a nagy gúnárt, mer 
az érdeklődést mutatott a kukoricásra. 

Ha a tallón végigfeküdt az akácsor árnyéka, mög a libák nyaka is duplának 
látszott a telt bögyük miatt, el löhetött kezdeni a behajtást. 

   Nem sietött a fiú, mer ha a gazda rosszkedvibe vót, mindig tanált szidni valót: 
keveset öttek a libák, pihögnek a hajtástul, nem jól övött a koca, vagy elfogyott 
a bor, amit még a múltkori vásáron vött a kocsmáros sátránál. 

A kukoricagóré ódalán lévő vékony fénysugár, ami még a ház mög az istálló 
között besütött, figyelmeztetött arra, hogy a nap is befejezte aznapi égi 
vándorútját, helyet adva az estének. 

   A konya ablakán kieső lámpafény figyeli a fiút, amint a baromfiól ajtaját 
bereteszöli, “nëhogy valami kóbor férög kárt tögyön a szárnyasokba”. 

   A fiú mögmossa a lábát, oszt a vacsora nem túl bőségös emlékivel becsukja az 
istálló ajtaját, oszt mán nem jut eszibe a kűdarab, amit gyűlöl. 

 Ëgy darabig hallgatja a tehenek csöndes kérődzésit, mög a lovak nyugodt 
patadobbanásait, a legyek së zavarják, azok is alszanak. 

 

Magyarország 1924. 

 



 

Kis Molnár Imre: Palócz Pál kovácsmestör emlékire 
 

  Ëgy késő őszi délután vót az öreg mestör temetése. Csak néhány ismerős mög 
ëgykori tanítvány vót a temetésön, azok is kicsit távolabb álltak oszt némán 
nézték a kiásott sír szélin levő nagy tölgyfa koporsót. A koporsó mellett csak 
ëgy idősödő házaspár vót, a mestör mán korábban elhalt feleséginek fia mög a 
mönye.  

A szertartás gyorsan lëzajlott. Nem vót pap, csak ëgy polgári temetés vót. A 
mestör nem vót istenfélő embör, nem is szerette a papokat. Mindönki tudta ezt 
rúla, oszt ezér vót polgári temetés. 

  A mestör nagy, „házaspáros,” kűvel szépen körbeszegött márványtáblás sírt 
csináltatott még a felesége halála előtt. A márványtábla közepibe beültetve a 
házaspár fényképe. Nagy gonddal vot a sír elkészítve. Nem csak az vót szépen 
kidogozva ami a főd fölött látszott, hanem a nagy, nehéz kőlap alatti rész is 
mestöri vot. Csak ëgy kevés főd vót a sír mellett, mer lénn a főd alatt erős 
téglával kirakott, kifalazott koporsó hely vót, mondván: „ëngőm në tanájjanak 
mög könnyen a férgök”.  

A nagy tölgyfa koporsó fölül is a mestör röndölközött, amit még életiben ki is 
fizetött régi asztalos cimborájának. 

A sömmitmondó sablonos búcsúztató beszéd után a sírásók lassan engedték a 
koporsót a kifalazott üregbe. Möglöhet, hogy az asztalos koma nem jól 
emléközött a méretökre, de tény, hogy a koporsó igen passzentosan akart csak a 
helyire kerülni, súrlódva, ütődve zökkent lë.  

A gyászolók némán figyelték a sírásók tevékönységit, mivel újabb probléma 
merült föl: a fej felüli kötél nem akart kiszabadulni, oszt beszorult a koporsó 
mög a falazat közé.  

A sírásók zavarban vótak, ketten is próbálták kirángatni a kötelet, de az nem 
engedött, mintha a koporsóban nyugvó öreg mestör akarná mögtartani magának.  

Nem vót mit tönni, otthagyták ráfektetve a koporsóra, oszt az akácfapallók 
lërakása után gyorsan belapátolták a fődet, jelözvén a föladatuk elvégzésit, várva 
a fröccsrevalót. 

 



 

Még tartott a nagy háború, amit ma első világháborúnak neveznek (akkor még 
nem számozták az ördög, vagy az embör e gyilkos időtötésit), amikor ëgy 
csöndes városi házba világrágyütt ëgy kisfiú.  

Az apa kovácsmestör vót, nagy tudású erős magas embör. Gyorsan csöpörödött 
a kisfiú oszt természetösen az apa át akarta adni a mestörségit a fiának, bár az 
inkább vonzódott a hentösség felé. "Hollónak holló a fia" - jelentötte ki az apa, 
oszt ezzel lë vót zárva mindön más szakma iránti érdeklődés.  

Mivel a fiúnak vót ëgy kis testi hibája: az ëgyik lábára biccentött, ezér igön 
visszahúzódó vót. Nem szeretött jáccani a többi gyerökkel, mer kicsúfolták.  

Elemi iskola után az apja műhelyiben inaskodva sajátította el a kovácsolás 
csinját- binját.  

Az apa nagyon szigorú vót, korán röggel kelni, keményen dógozni, a műhelyt 
röndbetartani.  

Oszt gyütt a második háború. A fiú nem köllött katonának. Csak a háború vége 
felé, amikor mán nem nézték azt a kis testi hibát, behívták munkaszogálatra. Ott 
is csak a kigúnyolás járta. Ott ásta a lövészárkokat, sírokat oszt nem gondolt 
arra, hogy melyikbe fektetik majd.  

Gyüttek az oroszok, a fiú arra gondolt, most jobb lösz. Hát nem lött jobb. Mönni 
köllött, "málenki robot". 

Négy évet tőtött el a messzi Oroszországban. Igaz, a fogságba műhelyben 
dógozott, "napi tizenkét órát püföltem a vasat" - mondta.  

Amikor hazagyütt, az a nagy erős embör (édösapja) mán nem élt.  

A városi műhelyt a "komcsik" széthordták, csak néhány szërszám maradt, 
amivel el löhetött kezdeni dógozni. Akkoriba még vót paraszt, aki emléközött a 
műhelyre, oszt hírit vötte annak, hogy a fiú hazagyütt. 

Dógozott a fiú, hisz jól mögtanuta a szakmáját, a parasztok is kezdtek járni 
hozzá. Lovakat patkolt, kocsikat javított, elvállalt mindön munkát, amivel 
mögbízták, oszt böcsülettel mögcsinálta. 

A hatalom városi elvtársainak szömet szúrt a fiú szorgalma, böcsülete, oszt 
irigységgel nézték. A kommunisták hatalomátvételekor a fiút szövetközetbe 
kényszeríttötték, szërszámait, a műhelyt tagosították.  



 

Hát mögint mindön elveszött. 

A szövetközeti munka nem jelentött gondot, hiszen jól tudta a mestörségit. A 
mestörségit, mer mán mestör vót, bebizonyítva tudását a bizoccság előtt. De 
hiába vót mestör, nem érözte jól magát a szövetközetbe, hiszen nem a sajátjában 
vót, a régi szërszámok is az ű kezibül kerültek valamikor ki.  

Amikor gyütt a remény, mög az alkalom, kilépött, hogy újrakezgyön mindönt.  

Eltemette az édösannyát, ëgyedül maradt, de remélte, most sikerülni köll.  

Kibérölt ëgy öreg kovácsműhelyt, oszt mán ëgyre többen szólították mestör 
úrnak.  

A szorgalmas munka gyümölcseként mögvásárolta a műhelyt, oszt még ëgy kis 
házat is tudott vönni. A sajátjában vót mögint, "ezt mán nem vöszi el sönki, aki 
mög elakarja, azt agyonütöm". 

Társ is akadt, ëgy özvegyasszony személyibe, akinek vót ëgy fölnőtt, családos 
fia. A mestör elfogadta az asszony családját, annak unokáit.  

Amikor elgyüttek a fiatalok (másik megyében laktak), a mestör ëgy vót 
hadifogolytársa, aki fiákeros vot, végigkocsikáztatta a városon űket. Ilyenkor a 
mestör is beült a fiákerba, oszt mögmutatta a házat, ahun mögszületött, az öreg 
templomot, ahun mögkörösztölték.  

Az öreg ház előtt mögállítatta a fiákert, mögmutatta, hun vót az apja műhelye. A 
templom előtt nem álltak mög, de soha nem beszélt arrul, hogy miért nem.  

A mestör haragudott a papra, aki nem engedte mög a szertartást a temetésön, 
amikor az édösannyát temették, mondván "aki önkezivel vet véget életének..." 
Pedig már az öreg pap is az égi szószékrül prédikál.  

A műhelybe sokan jártak patkoltatni, fejszét élöztetni, vagy csak éppen 
beszélgetni.  

A mestör mög dógozott szorgalmasan, verte a vasat, oszt a rideg anyag a keze 
alatt alakult, engedelmesködött a mestör mindön parancsának. Mer parancsolt a 
mestör oszt a parancsait a kalapács közvetítötte.  

Teltek az évek, oszt a mestör mán másnak is tanította a mestörség fogásait. A 
nála tanult inasok nemigön szerették az öregöt, de a mestörségöt mögtanulták, 
oszt mögállták a helyüket az életbe, akármerre is sodorta a sors űket.  



 

Teltek az évek, mán csak azér járt be a mestör a műhelybe, hogy a kohót 
begyújtsa „a pók né kőtözzön a kéménybe”. Léült a rozoga patkolószékre, 
válogatta az ócska szögeket, mondván, jó ez még valamire. 

A mestör felesége mögbetegödött, oszt ëgyre sürgette az öregöt a közös sír 
mögcsináltatására, amely kész is lött, még mielőtt Lica mama elmönt vona. 

 Pap nem vót a temetésön.  

A mestör nem haza mönt a temetés után. Mögnézte a műhelyt, oszt csak utána 
ballagott haza. 

Ëgyre kevesebbet mozdult ki a házbul, a műhelybe is csak hetente ëgyször mönt, 
mán a pók së számított „ neki is lakni köll valahun”.  

Néha belenézött az újságba, amikor mán nem fért a levelesládába, de az së írt 
mán érdeköset.  

Az öreg kutya az udvarban néha evakkantotta magát, jelözve a szomszéd 
macskát, a mestör ilyenkor rászólt, hogy mégis szóljon valakihön.  

A napok ëgyre rövidütek, minek is löttek vona hosszúak „nem köllök én mán 
sönkinek”.  

Úgy érözte, hogy mán mögint elveszött mindön.  

Eballagott a mühelybe, a szërszámokat átnézte, a kohót lésöpörte, gondosan 
bezárta az öreg ajtót.  

A hazafelé vezető úton nem látott sönkit, pedig többen is ráköszöntek 
„adjonisten Mestör Úr, jónapot Pali Bácsi”. 

Csak a pallásajtóban hajtotta lë a fejit, így szokta mög mán vagy negyven év úta.  

Az istráng ott vót, ahova még Lica mama halála után tötte.  

Lassan becsukta a pallásajtót, në lássa a lëmönő őszi nap, amit ű most tönni 
akar.  

Jó szorosan kötötte a kötelet a szarufáhon, a hurok is mestörien vot mögkötve. 

A szomszédok tanálták mög a mestört, mert mán az öreg kutya szinte üvöltve 
ugatott, érözvén a halál jelenlétit. 



 

 „A sírásók zavarba vótak, ketten is próbálták kirángatni a kötelet, de az nem 
engedött, mintha a koporsóban nyugvó öreg mestör akarná mögtartani 
magának”.  

o - o 



 

Dávid Katalin: Tánciskola 
 

Ez nem az én történetem, hanem a nagyanyámé. Most már ő is elmúlt, 
akár az a világ, amiről még gyerekkoromban mesélt nekem. 

 

„Ëngöm a nagymamám mög a nagypapám neveltek. Nem ismertem az 
édösapámat, törvénytelen gyerök vótam. Zabigyerök. Édösanyám fölmönt 
Pestre, ott mög hozzámönt valakihön, oszt én nem köllöttem nekik. Béla bátyám 
az igen. Űt nagyon szerette édösanyám, nagyon fiatal vót, amikor űt szülte, 
annak az édösapjába nagyon szerelmes vót. De Bélukámat én is szerettem, ű vót 
a bátyám. A nagymamámék neveltek föl, először tanyán, aztán bekőtöztünk a 
városba a Halász uccába. A tanító a tanyasi iskolába’ azt mondta, jó eszöm van, 
mög ügyes kislány vagyok, tanúlnom köllene a hat osztály után. 

Ëccör a nagymamám elvitt a nővérökhöz, oda a templom mellé. Abba a 
templomba jártunk, ahun tégöd is mökkörösztöltek: az öreg templomba, ott 
vótak a mellette levő házba’ az apácák. Vót ëgy nővér, azt nagyon szerettem, 
mer’ az kedves vót mög szép, én mög nagyon szerettem vóna náluk tanúlni. 
Benn vótunk nagymamával ëgy irodába, ott ült ëgy öreg apáca, az kérdözgetött, 
hogy milyen tanuló vagyok, mög milyen vallású. De aztán amikor az édösapám 
nevit kérdözte, oszt kiderült, hogy zabigyerök vagyok, nem vöttek föl, mer’ a 
törvénytelen gyerököket nem szerették, az szégyön vót. Emlékszök, möntünk 
haza nagymamával, át a Kossuth térön, az akkor még nem így nézött ki, mint 
most, végig a Zrínyi uccán. 

Otthon elmondtuk a nagypapának, aki akkor már nagyon beteg vót, nem is 
nagyon járt el hazulrúl, hogy mi vót, hogy nem vöttek föl. 

- Hát oszt mit vártatok? Zabigyerök, azt nem szeretik az apácák. Kati is 
mögcsiná’ta a szöröncséjit, a  fene vinné el! - Kati vót az édösanyám. Nem vót 
sok böcsülete otthon, nagypapa nem szerette, ha gyütt, csak nagymama mög 
Nenike kedviér’ hagyta. Nenikét még të is ösmerted, édösanyám testvére vót, 
akkor még ű is otthon lakott, csak később mönt hozzá Kocsis sógorhoz, oszt 
akkor kőtöztek ki a bakterházba, mer’ a Kocsis bácsi vasutas vót. 

Osztán nem vöttek föl az apácákhon, neköm mög dógozni köllött, na, 
akkor találta ki Nenike, hogy lögyek masamód.  



 

A Madách uccán vót ëgy kalapos, ahhoz attak be kalaposinasnak, az vót a 
masamód. Vótunk ott többen lányok, mög vót a főnökasszony, az ëngöm nagyon 
szeretött, mindig mondta, hogy „Ügyes vagy, Irénkém!” 

Vót, amikor a szalagokat vasaltuk, vót, amikor másba segítöttünk. 
Kalapos akartam lönni, de aztán gyütt a háború, utána mán nem köllött kalapos, 
nem hordott sönki kalapot, mög a bótot is bezárták. 

A háborúba Béla bátyámat is elvitték, nagyon sírtunk, mindönki, mer’ 
mindönki szerette. A háború elül édösanyám is hazagyütt az urával Vásárhelyre, 
ott laktak, ahun most a Sarokház van, de ëngöm ott hagyott a nagymamámnál, 
mer’ akkor mán nagypapám së élt, nagymamámat mög nem akartam ëgyedül 
hagyni, mer’ mán ű is beteg vót. De aztán hamar hazakerült Bélukám, mer’ tán 
möglűtték, vagy én nem is vélekszök, mi vót mán, de itthon vót, oszt úgy vót, 
hogy elvöszi a menyasszonyát. Margitnak hívták, avval van lëvötetkőzve, tudod, 
az a kép, ami ott lóg a nagyágy fölött. 

Én mög ëccör kitaláltam, hogy mög akarok tanúlni táncolni, mer’ mán 
nagylány vótam, oszt a többiek is mind jártak oda az ëgyik házba, ott vót 
tánciskola. A Debreceni lányok is mondták, hogy mönjek, mer’ azok is nagyon 
szerettek ëngöm, oszt sajnáltak, hogy a nagybeteg nagymamámmal lakok, oszt 
nem sok helyre járok.  

Hát a nagymamám jó mérges lött, hogy én mán mögin mindönt kitalálok, 
mög hát hogy mögyök én oda, nincs is, aki elvigyön. Mer’ ű akkor mán beteg 
vót, oszt nem tudott eljárni, akkor mög még ëgyedül ëgy lány nem möhetött, 
Nenike mög akkor mán férjnél vót, kinn laktak a vasútnál, oszt nem tudott vóna 
begyünni azér’, hogy ëngöm vigyön tánciskolába. 

- Majd olyan löszöl të is, mint az anyád! Mögy mindönhova, ahova nem kéne, 
oszt majd idetojik neköm ez is ëgy gyerököt! Ha még möglönne nagyapád, most 
kapnál két nyaklevest, az anyáddal is azt köllött vóna, oszt akkor most nem 
lönne veled bajom! - Nagyon mérges vót, oszt ha mérges vót, mindig ezt 
mondta. Ott ült ëgy hokedlin a sparhet mellett, kavarta a rántást, mer’ állni mán 
nem tudott, mer’ nagyon fájt a lába. Én mög ültem az asztalnál, bontottam a 
borsót, oszt olyan mérges vótam, de visszaszólni nem mertem, mer’ kaptam 
vóna ëgy akkora pofont. Hát vót, amikor mögpofozott szögény nagymamám, de 
hát vót annak is annyi baja, mög sajnált is biztos, hogy nem tud velem elgyünni. 



 

Akkor gyütt Béla bátyám. Az vót a szokása, hogy mán a kapubúl 
bekiabált, hogy csókolom, mer’ a kaput, azt sosë zártuk. Gyütt be, akkor látta, 
hogy én milyen mérges vagyok, mög a nagymamám is, oszt ott kérdözte, hogy 
mi van mán. Közbe mög ötte a borsót, vötte ki a tálbúl, oszt úgy ötte, a haját 
mög a vödörbe dobta. A nagymamám mög nagyon mérges vót, elmondta, hogy 
tánciskolába akarok mönni, de hát nincs, aki elvigyön. Édösanyámat nem szidta, 
mer’ Bélukám nagyon szerette édösanyámat, oszt mögsértődött vóna. Mikor 
elmondtuk, mi van, akkor mög nevetött. 

- Én mög mér’ nem vagyok jó? Majd én elmék veled, oszt mögtanulunk 
táncolni! 

Nagymamám mög persze rögtön mán kérdözte: 

- De hát mikor mönnél mán el?! De ráérsz të is! - Úgy vélekszök, hogy valami 
ilyesmit mondott neki, oszt Béla mög csak nevetött. Én mög nagyon szerettem 
vóna, ha mögengedi, hogy Bélukámmal mönnyek, mer’ szép gyerök vót, nagy 
fekete haja vót, mög szép szája, teccött is a lányoknak. Osztán akkor 
nagymamám elengedött, mer’ hát Bélukám a tessvéröm vót, azzal möhettem, 
mög mögígérte, hogy mindig elgyün elém, mög haza is kísér, oszt úgy vót, hogy 
mán majd hetfűn mögyünk is.  

- Mer’ most péntökön mög szombaton nem érök rá, mer’ napszámba mögyök, 
kapájjuk a kukoricát kinn a Mónáréknak, mög Margitékhon is mögyök. 

Oszt ki is mönt a tessvéröm napszámba. Szombat vót, otthon vótam, 
terigettem az udvaron, oszt hallottam, hogy valaki kiabál az uccán, aztán mög 
veri a kaput. Hát az ëgyik Zsarkó gyerök vót, az kiabálta, hogy Tóth néni, Tóth 
néni, tessék mán gyünni, mer’ nagy baj van! 

Akkor mondta, hogy möghalt a tessvéröm, agyonlűtték a kukoricásba’. 
Mer a fejire tötte a katonasapkáját, hogy meleg vót, ëgy orosz mög arra gyütt, 
oszt aszt hitte Bélukámra, hogy katona, oszt lëlűtte. 

Emlékszök, hogy nem möntem sëhova, mer’ assé tudtam, hun vótak, csak 
ültem oszt ríttam, szögény nagymamám mög csak állt ott, assé tudta, mit 
mondjon, mög gyüttek a szomszédok, hogy mi vót. 

Aztán este elgyütt édösanyám is, ű mondta mán, hogy behozták a 
tessvérömet, oszt majd ű fürdeti, mög őtözteti. Margit mög otthon sír, hogy mér’ 
engedte napszámba. 



 

E’temettük, vizsgálat së nagyon vót. 

Aztán később, amikor mögcsinálták azt a részt a temetőbe’, ahun a hősi 
halottak vannak, akkor édösanyám csak addig járkált a Tanácshon, hogy oda 
engedték temetni Bélukámat is, mer’ ű is a háború miatt halt mög, ű is hősi 
halott, csak neki mink csináltattuk mög a sírját. 

Én mög nem möntem táncolni. Nem is tudok mossé, még a 
lakodalmunkba së táncoltam nagyapáddal, pedig ű szeretött is táncolni, mög 
tudott is, oszt mindig fölkért másokat. Azt mög én nem szerettem, haraguttam 
érte.” 
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Mérainé Bodrogi Eszter Katalin: Csípős bolhát! 
 

Akkoriba történt, mikor a Jóisten még mög së merte álmodni a sótlan 
menzakosztot mög az online szaporodást. Ëccerűen csak főzött ëgy nagy adag 
örömpörköltet, oszt së szó, së beszéd, lëpotyogtatta az ëccöri útcába. Örültek a 
dërék szülők a finom kis husikáknak, nevelték is űket röndösen, mög azok is 
ëgymást. Ida, Piri, Imre, Pista, Dudi mög a többiek, úgy húszanformán.         

„Röggel van, gyerökök, vége a tollasbálnak, keljetök hamar! A hasatokra süt a 
nap. Lány, të a tejér mész, të mög, gyerök a kútra vízér. Valakinek még a 
pékhön is el köll szaladni. Aki valaki akar lönni, annak mindönt mög köll 
csinálni!” 

A kútnál jókat löhetött beszélgetni, az mög sosë vót baj, ha a tej mögapadt ëgy 
kicsit hazáig, vagy a kenyeret kicsípködte a kismadár.  

 „Na, gyertök, ögyetök, hagy nőjön a bögyetök!” 

 „Anyúúú, a gyerök tekergeti a karomat. Júúúj! A  karom!” 

 „Akarod? Mit akarsz? Nyérvogni? Inkább gyere, tödd oda az ujjad a 
csúzligumira, amíg mögkötöm! Aztán mék verebet lűni. 

 „Júúúj! Mögcsapott!” 

 „Hát nem mögmondtam, hogy në engedd el, csak ha szólok?” 

„Në csérogjatok mán, játsszatok valamit odakint!” 

Surittyázáskor vót a legnagyobb az ëgyetértés. Na, azt nem táblagéppel köllött  

játszani, hanem mogyorófavesszővel. Takaros kis sárgolyó került a végire, jól 
mög lött lóbálva, oszt szöröncsés esetbe nem az embör képibe pottyant vissza, 
hanem át a szomszédba.  

Néha mögszólalt valamelyik tetőcserép, vagy lábasjószág, legrosszabb esetbe az 
öreg Szűcs is.  

Béke vót akkor is, mikor meggymagminta került Mamika mög Atyi falára. Pitty-
putty, pitty-putty, szépen, gondosan, mutatósan. 

„Na, ha mindönt mögcsináltatok, a lecke is kész, kimöhettök az útcára a 
többiekhön. De nëhogy valami rosszat csináljatok neköm, mer hátrakötöm a 
sarkatokat! Apátok mög szíjat hasít a hátatokbul, ha hazagyün! Mán ha ráér.” 



 

Jancsikával nagyokat löhetött hallgatni, ahová tötték, ottmaradt. Órák hosszat a 
kerítés beszögellésibe ëgy kisszékön szájharmónikával, vagy hanyatt fekve  a 
bejáró füvin a felhőkkel.  Satka maga vót az eleven ördög. Ëgy percre mög nem 
állt. 

„ Kicsi rakás nagyot kíván!” – üvöltötte el magát valaki, oszt a követköző 
pillanatba mindön árokparti napszámos Satkára ugrott. Ki örömibe, ki 
fájdalmába visított, Satka mög  a legváratlanabb helyekön bújt elő, oszt a végin 
mindig röhögve ugrott ki az árokbul. 

 „Na, ebbül elég vót. Árokmacskázzunk!” 

 „Jó, de előbb legeljük lë a papsajtot Rózsikáék bejárójárul!” 

„Onnan në, mer tëgnap Vilma cigány ott végezte el a dógát. Anyukámmal 
láttuk, hogy mögemelte a szoknyáját, nekigugult, aztán fölállt, mögrázta magát, 
oszt mönt tovább. Bugyi së vót rajta, hi-hi-hi.” 

 „Vigyázzatok, gyün a csorda! Gyertök föl a járdára!” 

 „Kilenc óra, pizsamaosztás! Ëgy-kettő, befelé, gyerökök! Hónap is nap lössz. 
Löhet folytatni.” 

„ Jó éccakát, csípős bolhát, csípje mög a seggelyukát!” 

 „Bocsánat, a hónaalját. Gyerünk, gyerünk, röggel ovoda, iskola!” 

Ëgy nap akkora eső esött, hogy mögállt az árokba. Ovodábul hazafele gyüvet az 
apraja faforgácsot talált Öcsiék dobogóján. Na, jó móka lössz azt az árokba 
dobálni!  Jó is vót az egész addig, míg Satka az ökle után nem esött. Csak 
pislogott mög röszketött ijedtibe a cicijiig érő vízbe. Sönki së merte kihúzni, mer 
félt, hogy ű is beleesik. Futás haza mögmondani az anyukájának! Durr ëgy nagy 
pofon Jancsikának, elvégre ű az idősebb, neki köllött vóna az öccsire vigyázni! 
Ëgy trappba vissza az egész csapat, ëgy anyai rántás, oszt Satkábul mán 
folyhatott is a víz kifele.  

 „Anyúúú, a fiúk békát fogtak az árokba, avval ijesztgettek bennünket,  
Rózsikáéknál mög ki van írva az alsóudvar rostélyára, hogy »hüje, aki 
elolvassa«, mög a bili fönn vót náluk a szobába az asztalon! Márta ëgy szál 
kisbugyiba állt kint a kapuba. Csokis vót a képe. 

Kérdöztem tülle, hogy a citromot mér nem szereti, oszt képzeld, most is aszonta, 
hogy azér, mer »sanyava«.  „Anyúúú, behívhatom a többieket játszani?” 



 

„ Persze hogy be, de össze në tapossátok a salátát, mer apád  kitér a hitibül!” 

 „Álljatok a fal mellé, legyecskézzünk! Dobom! Kapod? Szoríts össze a két 
tenyered, Márta, mer kirepülnek! Në felejtsd el, neköd kettő van! Satkának öt, 
neköm mög három. Hááá-hááá,  

Satka beugrott, azt hitte, tényleg dobom. Vót, nincs legyeee!” 

„Inkább ëgyelőrézzünk! Hozd mán ki a másik labdát is, amit körösztanyádtul 
kaptál…  

»Egy-előre, két-kettőre, három-hatra, hat-kilencre, üsd ki tízre, tizenegyre, 
gyertyatartó, vaskoppintó, egyet a levegőbe, egyet a falra, egyet a földre.« Nem 
akartok sántaiskolázni?” 

„ Gyertök csak, gyerökök, kavarjátok ki neköm ezt a piskótának való tőteléköt! 
Akinél fölhabosodik, az kinyalhatja a tálat.” 

 „Mán mönnénk vissza játszani. Meddig kavarjuk még? 

„ Míg a fekete kutya fehér nem lössz.  Különben is edédölünk, mönjetök kezet 
mosni!” 

 „Nem szeretöm a hagymalevest. Mi lössz a második?” 

„ Aki a levest mög nem öszi, annak fölállás. De az is csak akkor, ha mán 
mindönki befejezte az ebédölést.” 

Este van, este van. Ki-ki nyugalomba? Jó lönne mán, ha csönd lönne, de még 
mindig van dolog. Legalább a gyerökök mán mögmosdottak. Ott cihörögnek az 
apjuk ágyába. 

„ Hát tik mög min cihörögtök? Áruljátok mán el neköm!” 

 „Mámma a lány beleselködött a férfikabinba apu után a strandon.” 

„Na, oszt ugyan mi érdeköset látott?” 

Válasz is vót, de itt most lögyön elég annyi, hogy aki mán mindönt tud, mer 
ugyë mindönt látott, az nyugodtan a falnak fordulhat oszt elalhat. Úgyhogy: 

 „Ki-ki a helyire, ótom a villanyt. Jó éccakát, csípős bolhát …” 
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Samu János: A két gyerök mög a gém 
 

Mind a két gyerök Vásárhelyön születött, ott nevelködött, ott járt iskolába, ott 
vót először szerelmes. Olyan mindönnapi, szögényebb családbul valók vótak. 
Az apjuk, aki csak három osztályt járt ki, utána cseléd lött, oszt most mög hetfűt 
kivéve a hét mindön napján röggel hattúl úgy délután kettő-háromig dógozott 
kinn a szabadba’ ha esött, ha fújt, ha ünnep vót, ha nem. A gyerökök anyja 
ugyan öt osztályt járt ki, de utána el köllött mönni neki szógálni. Ű, a történet 
idejin neccöléssel keresött ëgy kis pézt.  

A gyerökök jó testvérök vótak, mög jó tanulók is, pedig a tudományokba’ apjuk, 
anyjuk nem igen tudott nekik segíteni, de a böcsületös munkára, mög a 
tisztösségös életre mögtanították a fiúkat. Akkoriba’ viszont a tudományok 
mellett az iskolába’ is ugyanarra tanították a gyerököket. Szóval, ahogy 
szögényebb helyekön szokás vót, a gyerököknek nem vót sömmi zsebpézük, de 
nem is érözték, hogy arra olyan nagy szükségük lött vóna. Péz nékül is 
mögtanálták gyerökkori örömeiket. Ha valami nagyon köllött, mög éppen vót 
ëgy kis péz otthon, akkor kaptak rá anyukátul. Jancsi, mög Öcsi, mer’ a 
kissebbet csak így hívták a családba’, mindig tanáltak elfoglaltságot maguknak. 
A leckét mögcsinálták, mög hoztak vizet a kútrul, mög ha valamire mögkérte 
űket az anyjuk vagy az apjuk, azt elvégezték, asztán möhettek oda ahova akartak 
– mögbíztak bennük a szülők, mög hagyták űket gyeröknek is lönni. Ëgyik nap, 
amikor a fiúk mán 12 mög 14 évesök vótak, elbicikliztek a Zrínyi úcca végin 
lévő nádasho’ pícézni. Nem ám orsós, mög bambusznyeles pícével, hanem 
magukvágta mogyorófabotra kötött damillal, mög a legócsóbb horoggal oszt ëgy 
gyufásskatulya gilisztával fölfegyverközve indultak el, hogy fogjanak valamit. 
Néha sikerült is horogra akasztani néhány durbincsot, keszegöt, naphalat vagy 
törpeharcsát, oszt ha azok öhető nagyságúak vótak, hazavitték oszt mögpucolták 
űket. Az anyjuk mög mögsütötte. De bizony nem mindig kapott a hal, oszt vót 
bizony olyan nap, hogy csak azt a bizonyosat fogták, amikor pisilni köllött.  

Ezön a bizonyos kora májusi napon is majdnem üres kézzel möntek haza, de 
mikor mán kihúzták a horgokat a vízbül – úgy hal nékül – oszt fölcsavarták a 
damilt a pícebotra, valami mozgást vöttek észre a nád között. Milyen gyerök az, 
aki nem kíváncsi? Hát űk azok vótak, oszt lëfeküdtek a víz melletti finom ződ 
fűre, hogy möglessék, hogy mi mocorog ott a nádasba’. Nem kölött sokat várni, 
mer’ ëgyször csak ëgy hosszúcsőrű koma gyütt elő, oszt még ki is gyütt a partra. 
Nem gólya vót, mer’ azt a fiúk mingyár mögismerték vóna, de azér’ hasonlított 



 

a gólyára. A madár fiatal, kicsit esetlen vót, erre arra futkosott. Mintha kereste 
vóna az anyját. A fiúk fölálltak, de a madár nem szaladt el, mög nem is repült 
föl. Löhet, hogy még nem is tudott repülni. Szinte hagyta magát mögfogni. 
Amikor mögfogták, ëgy kicsit még csérogott, de mintha belenyugodott vóna a 
sorsába.  

Na, mögvót a madár, de hát mit csináljanak vele? Ha mán mögfogták, elengedni 
nem akarták. Beletötték a náluk lévő gyékényszatyorba, összekötötték azt a 
fülinél, hogy ki ne ugorjon a madár, oszt hazabicikliztek vele. Otthon az 
anyukájuknak az vót az első kérdése, hogy mit fognak vele csinálni. Ez még ëgy 
fiatal madár. Ű së tudta pontosan, hogy milyen madár, de sejtötte, hogy 
szürkegém. Beestelödött, oszt valamit kölött a madárral tönni, mert azér’ a 
szobába’ nem maradhatott. Öcsinek jó ötlete támadt, mer’ azt tanálta ki, hogy 
tögyék be a disznóólba, ahun éppen nem vót disznó. Ott be is löhetett zárni 
éccakára, mög az ólnak vót ëgy kis udvara is. Be is tötték az ólba, rácsukták az 
ólajtót. Ott a madár elaludt, oszt éccaka mög së nyikkant.  

Röggel a gyerököknek első dóga vót, hogy mögnézzék a madarukat. Mán ébren 
vót, és gémnyelvön károgott amikor kiengedték. Anyuka mondta, hogy ha mán 
idehozták ezt a madarat, akkor annak önni is köll adni. De hát mit öszik a 
madár? Erre gyorsan rágyüttek, mer’ hát ha a nádasba’ él, akkor biztosan öszik 
halat, békát, mög vízibogarakat. Hát ebbül bizony sömmi së vót otthon oszt 
nekik mög röggelizni köllött, utána mög mönni iskolába. Gyorsan eldöntötték, 
hogy iskola után fogják majd a pícebotjukat, oszt kimönnek a kanálisra valamit 
fogni a madárnak. Addig is adtak neki vizet, mög néhány káposztalevelet, oszt 
irány az iskola. Iskola után möglepődve látták, hogy a madár hozzá së nyúlt a 
káposztalevélhö’. „Na jó van madár, látjuk, hogy ez neköd nem való, majd 
hozunk valamit a kanálisrul” – mondták a fiúk. El is möntek, oszt néhány óra 
múlva néhány durbinccsal mög törpeharcsával gyüttek mög. Földarabolták a 
halakat, oszt odaadták a madárnak. Az mög úgy bekapta, mintha sosë övött 
vóna. Hát nem éppen soha, de mán ëgy napja biztos nem övött, oszt jó éhös 
löhetött. Amikor belakott, akkor barátságos kárálással jelözte, hogy teli a pocija.  

Így mönt ez aztán mindön nap. Röggel kiengedni a madarat az ól kis udvarába, 
kicserélni a vizit a vályúba’, utána röggeli, majd iskola, utána mög föl a bicklire 
a pícebotokkal, oszt vagy a kanálisra, vagy a Zrínyi utca végin lövő nádasho’, 
hogy előteremtsék a madár önnivalóját. Tavasz vót, majd nyár, oszt nem vót 
gond ez a napi kirándulás, mög pícézés vagy nagynéha békafogás. Jancsi mög el 
is mönt a városi könyvtárba, ott a Sztalin utcán, oszt az olvasóterömbe’, amit jaj 



 

de nagyon szeretött, mögnézte a magyarországi vízimadarak képeit. Mög is 
tanálta ëgy könyvbe’ a madarukat, oszt így bebizonyosodott, hogy a hosszúlábú 
barátjuk, – hát hagy hívjuk csak annak, mer’ bizony az is mögszerette a fiúkat, 
mög a fiúk is űtet, – nem más, mint ëgy szürke gém. 

Azér’ vót még ëgy kis bonyodalom, mer’ a gyerököknek vót más elfoglaltsága 
is, mint a gém ötetése, ugyanis valakitül kaptak selyömhernyópetéket, amiket a 
padláson újságpapírra raktak, hogy majd csak kikelnek. Ki is keltek, oszt kis 
fekete kukacokká váltak. Azt tudta a két fiú, hogy ezök csak epörfa levelet 
ösznek, de amikor a kukacok picik, akkor még keveset ösznek. Mint mindön 
röndös gyerök, űk is tudták, hogy a városba’, mög a környékön, Tarjánba’ – 
mert ugyi űk ott laktak – hun vannak epörfák. Hát bizony azok a kis fekete 
kukacok gyorsan fölzabálták a nekik hozott epörfaleveleket, oszt gömbölyödtek, 
nőttek naprul napra. Ez az élet röndje, csakhogy ahogy nőttek, ëgyre többet 
öttek. Mire elgyütt a nyári szünidő, addigra mán ëgy szakajtó epörfalevélre is 
szükség vót mindön nap. Igen ám, de a gémgyerök is ëgyre nőtt, oszt ha nem 
kapott elég halat, akkor elégödetlenségit éktelen károgással fejezte ki. Ezt persze 
a kanálisba’ a halak nem hallották, oszt nem mutatattak sömmi hajlandóságot 
arra, hogy Öcsi vagy Jancsi horgára akasszák magukat, hogy a gémöt 
fölvídámítsák önföláldozásukkal.  

Ennek az lött a vége, hogy a két gyerök fél napot a környező epörfákon tőtött, 
ahun mán lassan ëgy zsák epörfalevelet lë kölött típni, hogy a rohamosan hízó 
selyömhernyókat jól tartsák, majd a nap másik felibe’ pícebotjukkal keltek útra, 
hogy a gémjük ellátásárul is gondoskodjanak. A gém pedig nagyon szépen nőtt, 
oszt érdekös módon nem szállt el a disznóól udvarábul. Amikor elgyütt az ötetés 
ideje hihetetlen mohósággal befalta azt a csomó halat, amit a fiúk fél nap alatt 
fogtak.  

Hát így telt el a nyár. A gém fölnőtt, az éjjel-nappal zabáló selyömhernyók 
ezüstszínűvé váltak, a fiúk mög egész nap eleségér’ járták Vásárhely határát. 
Agusztus végin mondta is az apjuk, hogy „nemsoká itt az iskola, oszt akkor 
hogy tudjátok majd ezt a napi élelömbeszörzést is mögoldani, mög az iskolába is 
eljárni, mög még a házi föladatokat is mögcsinálni?” A fiúk nem akarták 
beismerni, hogy nekik is kezdött mán a jótékonyságuk túl sok lönni, így osztán 
csak annyit mondtak, hogy majd mögoldják. Az apukájuk elmosolyodott a 
bajúsza alatt, oszt rájuk hagyta.  



 

Szeptember is elgyütt, oszt a hernyók mög a gém ëgyre éhösebbek löttek. A 
hónap közepin ëgyik nap nagy szöröncséje vót a két gyeröknek, mer’ a Zrínyi 
utca végin a tőtésön túl rizst termeltek, oszt mielőtt lëaratták űk kimöntek a 
rizsfődre borigatózni. Fogtak is ëgy délután majdnem két kiló halat, abbul 
néhány törpeharcsát maguknak félretéve vitték a többit a szürke gémüknek. Az 
mög néhány perc alatt fölfalta a másfél kiló halat. Hát örültek is, mög nem is. 
Örültek a gémük örömet jelképező károgásának, de nem örültek mán annak, 
hogy másnap ez a jelenség mög fog ismétlődni, oszt nekik egész délutánjukat 
hal- mög békafogással köll eltőteni. Este mög is születött a határozat. A fiúk 
elhatározták, hogy visszaadják a gémjük szabadságát. Másnap vasárnap röggel 
nem möntek gilisztát ásni, hanem fogták az apjuk ëgy nagy gyékényszatyrát, 
beletötték a mán fölnőtt gémet, összekötötték a fülinél, úgy ahogy hozták 
hónapokkal ezelőtt, csak akkor kisebb szatyorba’, fölakasztották a bicikli 
kormányára, oszt elvitték oda, ahun tanálták. A fű még ugyanolyan ződ vót a 
parton, mint május elejin, a nád ugyanúgy susogott, mint akkor, noha ëgy kicsit 
szárazabbnak látszott. Néhány sikló ott tekergött a víz szélibe’, az égrül a 
napocska bátorítóan szórta rájuk sugarait, mintha jóvá akarná hagyni a fiúk 
szándékát. Azok mög szótlanul kivötték a gémet a szatyorbul, odavitték a víz 
szélihöz, ëgymásra néztek, nagyon sóhajtottak és lëtötték a madarat a nádas 
szélibe, ahun vót ëgy kis nyiladék a szabad vízterületre. A mán fölnőtt gém 
lassan mögindult befelé hosszú lábain, aztán komótosan, mög talán ëgy kicsit 
bátortalanul is elkezdött úszni befelé a nyílt vízre. Közbe’ vissza-visszafordult, 
mintha búcsút intene, vagy mintha köszönetöt mondana a két fiúnak, akik 
tulajdonképpen fölnevelték. A fiúk nézték mozdulatlanul a lassan tovaúszó 
gémet, oszt a szömükbül bizony kicsordultak a könnyek. Nem a fájdalom 
könnyei vótak azok, hanem a jól végzött munka nyomán érzött boldogság 
könnyei. Ëgy idő után Jancsi átölelte Öcsi vállát, oszt csak annyit mondott „Nem 
baj, Öcsi, hogy sírtál, én is sírtam. Látod mögszerettük, de mégis milyen öröm 
az, hogy visszaadtuk aszabadságát”. Utána azér’ szótlanul möntek hazáig. 

Sok év telt el azúta. Az ëgyik fiú mán eltávozott az élők a sorábul, a másik mög 
nemrégön mesélte el ezt a történetöt unokáinak, de amikor a történet végire ért, 
még most is kicsordultak a könnyei. Mög az unokáké is. 

o – o 



 

Szenténé Kálvai Mária: Mire jó emléközni 
 

Amikor elmúltak az évek, jó emléközni arra, ami szép mög érdekös vót. 
Fölrémlik a zákányszéki tanyai iskola, a Vágó. Többedmagammal okítottam ott 
a gyerököket. Jól mögvótunk. Sokszor mondogattuk, hogy milyen jó lössz majd 
ëgyször visszaemléközni erre az időre. Az 1960-as években itt egyes típusú tsz 
vót. Ez azt jelentötte, hogy mindönki 10 holdig mögtarthatott a fődibű, oszt a 
többi mönt a közösbe. A fölnőttek látástul vakulásig dógoztak. A gyerökök is 
kivötték részüket a házkörüli munkákbul, de besegítöttek a fődekön is. 

Jó vastagon állt a homok mindönfelé. Ha mán átmelegödött, gyorsan kiszáradt, 
oszt olyankor jól mög köllött tekerni a kerékpárt. Szöröncsére jó ragadós sár 
séhun së vót. 

Az iskola udvarán régi kopott gémeskút meredözött. Nagyon nehezen tanultam 
mög fölhúzni a vödör vizet. Kezdetbe Szögedrül hordtam hetente demizsonba a 
vizet, mögjártam a kisvonatig oda-vissza az utat. Cipelni köllött a nehéz 
demizsont. Öt évig tanítottam ezön a helyön, de végül rászoktam a gémeskút 
vizire, oszt még a békákkal is kibékültem, mögbarátkoztam. Meleg időbe a 
hideg kútvíz nagyon jólesött. Városi gyerök létömre az újdonság varázsa vót ez 
a hely, mert tanyai vagy falusi rokonságunk nem létezött. Három évig a 
petróleumlámpám mög a főzőm is különlegösnek tűnt. Amikor bevezették a 
villanyt, mán egész kényelmesnek tűnt a lakásom. A lakás ëgyetlen szobábul 
állt. Úgy röndöztem be, hogy a hokedlin a lavor vót a fürdő. Otthonrul hoztam 
ëgy spanyolfalat. Asztalos nagyapám készítötte a favázat, édösanyám mög 
virágos anyaggal vonta be. Dédapám 1800-as évekbeli fa, vaspántos 
utazóládájába elfért a ruházatom. Vaságyam lött a fekvőhelyem, közelibe mög 
ëgy régi sezlon a nappali heverészésre szógált. A kerti színbül mögkaptam ëgy 
régi asztalt két székkel mög ëgy kasznit. Nagyapám készítött ëgy könyvespócot. 
Később vöttem még kisasztalt, aminek a pócán elfért a festő mög rajzoláshoz 
szükségös holmim. Mögelégödött vótam huszonévesön a saját birodalmamba. 
Távoli falukba löhetött (8-15 km-re) bótot tanálni. Mindönki otthon sütötte a 
könyeret. A tanítók számára mindig jutott cipó. Amelyikünk kapott, az 
mögosztotta a kollégáival, oszt így mindig vót mit önni. 

Szőlőszüretre, gyümölcsszödésre elhívták a tanítókat. Ëgyütt dógoztunk a 
tanítványainkkal mög azok szüleivel, rokonságával, szomszédaival. Bográcsba 
készítötték a tarhonyás birkát. Övéskor körülültük a bográcsot, ami az 



 

övőszékbe vót beállítva. Ez ëgy fábul készült zsámoly, közepibe nagy lyukat 
készítöttek, oszt ebbe illött a bogrács alsó fertálya. Kezünkbe töttek ëgy karéj 
könyeret. Bicskával illött ebbül ëgy falatot lëvágni, mög a högyire szúrni. 
Mögmártva ami ráragadt a szaftbul a könyérre, azt löhetött bekapni. Ezér köllött 
aztán bicskát is beszöröznöm. Jó hangulatba ilyenkor a fáradtságot el is 
felejtöttük. Annyi különlegösen finom szőlőt mög gyümőcsöt azúta së öttem, 
mint azon a vidékön. Mindön tanítvány hozott kóstolót a borukbul is. Sokszor 
azt ittuk víz helyött is. 

Az ottani embörök sokat dógoztak, oszt mögvót nekik amire szükségük löhetött. 
Akadt néhány szögény család, ahun az apa részögösen tengődött, oszt születött 
ëgyre a sok gyerök. Elhűlve láttam, hogy a peníszös mákoskalácsot övő 
kisgyeröknek sömmi baja së lött szöröncsére. Azúta së láttam olyat, hogy fehér 
sózott szalonnára kent kemény szilvalekvárt öttek vóna. Itt ez mögszokott 
cseleködet löhetött. Iskolába gyüvet a kisgyerökök röggel pálinkát ittak a 
fölnőttekkel. A piciket pálinkás könyérrel altatták el, de a várandós asszony is 
fogyasztotta ezt az italt. Biztos, hogy ez is közrejáccott abba, hogy a 
tanítványaim nehezen tanultak, sokat köllött gyakorolni az olvasást, a betűk 
összeolvasását. A szükségös előírt idő kevésnek bizonyult a 10-es számkörben 
való számolás mögtanulásáhon. Ekkor én tanítóként vótam fő státuszba, oszt 
óraadóként taníthattam csak a rajzot a fölső tagozatba. Ëgy hold szógálati 
fődemet fölszántattam, de ëgyedül műveltem mög. Mire elvetöttem a kukoricát 
mög a babot, az eleje már kezdött kikelni. Nagyon élveztem a meleg homokba 
történő kapálást. Arra nagyon köllött ügyelni, hogy a szúrós gazt elkerüjjem. 
Hozzáértésöm nem vót, oszt ez a termésön is mögláccott. A létörésre mán nem 
vállalkoztam. Lábon attam el a termésömet. A keresetömön vött dógokat nagyon 
mögböcsültem, mer mögdógoztam érte nagyon. Nem ártott látni, tapasztalni, 
milyen nehéz a tanyai fődműves embörök élete. Ma már a tanyákon is 
korszerűbb mög kényelmesebb az élet. A bicikli akkoriba gazdagságnak 
számított, akinek nem vót, annak sokat köllött gyalogolni. Mögszoktam a 
fáradságot, oszt a mai napig is szeretök gyalogolni. 

o – o 

 



 

Bán Anikó: Gyüttmönt 
 

Szórul szóra igaz az a két történet, amit most igaz szívvel és vidám jókedvvel 
továbbadok a borongós lelkök gyógyítása céljábul. 

A mi családunkba az vót a szokás, hogy mindön hétvégin szombaton, vagy 
vasárnap möglátogattuk a nagyszülőket. Mindég annyian, ahányan csak bírtuk, 
igyeköztük úgy alakítani az elfoglaltságainkat, hogy az né körösztözze ezt a 
szentségöt, hiszön tudtuk, nagy a várás mindön részrül. 

Möntünk hát unokástul, testvéröstül, apástul, anyástul. 

Mindkét történet főszerepit apai Nagyapám - akit valamilyen általam ismeretlen 
okbul kifolyólag Atyámnak köllött szólítani - pontosabban az ű műfogsora, 
orvosi nevin protézise játssza. 

Atyámrul azér hadd ejtsek néhány szót, mielőtt belevágok a beszédbe. Mögjárta 
ögyem a szívit, Szibériát a II. világháborúba, el is tőtött ott vendégségbe 4 kerek 
esztendőt, habár szíve szerint már hamarabb végit vetött vóna a szíves látásnak. 
Mög is szökött bizony, eszömmel fölfogni nem is tudom hogyan, de elvergődött 
haza, Magyarországra, ahun aztán elfogták oszt újra visszainvitálták, mondván, 
nincs még vége az ünnepélynek. Soha nem panaszkodott, soha nem emlögette 
ezöket az éveket búval, bánattal, csak akkor kapta föl a fejit, amikor oroszul 
tanútunk oszt a hárásó neki bántotta a fülit. Kárásó az - mondta ekkor - úgy köll 
azt mondani, kárásó! A másik, ami még mögmaradt örök emlékként, az a fázás. 
Nem vót olyan gatyarohasztó nyár, ami lë bírta vóna imádkozni Atyámrul a 
kötött mellényt, a flanellingöt, télön mög aztán së szeri së száma nem vót a rajta 
lévő ruháknak. Isten bocsássa mög neköm, de olyan vót ű, mint ëgy káposzta: 
mindig vót még ëgy réteg rajta, amit lë löhetött fejteni. A családi látogatások 
ideje alatt is mindég az ajtó mellett ült, oszt ha mi, gyerökök, futtunkba nyitva 
felejtöttük vóna a nyílászárót, hát Atyám azonnal résön vót, csukta béfelé 
nyomban. A jó cserépkályha be vót durrantva, a családtagok vörös fejjel, 
ingujjba próbálták átvészölni a látogatás idejit - Atyám állig begombolkozva, 
nyugodt pihenéssel üldögélt a szokásos helyin, neki az vót a komfortos, nem is 
értötte, mi mitül vagyunk úgy kipirulva. 

Na, hogy szavamat në felejtsem, ëgyik alkalommal - közbe persze az idő haladt, 
a család bővült - az akkor nagyjábul 3-4 éves nagyobbik fiammal vótunk vizitön 
Atyáméknál. Mögszomjazott a kis incifinci gyerök, hát persze, hogy 



 

mögszomjazott, mer nem bírt magával, futott, mint a gyík, a szobába mög 
trópusi meleg vót - ebbül aztán egyenesen követközött a kiszáradás. Világéletibe 
találékony vót az én fiam, ez mán akkor is mögmutatkozott rajta, nem kérdözött 
az sömmi, nem is kérincsélt, gyorsan körbenézött, hátha lát valahun innivalót. A 
látószögibe gyorsan bekerűt az éjjeliszekrény, azon ëgy vízzel telt pohár, amibe 
Atyám a fogsorát áztatta. Kettőt së pislogtunk, Ádám mán ki is kapta a pohárbul 
a protézist oszt emelte a szájáhon a vizet, amikor mindannyian rávetöttük 
magunkat - jajj, lë në igya mán a műfogsorrul a levet! 

Ez vót hát az ëgyik történet. Gyüjjön most a másik. 

A nagy névnapozások is a családi hagyományokhon tartoztak, ezön történt az 
alábbi eset. Atyám borivó vót, szerette a fröccsöt, a fehér bort, nem is tartóztatta 
magát - de minek is tötte vóna. A nótázás szintén a kedvenc elfoglaltságai között 
vót számon tartva, a lelkesödése ugyan nagyobb vót a tudásánál, no mög aztán 
hajtotta a bor is az önkifejezés felé. Énekölt Atyám torka szakadtábul, amikor 
fölkiáltott szögény Nagymamám: a foga, a foga! Nem tudtuk mi van mán a 
fogával, hát néztük, aztán hullámokba terjedt szét a nevetés hahotába 
tornyosulva amikor mögláttuk: bizony a nagy danolás közbe Atyám protézise a 
borospoharába esött, de olyan ügyesen, hogy azt belehelyözni së tudtuk vóna 
pontosabban. A legviccösebb tán az vót az egészbe, hogy Nagyapám tudomást 
së vött rúla, azt hitte, hogy csak lë akarjuk hurrogni, në éneköljön mán tovább! 

Ennyi vót a két mese - igaz mese, szép mese. Áldja mög az Isten Nagyszüleim 
emlékét, a hallgatósággal együtt! 
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Gyulafalviné Koncz Márta: Édösék moziba möntek… 
 

Sötétödött. Édösanya lassan, komótosan vötte magára az ünneplő pruszlikját. 
Sokáig fűsülte fényös, gesztenyebarna haját. Keze néha idegösen röpködött a 
levegőbe, mintha viaskodott vóna valamivel. 

Apuka kezibe is csúszkált a cipőfűző, mint ëgy giliszta. Alig tudta bokorra 
kötni. Máskor ilyen nemigen fordult elő, de máma különös ëgy napnak néztek 
elébe: moziba mönnek! 

 

Azt az időt së tuggyák, mikor vótak utójára. A három kisgyerök mellül nem 
merték eddig mögtönni, mög sok vót körülöttük a dolog is. Pedig nagyanyánk 
mindönbe’ segítött. Monta is édösapa: neki csudajó dóga van a két asszony 
mellett! 

Most is nagymama monta ki az utolsó szót: 

- Mönnyetök mán ëgy kicsit az embörök közé! Nézzétök mög, milyen csudásan 
jáccik az a Latabár! Tolnai Klári mög olyan szép, mög takaros, mint ëgy festött 
királylány. 

No, végre elkészültek, oszt nagyanyánkra bízva bennünket – elmöntek. 

Én azon nyomban könyékig vótam a varrósfiókba, hogy kivögyem a kistükröt, 
mög a szájfestéköt, amit a fölnyőtt nők „rúzsnak” is neveztek. Végre 
kifesthetöm magam, mint a nagylányok! 

A két öcsém bicskát keresött az asztalfiában. Bigét akartak faragni a hónapi 
játékhoz. 

Nagymama ezt látva igen mögrebbent, de nem mutatta. Fölállt, fótos kötője 
zsebibe kutatott, s hogy, hogy nem, előkerítött belűle ëgy sárga papirosba 
csomagolt selyömcukrot. 

- No, melyőtök akar a legügyesebb lönni? Azé lössz ez a cukorka. 

Otthagytunk csapot-papot, körülálltuk nagyanyánkat, oszt körülugrálva 
jelentköztünk, hogy én!... én! 



 

Akkor fogta a hokedlit, lëült, oszt aszonta: üjjetök ide elébem, oszt figyejjetök! 

Széköket fogtunk, elébe ültünk kíváncsian. 

- Jól figyejjétök a két kezemet, oszt mondogassátok: éggy, kettő, három, négy! 

El nem tuttuk képzelni, mi lössz, de majd kiugrott a szömünk, akkorára 
nyitottuk. 

Montuk ëccörre: éggy, kettő, három, négy! – az izgalomtul, mög a 
kíváncsiságtul jó hangosan. 

Nagymama mög mögfogta a két fülit, de körösztbe tött kézzel, aztán nagyot 
csapott a két térgyire, de akkor mán nem vót körösztbe a keze. Aztán mögint a 
fülihön kapott, de most másképp rakta körösztbe a kezit. Aztán mögint a térgyit 
ütötte mög a tenyerivel. 

Mikor látta, hogy szájtátva is alig tudtuk követni, ëgyre bíztatott bennünket, 
hogy számojjunk gyorsabban! Ű mög a fönt említott mozdulatokat ëgyre 
gyorsabban váltogatta. 

Nagyon figyeltünk, de olyan mulaccságos vót az ide-oda kapkodása, hogy 
hangos nevetésbe mönt át a figyelmezés. 

Ám nagymama ëccör azt monta: Ájj! Ölég! Most tik követköztök, csinájjátok 
utánam! 

Aki nem téveszti el, az nyeri mög a cukrot. 

Most én számlálok, de nagyon figyellek bennőtöket. 

Ami ezután történt, szinte lëírhatatlan. Nagymamánk könyörtelenül számolt, a 
mi kezünk mög járt, mint a motolla, de nem oda, ahová köllött vóna. Mögfogtuk 
a nyakunkat, a hajunkat, az orcánkat, melléütöttünk a térgyünknek jobbra, balra. 
Amikor mög a kezeinket köllött vóna körösztbe tönni, úgy hadonásztunk össze-
vissza, mintha három mögzavarodott kis majom kereste vóna a kapaszkodó 
erdei ágakat. 

Próbáltuk jódarabig, először csak nagymama nevetött, hogy hullottak a könnyei, 
asztán mi is, ahogy ëgymást néztük, oszt dűltünk a nevetéstül, hogy milyen 
ügyetlen a másik. 



 

Észre së vöttük, hogy beestelödött, édösék is hazaértek a mozibul. Csak arra 
eszméltünk, hogy fölgyútották a villanyt, oszt lelkendöztek: milyen jó, hogy 
elmöntek, mer nagyon jó vót a film! 

Nagymama mög aszonta, hogy nagyon jók vótak a gyerökök, csak neki ëgy 
cukorkája van, nem tuggya, hogy kinek aggya. 

Csudák-csudája, anyuka kézitáskájába akatt még kettő. 

Mönnyenek el máskor is a moziba! – montuk boldogan mingyájan. 
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Lakat Zoltánné: Csak a békességér’ 
 

Hűvös, csúszós napon én is elmerészködök a mészárszékbe. Odáig tolom a 
biciklit, legalább van mibe kapaszkodni. Odaérök, hát az üzlet teli van 
embörökkel. A sor vége az ajtónál. Belépök, figyelöm a várókat. Neköm a 
gyerökeim pacalt öhetnének. A párom mög marhát – Tögyön még rá ëgy 
darabot! A bótot átjárja a frissen sütött zsír mög a füstölt hús szaga. A sonka 
mög a csülök csak úgy rogyadozik a szögökön. De érzik mán a kifőzött pálinka 
mög a mögkezdött bor szaga is. Keverödik a kölni mög a dohányszag. 
Keservesen haladunk. Mán bánom, hogy ide gyüttem, inkább möntem vóna 
máshova. A mérleg előtt áll ëgy bűrkabátos kövér asszony kifestve, kikenve, 
nagy pacsuli szaggal. Tokáját a szőrmegallér, a hasát mög a két keze szorítja. 
Nyílik az ajtó és betódul ëgy jó magos, soványka, ráncosképű asszony. Jó 
hangosan rászól a bundás nagyságára: 

– Maga is Jusztikám ideig gyütt húsér! – és nézi a bűrkabátos asszonyt. 

– Röndöltem, oszt azér gyüttem, most várom, de még nem löttek vele kész. – 
Oszt néz hátra is, hogy mindönki hajja. 

– Mostan nem látom Piroskájukat, nem lött tán beteg? – puhatolódzik a sovány 
nő. 

– Dehogy, hát nem ott hagyta az urát! – hazagyütt mihozzánk. 

Elkezd böködni, mög türüli a szömit.  

– Összeállt ëgy léhűtővel. Ez a gyütt-mönt oda kőtözött a cókmókjával 
mihozzánk. Oszt ez a szégyöntelen uralja a házat. Oda van az ivóba, oszt mikor 
hazagyün, akkor mög szid – pocskondiáz bennünket. Mán olyan is vót, hogy 
mögvert bennünket a pézér! Én is figyelöm űket, de most jut eszömbe, hogy a 
sovány nő, hát persze Ű az! Mama mondta is, hogy ótónő vót Mónár doktor 
mellett. Jó összemönt, pedig jó gangos melles asszony vót. 

– Oszt a maga dölyfös ura mit szól ehhön? – kérdözi. 
– Mit szóna? Először hőbörgött, aztán mög kíséri röggel a kocsmába. 
Gondolhatja. Oszt ez  



 

mög csak úgy odaszól neköm, hogy mire mögyüvünk a Tatának lögyön kész a 
kolbászos rátotta lágy könyérrel hallja-é mama, neköm néhogy visszafeküdjék 
durmolni! 

– Elférnek ott ëgyáltalán ennyien? – néz rá a sovány nő kíváncsian. 

– El hát. Pirinek a részibe vót a kombinát bútor mög a Schőber ágy. Amikor ez 
befészkelte magát, ezöket kivitette apussal a hátsó kócerájba. Piri kipingáltatta a 
szobát mög a többit, oszt kéz alul vött bele bútort. Mög ëgy szép perzsiát. Ez 
köll ennek, hogy lögyön mit légorombítani. – Hallgatta szörnyülködve az 
ismerőse. 

– De ugyé más baj nincs Jusztikám? Tudja, legjobb a békesség! 

– Á, mindön röndbe! Viszöm a hónapi vacsorára valót. Nevenapja lössz ennek a 
hitványnak. Én úgy gondolom, hogy ëgy jó suhangott levest főzök, utána mög 
sütök hurkát, mög a fodrosbélbe tőtött is itt van. Krumplival bisalmabefőttel 
mög ëgy tepsi tejespitét, oszt el van dörgölve. Ez a léhűtő léhurrogott! 
Uradzhatnék a sömmibül! Oszt így lössz kolbásszal tőtött karaj mög zserbó, 
mög hónap sütöm a lepényt. – 

Közbe kihozzák a portékáját, oszt eltöszi a szatyrába. A másik nő is kér valamit, 
oszt ëgyütt elmönnek. Majd végre én is elmondhatom, hogy miér gyüttem. 
Fizetök, igyeközök haza mán csak a békesség kedviér is. Mert hogy én is időbe 
elkészüljek az ebéddel. 

         Tisztelettel: a szerző 

 

o – o 



 

Nagyné Kerekes Gyöngyi: Iskola 
 

Mikor még iskolába jártam, mindön délbe bemöntem az apai 
nagymamámáékhon, hazafele mönet. Mivel mán régön vót a röggeli, igen éhös 
vótam. A nagymama igen finomakat főzött mindön délbe. Ëgyik nap 
krumplileves, palacsinta, másik nap tojásleves paprikás krumpli, harmadik nap 
tarhonyaleves, túrós lekváros dörölye. Hát ez így mönt hétrül-hétre. Hazamönve, 
édösanyám kérdözte, öszök-é, hát mondtam, öszök. De mivel mán nem nagyon 
vótam éhös, csak keveset öttem. Pedig otthon is finom önnivaló vót mindön nap. 
Ëgyik nap bableves, mákos tészta, másik nap, borsóleves csipödöttel, tyúkláb, 
harmadik nap köménymagos leves, dörölye, mert a dörölyét igen nagyon 
szerettem és nagyon sokat öttem akkoriba. Telt múlt az idő, s az én édösanyám 
ëgyször csak rágyütt, hun van a kutya elásva. Mögtudta, hogy én a mamáéknál 
mindön délbe beebédölök, oszt ezér nem öszök otthon, csak keveset. Pedig 
otthon is mindig finomat főztek, de neköm elég vót ëgyször ebédőlni. Hát így 
esött, hogy mér nem vótam éhös akkoriba, mikor hazaértem az iskolábúl. Aki 
nem hiszi, járjon utána. 

 



 

Lázár Sándor: „Vidám fiúk” Tarjánból 
 

 

 

 

 

 

 

 

Möghívó 

féle iromány a tarjáni, vagy onnan elszármazott "öregfiúk" mög hasonló korú 
"hamvas" lëánykák, mögszokott oszt röndszörös immáron nyolcadik batráti 

találkozójára! 

 

Két tarjáni atyafi üldögél ëgy talicskán a Királyszék útca dërëkán a "Varga 
Ida"bóttya előtt, oszt mönöget a duma. 

 

Ami így hangzik: 

Szevasz Sada! 

Szevasz Janám! 

Hun vótál ezzel a sarogjássa? 

Hát csirketápér az Álmos útca dërëkán, a Kofa Katáékon túl. 

Áhá. 

Csak mögülök ëgy szusszanásnyit, mer hogy a vérnyomásom nem túl jól töszi a 
dógát.Vótam én mán a dokinál is az esztékába. Mögvótam én ëgy jó darabig, 
helyre tötte a bajom, de mostanság mögén bicsaklik a pumpa, vagy mifene. 

Hát van annak "népi" helyre tövő tudója, jó komám. 



 

Oszt ki vóna az? 

Hát Bugyor Rozál Kotacon, a libás tanyába.Ű vót, aki a Borz útcai lófogú Suba 
Gazsit is kipofozta a bajábul. 

Mer mi vót a baja? 

Hát, a múltkori vásáron legénködött az öreg pipaszár lábú. Ëgyedül tötte föl a 
sarogjásra a mangalica ártánt, oszt be is csippant a csipeje alaposan. Két hétig 
olyan derékszög formájú vót, mint Pap Pista bácsi ács vinklije.Végül oszt csak 
nem bírta tovább ezt az állapottyát, fölcihelődött a drótszamárra, oszt 
kikalimpált Rozálhoz Kotacra. Az mán ránéztire tutta a tönnivalót errül a bajrul. 
Rögvest beöntött az öreg kopaszfejű orra alá ëgy kantafödőnyi rézelejit, 
amolyan belső érzéstelenítés, mög fertőtlenítés végött, mer hogy Rozál 
mögaggya a móggyát nékije. Krákogott, prüszkölt az öreg istenösen, taknya 
nyála is rácsavarodott a nyakára. El is zsibbatt az ivástul piszkosul. Majd esztán 
a százharminc kilós Rozál fölkapta az öreg lófogút, oszt odacsapta a nagy zsíros 
böllér asztalra, mint hentös a pacalt.Az öreg ekkor mán nem sokat hederintött a 
terápijára. Rozál csinálta a dógát. Mögszokott mozdulattal lërántotta az öreg 
kancsli madzzagos gatyáját, úgy tollastol srég vizavé. Sömmi kecmec, hogy 
szöméröm mög illesmi. Különben is, Rozál mán nem ollan pirulós szöszi lánka. 
Az öreg mán së hall së lát. De még hátra vót a külső érzéstelenítés, amit Rozál 
nagy hozzáértéssel úgy ódott mög, hogy odacsappantott kéccör háromkilósat az 
öreg fokhagyma girízd fenekire, azzal a péklapátnyi, libatömős kezivel. Ezután 
kimarkolt ëgy adag borsos káli szappanyt a lekváros szilkébül, oszt alaposan 
bedörzsölte az öreg csipejit. Hát mit ád Isten! Ëgy félórás Rozál maszír után 
Gazsi föléled a böllérösön, oszt möggyün a hangja is. Rögvest betöszi a 
protézist, ami a terápija alatt kiszóródott a szájábul, így most mán fogasan, nagy 
vigyorintva, mögköszöni Rozál tényködésit, otthagyva az ötliterös hálabutykost, 
benne a peperei kerítésszaggatóval. 

Föltöszi magát a biciglire, oszt vidáman hazakalimpált a helyre pofozott 
csipejjel. 

Úgyhogy koma, melegön ajánlom neköd is a libás Rozált a bajodra. 

Node essön szó másrul is. Hallottad-ë,ëgykomám, hogy mögén möglösz tartva 
az "öregfiúk" találkozója. 

Hallottam hát. Mán az esztékába, mög a piacon is beszélik. A tarjányi adó is 
bemonta mán. Azt mongyák, hogy úgy lösz, mint régön vót. Mindönki hozza az 



 

övős ivóst, olyan batyus módiasan. Én viszök két flaska pöperei gugulóst, a vót 
mönyasszonyom mög süt ëgy tepsi szalagárés görhenyőt, oszt amellett majd 
eldumálunk a komákkal. 

Oszt mikor lösz? 

Július 8-án délután hattul mán gyühettök. 

Na, jó van, most mán mögindulok ëgykomám, viszöm a tápot, mer mire haza 
érök vele, elkotlanak a csirkék. 

Majd találkozunk. 

Szevasz Sada! 

Szevasz Janám! 

 



 

Szeged-Szentmihályról két pályázat érkezett, melyeket változtatás/javítás nélkül 
adunk közre. 

 

A szegedi nyelvjárásról 
 

Itt most nem szükséges részletes, minden sajátosságra kiterjedő nyelvészeti 
leírás, elegendő lesz a vásárhelyitől eltérő néhány nyelvi jelenség bemutatása. 
Annál is inkább, mert a közös több, mint az eltérő, hiszen mind a szegedi, mind 
a vásárhelyi tájnyelv a délalföldi nyelvjárási csoportba tartozik, s a 
legjellegzetesebb vonása az ö-zés és az ë-zés. 

Föltűnő eltérés viszont a határozóragok viselkedésében mutatkozik: a szegedi 
nyelvben az –l végű ragokból eltűnik az –l, az előtte lévő magánhangzó viszont 
megnyúlik: bottal-bottaa, fával-fávaa. 

A vásárhelyi –tul, -tül, -bul, -bül, -rul, -rül a szegedi nyelvben –tú, -tű, -bú, -bű, -
rú, -rű: Pityutú, szobábú, kocsirú stb. 

Mássalhangzók kihagyása: ászló (zászló), acskó (zacskó), fűr (fürj), mikó 
(mikor). 

Hangszaporodás: csalárd (család), trücsök (tücsök), paksziózik (passziózik) stb. 

Hangcserélés: cutat (tucat), keleb (kebel), ögyvez (özvegy), üdvégy (ügyvéd) 
stb. 

A lexikai (szókészleti) sajátosságokat illetően a szegediek előnyösebb 
helyzetben vannak, hiszen Bálint Sándor két kötetbe szedte össze és adatta ki 
már 1957-ben a Szegedi szótárt. Ilyen méretű tájszótárral Vásárhely még nem 
dicsekedhet… 

 

 



 

Fejes Ferenc gyűjtései Szeged-Szentmihályról 
 

Előszó 

 

     Pályázatom témájául szülőfalum, Szeged-Szentmihály történelmének egy 
szomorú, emberi életeket követelő és életeket megnyomorító szakaszát 
választottam. 2004 kora tavaszán néhányan elhatároztuk, hogy a 
templomkertben, méltó környezetben egy kegyeleti emlékhelyet létesítünk a II. 
Világháború szentmihályi áldozatainak tiszteletére. 

    Az áldozatok neveinek összegyűjtése kapcsán, a még élő hozzátartozó 
visszaemlékezéseit gyűjtöttem össze a háborúban meghalt, majd a gulágok 
poklában lassú kínhalálra ítélt szeretteikről.  

     Továbbá leírtam az orosz koncentrációs lágereket megjárt két, még élő 
hadifogoly szinte hihetetlennek tűnő elbeszélést. 

      Törekedtem arra, hogy a visszaemlékezéseket ugyanúgy adjam közre, 
ahogyan tulajdonképpen a szívükben már mindent megbocsátó, de a 
borzalmakat nem felejtő idős, ártatlanul meghurcolt emberek nekem ezt 
elmondták. 

      Igyekeztem a szögedi tájszólást az elbeszélésekben megőrizni, ahogyan volt 
alkalmam hallani azt, s amit voltaképpen magam is beszélek, s amit 
boldogemlékezetű Bálint Sándor is szorgalmazott, hogy Vele ne haljon ki az 
utolsó szögedi. 

Szeged-Szentmihály 2015. február 4. 

 

Elmondta: Sáfár Ferenc (83 éves) 
2004. március 24. 
 
„1941-ben vonútam be katonának, és 1946-ban gyüttem haza. 1941-ben 
szabadút föl Délvidék, és én Titelre kerűtem lé, Újvidékre. Pár hónapig vótunk 
Ilokon, Dunabökényben, Ópalánkán is. Árkász vótam, hidász műszaki alakulat. 
Onnan gyüttünk vissza Szegedre, itt szereltek föl bennünket Alsóvároson, a 
Dobó utca sarkán van égy nagy iskola, ott. A Mátyás térön annyi nép vót, amikó 
vittek ki bennünket a frontra, rengeteg civil és hozzátartozó vót. Rókuson 



 

vagoníroztak be. Intögettek sokan, mondták, na mönnek a vágóhídra, sosé 
felejtöm el. Hát így kerűtem ki a frontra. A lengyelöket mögszállta a némöt, 
azelőtt mög a franciákat. Hat nap alatt bevötték a némötök Franciaországot, ez a 
Magineu-vonal. Erős vót a némöt akkó. Kijev mellé kerűtem, a Don-kanyarba 
nem kerűtem, de nem messze vótam attú. Ahogy kikerűtünk, nem sokáig vótunk 
harcvonalba, ott mindig visszavonulás vót. 1942-ben kerűtem ki tavasszal, és 42. 
végin vót, amikó a némötök Moszkvát bevötték. Akkó estem fogságba, amikó 
kapituláltak a románok, elálltak a némöttül. Addig a románokkal égyütt vótunk, 
és akkó estem román fogságba. Nyolc hónapig vótam román fogságba, Odobest, 
Ploestyi, Foksány. Kolozsvárnak möntünk, vagyis arra vittek bennünket. Annyi 
vót a román katona, mint a nyű. Még akkó is féltek tüllünk, pedig akkó mán lé 
vótunk fegyverözve. Féltek, mint a tűztű, a magyartú. Kolozsváron vót az első 
lágerünk. Zilán, ott vótam sokáig, mög Nagyenyedön. A bánásmódrul né is 
beszéljünk, fagyos krumpi, fagyos káposzta, odavetöttek égy kanállal, kettővel, 
azt kész. Ezernyócszázan vótunk Nagyenyedön abba a lágerba, s végül pont a 
fele maradt mög. Én is úgy maradtam mög, hogy kérdözték, ki vót civilbe otthon 
borbély. Szél Jóskával, sándorfalvi gyerök vót – jelöntköztünk. Mondtuk 
magunkba, kezünkbe nem vót még olló életünkbe, de azé jelöntköztünk. 
Tizenhárman jelöntköztünk. Külön vittek bennünket égy szobába. Olyan helyre 
töttek bennünket azok a piszkos románok, hogy a trágya ott vót alattunk 
vastagon. Padutyi, magyarul tetű annyi vót bennünk, kirágták az embörnek az 
ódalát, ki vót sebösödve teljesen. Lé vótam gyöngülve nagyon, tifuszba 
beleestünk, fele maradt mög az emböröknek, kilencszáz elpusztult közülünk. 
Fehér karszalagot kaptunk, nekünk szabad mozgás vót, de csak a tüskösdróton 
belül, abba is bele vót vezetve az áram. A környezõ falvakbul hozták a román 
parasztok a tejet – laptyit –, így nekünk, akik szabadon mozogtunk, jobb életünk 
vót, mert a csajkánkba öntötték a tejet. Puliszkához is jutottunk, azt aprítottunk a 
tejbe, így égy kicsit följavultunk, csöpörödni kezdtünk. Ami jó ruha, bakancs 
vagy pulóver vót rajtunk, azt lévötték a román őrök. Rullam is lévötte a jó sárga 
csizmát a román, ugyé jó ruhákba őtöztettek bennünket amikó möntünk ki a 
frontra. Olyan is vót köztünk, aki tutuért, azaz cigarettáért léadta magárul a jó 
ruhát. Rullam amikó lévötte a román a csizmát, még kaptam égy nagy fülest is, 
ű mög odavágta neköm a lukas bakancsát, a pulóvert, a zubbonyt is lévötte. 
Utóbb mán azt mondhatni, hogy lött vóna égy század a román katonákbul, akik 
fölőtöztek a magyar ruhákba. Üzletőtünk a román őrökkel, és összeszaporodott a 
pézünk, tizenháromezer lej, égy gyöngyösi társamnak is. Annyira jóba löttünk 
égyik román tizedössel, hogy mondtuk neki, szöktessön mög bennünket, neki 
adjuk a pézt. Azt mondta, röndbe van, vállalta. Mikó ű lött szolgálatba a kupéba, 
este vót. A pézt léadtuk neki, sénki más nem tudott rulla, mert elárulta vóna 
égyik a másikát. Mögbíztunk benne. Möntünk oda a mögbeszélt helyre, síri 
csönd vót. Odaérve a dróthoz, valamelyikbe benne vót a villanyáram. Mög 
köllött kicsit emelni, mert tüskös vót, és beleakadtunk vóna. Kaparni se tudtunk, 
mert mindön küves, sziklás vót. Elsőre mönt ez a komám kifelé, ez a gyöngyösi 



 

gyerök. Mög köllött égy arasztot emelni a drótot, kidugta a fejit, majd kibújt. 
Ahogy kibújt, fölállt, durr égy lüvés, kettő. Hát akartam vóna én is mönni, hogy 
ű fölállt, és majd fölemeli a drótot, hogy ki bírjak bújni, de űtet lélűtték, mint a 
kutyát. Én mög visszaszaladtam a barakkba, négy-ötszáz méterre. Vót aki 
fölébredt, vót aki aludt, én nem árultam el sémmit, nem mondtam el soha 
sénkinek, hogy mit akartam. A román őrök kérdözték, hogy ki vót a társ a 
szökésben, abbú a részbű azé böcsületös vót az őr, hogy nem árulta el, ki vót a 
másik. Így aztán maradtam ott a barakkba, de az a komám möghalt. Nem 
mertem soha többé beszélni azzal az őrrel, a pézt eltötte, nagy péz vót az akkó, 
de én életbe maradtam. 
A betegöket hosszú parasztkocsira főhánytuk, halottat harminc-negyvenet 
temettünk égy gödörbe, nem mélyre, mert fagyos vót, nagyja fődet ráhánytuk, 
azt jó van. Vót köztük, aki még élt, égyik a másik tetejin mászkált, vót aki 
könyörgött, értesítsük a szüleit, családjait, ilyenök is vótak. Gyöngék vótak, 
huszonöt-harminc kilósak, azt sé várták mög az őrök, hogy möghaljanak, be 
köllött temetni űket. Rakásra hánytuk a halottakkal égyütt, nekünk ez parancs 
vót, ordítottak, ríttak. Ha nem töttük vóna, akkó minket is belelüktek vóna a 
gödörbe. Ez vót a dógunk. Hát így éltünk. 
Elkerültem aztán onnan Odobertba, hízlalótáborba. Azt mondták, hogy ott 
fõhízlalnak bennünket, ott van fürdő is, majd hat hónapra kivisznek bennünket a 
Szovjetunióba. Ez vót a jelszó. Aztán ez nem úgy lött. Legtöbb ott elpusztult 
kint, nem hat hónap múlva, hanem soha többet nem került vissza. A ruszki 
mondta ezt mán, hat hónap alatt fölépítjük, amit a némötök lérombótak. Hát 
borzasztó vót, még rossz rágondóni is… 

Feri bácsinak könnyek tódulnak a szemébe, egy ideig meg sem tud szólalni. 

S onnan hogy menekűtünk mög? Hát aztán vittek kifelé minket szovjetba, a jó 
ég tudja hány napot utaztunk. Olyan kanyarokba möntünk, hogy szinte szömbe 
kerűtünk a mozdonnyal. Sosé felejtöm el. Fölhajtható ajtajú vagonok vótak kicsi 
ablakokkal, az is be vót fonva tüskös dróttal. A jó Isten tudja mennyit utaztunk, 
csak möntünk, möntünk, sokat napokig is álltunk. Fogalmunk sé vót, hogy hun 
vagyunk. Amikó be köllött szállni a vagonokba, meztelenre vetkőztettek 
bennünket, még az embör fenekibe is benéztek, nem dugott-é be valamit, 
bicskát, vagy ilyesvalamit. Én égy vékony kis halbicskát a kenyérzsáknak a 
vállszalagjába bevarrtam, nem tapogatta, így neköm is, mög égy másik 
társamnak is sikerült behozni a vagonba égy ilyen kis kést. Abba a vagonba 
azelőtt árpát szállítottak, alul vastag pallódészkák vótak. A dészkák közé be vót 
szorúva az árpa. Bicskával addig piszkáltuk, amíg összegyűlt két-három sapkára 
való. Mögöttük szárazon az árpát. Víz nem vót. Mögszorult az embörbe az a kis 
száraz árpa, ajaj, sokat szenvedtünk vele. Azt mondom, próbáltam mind a kettőt, 
az éhség nincs olyan rossz, mint a szomjúság. Vót hogy három napig nem 
öttünk, de ha víz vót, akkó valahogy vót élet az embörbe. 



 

Ahogy möntünk, kint valahun mán a szovjetba, nagyon messze vót, égy 
kanyarban Szibéria véginél valahol, ahogy ott mondták, falut nem tudok 
mondani, hogy hun. Akkó határoztunk, hogy itt mán jó vóna mögszökni. De hát 
mindnyájan erőtlenök, gyöngék vótunk, de tudtuk, ha oda kikerülünk, úgyis 
végünk van. Hogy halálnak mögyünk, azzal mindnyájan tisztában vótunk. Aztán 
ezzel a bicskával faragtuk a pallódészkákat, valamelyikünk mindig 
munkálkodott. Alá bírtunk nyúni a dészkának, így kézzel, és mögmozdult az 
egész dészka. Mögörűtünk, ezt ki is löhet emelni, de nem mertük, mert az őr 
mindön második kupénál ott vót. Égy alagútban estefelé égy nagy kanyarban, de 
lépésben mönt a vonat, elhatároztuk, hogy mögszökünk, égy szándékon vótunk 
mindnyájan. Negyedik vótam léugrani a vagon szélinél, a síntű kijjebb estünk, 
kb. 20–25 métert birtam beballagni az erdõbe. Az őrök észrevötték mindjárt. 
Utánam hányan bírtak léugrani, azt nem tudom, de mögállt a szerelvény, fütyült 
óriásit. Az őrök azonnal géppisztolyoztak a fák fölé, erdő vót, de nem öreg erdő, 
szóródtak a falevelek, beszaladtam égy ötven vagy száz métert, égy bokorban 
léhasaltam, nem mertem mozogni. A többi társaimmal nem találkoztam égyetlen 
éggyel sé még utána sé, soha az életömbe. Hogy hány bírt léugrani, vagy hány 
bírt mögmenekűni, azt nem tudom. Mit csináljak? Hát nem mertem 
mögmozdúni. Kétször elmönt mellettem a ruszki géppisztollyal, égy pár méter 
távolságban. Másnap rámvirradt valamikó, hallgatózok, csönd van, égy jajgatást 
nem hallottam. Valahogy ki kéne mönni az erdőbű, leseködtem ott sokáig. Az 
erdő szélin tanáltam égy utat, s azon mögindútam. Éhös vótam nagyon, tanátam 
kukoricát, azt sütöttem mög, öt-hat csövet. Kis területök vótak a högyódalba 
bemunkálva, itt is, ott is, égy kis ház, égy kis luk. Valamibű élni köllött azoknak 
is szögényöknek, pici terület vót bemunkálva, krumpli, kukorica, jószág is vót, 
kecske, birka. Vadalma, vadköre, azt tanátam, mögöttem, mert sémmi nem vót. 
Tüzet taplóval csináltam, gyufa, ilyesmi nem vót. Vizet, azt tanáltam, patakok, 
kis folyók. Így gyüttem, így bujkáltam pár hónapig. Tanákoztam embörrel is, kis 
kunyhók vótak fábul, éccő csak úgy gondótam hogy főmögyök égy ilyen 
kunyhóba, de követtem azé a makadámutat is szömtávolságra, néhogy valaki 
elfogjon. Aztán ahogy oda akarok érni a kunyhóhon, ott vót égy nagy szakállú 
öreg, én köszönem neki románú jó estét, ű mög azt mondja neköm hogy 
szervusz magyar fiam – magyarú. Nagyon öregnek nézött ki, azt mondta – fiam, 
valamikó Kecskemétön vótam, a huszárokná szógátam. Mindjárt láttam a 
ruhádrú, hogy magyar katonaszökevény vagy. Mondtam, az vagyok. Fiam – azt 
mondta – nagyon vigyázz, léírom neköd, milyen községök követköznek. Léírt 
legalább tizenöt községöt, mög várost. Még azt is mögmondta, hun vigyázzak 
jobban, mert ott esetleg őrség van. Néhogy – azt mondja – elfogjanak. A jó Isten 
áldja mög azt az embört. Hát így bírtam gyünni, haladtam vissza Románia felé. 
Az öreg, akit említöttem, az elsõ világháborúban szógált, és hadifogolyként 
került ki Oroszországba. 
Romániába aztán visszakerűve, égy erdélyi gyerök, az bújtatott el, a vonat alatt a 
vagon alján feküdtem. Ha valaki léhajolt vóna, möglátott vóna. Fülkébe nem 



 

möhettem, ez az erdélyi vasutas mögmondta, hogy Kétegyházáig, a magyar 
határig gyün vonat. 
Sok szerelvényt láttam, mind a szovjetba möntek, vittek azok mindönt, 
bútorokat, terményöket, az égvilágon mindönt. Elértünk Moldvába, csángóknál 
is vótunk. A határhoz közel már nem vonattal gyüttem. Mondta az erdélyi 
gyerök, hogy ott olyan őrség van, ott igazótatnak, nem tudok átgyünni. A 
határon gyalog szöktem át, aztán gyüttem Kétegyházáig, Nagykerék mög mit 
tudom én, mik vannak ottan még. Sokat köllött éccakázni, figyelni, amíg a 
határon átjutottam, tán még égy hétbe is beletellt. Haladtam is, nem haladtam is, 
öttem is, nem öttem is. Sűtt kukoricán éltem, vizem vót. Na, azt át sikerült a 
határon gyünni. Az első faluba, ahuva értem, nem emlékszök a nevire, talán 
Kétegyháza vagy Nagykerék, sok nép vót ott. Közrefogtak, érdeklődtek, nem 
tanákoztam-é ezzel mög azzal a rokonukkal, hozzátartozójukkal. Mondtam, 
hogy szegedi, röszkei vótam, érdeklődtek, mondták hogy az ű fiaik huva 
vonultak be. Azok aztán adtak neköm önni, adtak levest. 
Onnan folytatom hogy hazaértem Röszkére, átdobtam a hátizsákot a 
léckerítésön, s beugrottam a nagykapun. Égyik lánytestvéröm vót otthon, 
mondtam neki, mögismersz-é? Elkiabálta magát: té vagy az Feri?! Mán ült is a 
biciklire, és hajtott édösapámékhoz, akik a Feketén dógoztak a fődekön. 
Édösapám befogott a kocsiba, égytrappba hazáig. Elmondtani nem tudom, hogy 
sírtunk mindnyájan. 

Most is folynak Feri bácsi szemébõl a könnyek… 

Én aztán ebbe a komonista rendszerbe beilleszködni nem tudtam. Ha valamit 
szerettem vóna, elhajtottak a tanácsházárul: té a fasiszta seregbe szógáltál!” 
 
 
Elmondta: Szögi Antal (89 éves) 
2004. augusztus 31. 
 
„Balla Tóni barátommal, komámmal, égyütt vonútunk be az alsóvárosi utász 
laktanyába. Onnan Oroszországba vittek bennünket, a Kárpátokba. Éppen hogy 
csak elhagytuk a régi magyar határt. Azt hiszöm Rozsnyó vót a legközelebbi 
város. Oroszok és némötök vótak ott. Golyószóró állásokat építtettek velünk, 
aztán foglaltuk el a helyszínt. Kisebb ütközetök vótak ott. Amikó vége lött a 
háborúnak, még felinél többen mögvótunk, azt kaptuk parancsba, hogy 
mögyünk az állomásra, és hoznak bennünket haza Szegedre. Ebbül nem lött 
sémmi. Körülfogtak az oroszok, kivittek mindönkit Kijevbe, ott vótam pár 
hónap híjával négy évig. A fegyveröket elvötték tüllünk, ötös sorokban álltunk 
és jobbra, balra el köllött dobálni mindönt, ami csak vót nálunk. 
Rozsnyónál pakoltak be bennünket a vagonokba, és Kijev vót a végállomás. 
Kijevbe nagy bunkerba több ezör embör vót elhelyözve, fabarakkokban is. A 



 

barakkokhoz nem messzire kb. húsz méterre borzasztó nagy gödör vót, ötösivel 
rakták égymásra a halottakat. Vót olyan is, hogy még élő, nagyon légyöngült 
emböröket is belehajigáltak. A több ezör embörbül alig maradtunk pár százan. 
Az ellátás nagyon rossz vót, égy rossz takaróval takaróztunk. Dógozni vittek 
bennünket. NKVD-s iskola javítására vittek bennünket, kívül-belül röndbe 
köllött hozni. Éccő jött valaki a nagy bunkerbul, az NKVD-s iskola vezetője vót, 
kiabált neköm: Kamarádi igyi szudá! Odamöntem hozzá, azért hívott engöm, 
szödjek össze mindön mestört, kőművest, asztalost. Azután ezt az iskolát 
javítottuk. Kosztot röggel, délbe, este kaptunk, húsz-húsz déka kenyeret, 
kemény vót, szinte öhetetlen, káposztaleves, uborkaleves váltakozva, néha csont 
is vót belehajigálva, hús az nem vót rajta. Fürdő az vót, mindön hétön éccő mög 
köllött fürdeni. Aki beteg lött, elvitték, nem gyütt vissza többet. 
Égy időben autókkal jártunk ki az erőbe fáért. Hároman-négyen vótunk foglyok 
a tehörautón, négy-öt kilóméterre köllött mönni. Az úton civil népek álltak, nők 
és férfiak. Akiket fölvöttünk, adtak kicsi kis aprópénzt. Fővöttünk vagy tíz-
tizenkét embört éccőre. 
Neköm is éccő majdnem lött szöröncsém. Látom éccő, hogy nagyon néz égy 
szép fiatal orosz nő, harminc év körüli löhetött. Vót a fölvött személyök között 
égy tiszt, aki kicsit tudott magyarul. Azt mondja neköm: beléd szeretött, azé néz 
tégöd, olyan vagy, mint a férje vót, aki möghalt, elgyünnek érted, és égyütt 
lösztök. Még harmadnap is elgyüttek. Mondtam, szó sé lehet rulla. Hozzáfogott 
sírni szögénykém, amikó mondtam neki, né gyüjjön, mert van neköm itthon 
feleségöm, és én haza akarok mönni. 
Fél év múlva gyühettem haza. 1948. szeptember, október körül. Fő vót írva, ki 
gyühet haza. Nem mindönki gyühetött. Előtte is pakótak fő az állománybul, 
utána is. Sok mindön mönt ott, hallod! Sokat szenvedtünk. Bár fizikailag nem 
bántottak bennünket. Ha kérdöztük – szkora doma – azt mondták, azaz majd 
éccő hazamöhettök. Engöm Szegedre hoztak, itt vártak a nagyállomáson 
anyukám, apukám, mög a feleségöm. Engöm nem bántottak itthon utána, nem is 
nagyon kértem tüllük sémmit. Nem égyformán bántak az embörökkel ott sé, 
itthon sé. Éccő hívtak át a malomba, talán be akartak szervezni, én nem 
vállaltam. Nem szentmihálytelekiek vótak.” 
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Előszó 

Rúzsi ángyó, azaz Kazi Jánosné – akinek élettörténetével 
pályázni szeretnék – egy Szegedhez tartozó településen, 
Szentmihályon élt, és a déditatám testvérének a felesége 
volt. A „Kazik” öten voltak testvérek, közülük Miklós, az 
én dédnagyapám, és János, Rúzsi ángyónk férje 
évtizedekkel túlélték testvéreiket, életük végéig tartották 
a jó kapcsolatot. Déditata még kilencven éves korában is 
úgy hívta Jánost hogy Öcsi, ő pedig a bátyját úgy, hogy 

Miklós bácsi. Jani sógor amikor eljött hozzánk – ahol négy generáció élt együtt - 
testvérlátogatóba, mindig úgy köszönt, hogy: „Jó napos üdőt!”, és hozott a 
zsebében néhány almát, diót, vagy paprikát nekünk, gyerekeknek. A kérdésre: 
„Rúzsi ángyó mit csinál?”- nem volt meglepő a válasz: „Azt kibeszéni së löhet, 
annak annyi a dóga, mög intézködik, vezényöl egész nap! Én sëmmit nem jó 
helyre töszök otthon, csak akkó csináhatok valamit, ha ëgyedül vagyok! Nálunk 
a Mama a hős!” – panaszkodott Jani tata, és ez a pár mondat el is árulja, 
milyen asszony volt élete 92 éve alatt Rúzsi ángyó, aki tizenkét esztendővel 
túlélte az urát. 

Ő volt a legtűzrőlpattantabb, legéletvidámabb és legharciasabb asszony, akit 
valaha ismertem. Élettörténetét részletekben sokszor hallottam, télen, 
disznótorok alkalmával gyakran mesélt. Olyankor ő volt a társaság középpontja, 
mindenki hallgatott és figyelt, még akkor is, ha már ötödször hallotta ugyanazt a 
történetet, hiszen az előadásmód úgy megnevettette az embert, hogy kicsordult a 
könnyünk. Biztos voltam benne, hogy „családmeséit” egyszer papírra vetem. 
2004. áprilisában került erre sor, természetesen ő-ző nyelvjárás szerint leírva, 
hiszen az volt Rúzsi ángyónk „szava járása”. 



 

 

Molnárné Szekeres Judit gyűjtése Szeged-Szentmihály 
Rúzsi ángyó élete, avagy „jobb hiába dógozni, mint hiába feküdni” 

14-be’ születtem. Heten vótunk testvérök: Étél, Kati, Laci, utána én Rúzsi, 
Boris, Vica, Pösze. Még három testvérünk születött otthon, űk mind möghaltak 
születésük után. Anyánk mindannyiunkat otthon szült Tápén, ott Vaskó Julis 
néni vót a bába. Több testvérünket anyánk ëgyedül szült, segítség nékű, mire 
odaért a bábaasszony, mán be is fejezte maga. 

Sokan vótunk testvérök, mégis ëgyedül én vótam az, aki nem akart otthon 
maradni, én mindég el akartam mönni hazulrú. Apám ivott, veszeködött, és én 
azt nem bírtam, mög szögényök is vótunk. Tíz éves vótam, amikó ëgysző ëgy 
vasárnap rögge’ ki köllött hajtani a libákat nekünk, gyerököknek. Mán ért az 
epör, öten-hatan epröztünk. Én szerettem fát mászni. Ráztam, a többi ötte. Gyütt 
ëgy kocsi, szép sárga féderös, rajta ëgy család. Odaszót az asszony: Gyerökök, 
nem gyünne e’ valaki pulykapásztornak? „Bolondok vónánk!” – mondta Étánk. 
Én szaladtam a kocsi után, hogy én mönni akarok. Mire visszafelé gyüttek, 
addigra ëgy fejre való kendőbe belekötöttem a motyómat, kiűtem a kapuba. 
Anyám: „Nem mész sëhuva!” Még ëgyezkëdtek, én fölűtem a kocsira, ott në 
maradjak, de anyám: „De mögbánod!” „Nem, én akkó is mék!” – mondtam. 
Délután értünk Mórahalomra, oda vittek. Másnap gyütt a honvágy. Ríttam, 
e’möntem a ház háta mögé, mié is gyüttem! De csak ott maradtam.  

Ëgysző úgy jártam, amikó ért mán a szilva, hogy főmásztam a szilvafára, hogy 
öszök ëgy kis szilvát. Közben a pulykák – úgy tíz darab – legeltek. Amikó a fára 
másztam, azok mögijedtek. Mind be a szőlőbe, a szomszédéba! Mind oda! 
Mögijedtem, ríttam. Örzse néni – így hítták a gazdasszonyt - aszondta: „Te lán, 
ha jelönti a szomszéd a csősznek, hogy tönkretötték a pulykák a szöllejit, én 
fölakasztalak a kútágasra!” Vártam a büntetésre, de nem gyütt a csősz. Nem is 
kaptam ki. Azután szótak őssze’: „Lány, nem köllesz télire, hazaadunk.” De 
nem akartam hazamönni.  

Ismerős útján Szentmihálytelekre kerűtem, me’ mondták, hogy van ott ëgy új 
tanító, Tenk Imre, aki kérdözte, hogy tud-ë valaki cselédöt. Ekkó 1930-at írtunk, 
14 éves vótam. E’vállaltam a munkát, de Tenknének mondtam, hogy csak akkó, 
ha möhetök mindön bálba. Aszondta, hogy a tojáshaj még a seggödön van, de 
jó’ van. Befogadtak, ott is laktam náluk hét évig a kis szobába’. Szerettek, 



 

bevágódtam náluk. Benn a lakásba’ köllött takarítanom, a párnákat mindön nap 
kiraktam. Könnyű dólgom vót. 5-kó kelés. Nagy parhet vót a konyhába’, két 
lernis, mindön nap vasporra’, szidolla’ köllött pucóni, smirglizni. Cipőpucolás, 
konyhatakarítás is vót. Három szobába’ vaskályha, abba tüzelni, kipucóni, 
berakni szénne’, este csak begyútani köllött. Elengedtek a bálba is, de én 8-ra 
mindig otthon vótam, kirakták neköm az ablakba a kúcsot. A tanító úr ruhát is 
vött neköm, aszondta, të së lögyé alábbvaló, mint a többi falusi lány. Nagyon 
röndös embör vót. Tanító úrnak köllött szólítani, a feleségit tekintetös 
asszonynak. Szerettek. Onnan möntem férjhön, 37-be’ esküdtünk az Tatáva’. 
Köszönhettem magamnak, hogy ott löhettem, me’ tanútam nagyon sokat. 
Mindön gyerököt érdemös vóna odaadni így.  

Régebben vót ëgy 19 éves legényöm, Farkas Feri, de hastifuszba’ möghalt. 
Pedig ű vót a legényöm, sokszó el is vitt a bálba, be is fizetött. Két évig 
szömeztünk, és ű lött vóna… Akkoriba’ kőttettünk csirkéket a Tenkékné’. 
Mondtam, hogy majd én hozok csirkéket a kotlóhon Dorozsmárú. Ideadták a 
biciklit, főmöntem a küvesútra, gyütt Kazi Pista bácsi biciklive’. Ez a Kazi Pista 
nagyon fess embör vót! Ilyen férjet képzeltem magamnak. „Messze-ë nagylán?” 
– kéredözte. „Dorozsmára csirkét vönni!” – mondtam. Ëgyütt möntünk. 
Aszondja neköm: „Te nagylán, nem kéne még férjhön mönni? Én koméndálnák 
legént!” „Ugyan ki lönne az?” – kérdöztem. „Hát az öcsém!” – mondta.  

El is gyütt a Tata - Kazi János, Kazi Pista bácsi öccse - de nem tetszött, me’ 
olyan anyámasszony vót. De mögkért. Én 20 éves elmútam, gondótam mire 
várjak mán, ha mán koméndáltak. De kaptam 3-4 névtelen levelet, hogy 
lëbeszének rulla. De azé én mán mondtam is a tanítóéknak, hogy alighanem 
férjhön mék. És mindjá’ gazdasszony is löszök, me’ nincs a legénynek së anyja, 
së apja mán, a maga gazdája. Májusba’ mögvót a palántaűtetés, 26-án pedig 
mögesküdtünk Tápén. Sokan mondták, hogy mertem hozzá mönni. Világ 
életömbe’ nem szerettem tiszta szívembű, szerelmes nem vótam. Farkas Ferit 
szerettem. De azé’ hatvan valahány évet mögéltünk. 9 évre születött Rúzsi, 46. 
január 10-én. Olyan szögényök vótunk, úgy gondótuk, ha rakásra hányjuk a 
gyerökeket, nem lösz belülünk sëmmi. Ëgy éves vót, mán vittük a fődbe, ha 
kapáni möntünk. Olyan meleg vót, pünkösd szombatja. Kis saroglyába 
mögágyaztunk neki. Lepték a legyek. Űtet köllött őrizni. Aszonta a Tata, annyit 
së haladtunk, mintha ű ëgyedül gyütt vóna. Nem lött több gyerökünk, me’ 
nagyon nehezen lött a Rúzsi. Januárba’ szültem, de a december már nagyon 
nehéz vót, nem bírtam dógozni, a Tata nem is engedött dógozni. 7-én, ëgy hétfői 



 

napon e’mönt a feje vize. Mondtam a Tatának, szóljon a Piros néninek.  Az vót a 
bábaasszony. Mögnézött, aszondta, ez nem a feje vize vót, hanem mögfáztam. 
Piros néni mindön nap itt vót. Nagyon beteg vótam. Szerdán a bába mán itt is 
aludt, de a  Kovács Piri, a Badér Gizi és én szültünk akkó ëgyszörre. Éccaka 
éjfél tájékon mán nagyon fájt. Tata szót Piros néninek, hogy keljön föl, itt aludt, 
ott vót az ágya a falná. Annyira aludt, hogy lëesött az ágyrú, amikó a Tata 
főkőtötte. Mondta, hogy nagyon nehéz szülés lösz. Tata befogta a lovat, hátha 
mönni köll az orvosé, de fétünk az oroszoktú, me’ akkoriba azok jártak az 
utakon. Nagyon nehezen lött mög a Rúzsi. 

Piros néni csak kezel, nyomkodja a hasam, türülget. Tata sír, mondogati, nem 
hal tán mög. Piros néni aszondja, lehet hogy a gyerök möghal, ű nem. De neköm 
mög borzasztó fáj. Szól a bába a Tatának, hogy hozzon be hideg vizet a kútbú. 
Ekkó mán Piros néni mondja, vagy a gyerök hal mög, vagy az anyja. Nem bírja 
ki. Piros néni szól, nem él a gyerök. De én nem törődök vele. Belemárti a fejit a 
hideg vízbe, majd sokára fősivalkodik.  

„Na, a mienk lösz mán!” Mögmaradt. A mása nem akart e’mönni. Annyira 
nyomkodta a hasam Piros néni, hogy tiszta vérhólyag vót a hasam. Na, aztán fél 
óráig még velem foglalkozott, aztán nehezen előgyütt a lepény is. A gyerök a 
kemönce mellett vót. Rajtam lött ëgy 10 centis repedés. Nem köllött orvos, me’ 
aszondta a bába, hogy ha lösz másik, úgyis kireped. Nem varrt. Ëgy hétig 
nagyon rosszú vótam, nem bírtam főkelni, mert pirosat láttam ha főkeltem. 
Hozzám is járt a bába, de a többi aszonyhon is, akik még akkó szültek. Ëgy hét 
múva úgy gondóta, csak híjunk orvost. Összevarrt, de ez mán falra a borsó. 
Hamarabb köllött vóna. Aszondta a Tata, na itt több gyerök nem lösz! Ráborút a 
hasamra, annyira sajnát, rítt. A szülés alatt végig bent vót, fogott, türülgetött, 
simogatott, nagyon sajnát.  

Még ëgy hónapig feküdtem. Ilka néni - dédimamád – gyütt fürdetni. Én 
régebben mindég azt hajtogattam, hogy neköm gyerök köll, nem köll lán. 
Haragszok a lányokra, me’ rosszak. Gyün Ilka ángyi, mondom neki, 
mögszületött a fiam. Aszondja ű lánnak nézi. „Nem, ez gyerök!” - mondom. A 
pocokfalusi Papdiné, akive’ ëgyütt jártunk a piacra, aszondta, ha neki nem lösz 
gyeröke, e’válik az urátú. Aztán lött neki három.  

Rúzsi ëgy évig óvodába járt. Utána nem, me’ korán köllött kelni, möntünk a 
fődbe, későn gyüttünk haza. A lányt mögfürdettem, csirke, malac, ló, főztem 
hónapra, 3-kó keltünk. Vótak fődek fönt Nagyfeketén, Fölsőváros irányába’. A 



 

fődbe nagyrészt uborkát vetöttem. Ameddig nem vót a lány, jártam paprikát 
hasítani is, abbú vöttünk lovat, előtte biciklive’ jártam a piacra. A biciklire hat 
garaboly uborka, a Mars térig tótam, lépködtem. Jó másfél óra alatt beértem. 
Elkelt az uborka, kifelé is főpakótam, sokszó vöttem dinnyét, gyalog kifelé 
mögint. Hazaértem, fogd a biciklit uborkát szödni. Amikó kocsi, ló lött, néha 
ëgyütt möntünk a Tatáva’ piacozni. Olyan únámatosan mönt a ló, mondom, nem 
mönne ez gyorsabban? Betört a feje ettű a beszédtű, beig ütötte a lovat! 
Összerázódott az uborka! Mondom, én két újja’ szödöm, hogy a hamvassága 
mögmaradjon, most mög összerázódik az egész! Én utána ëgyedül möntem a 
kocsiva’-lóva’ a piacra. A Papdinéva’ nagyon szerettem piacozni, mindég 
készítötte neköm a helyet a piacon, tanított piacozni. A ház, ahun laktunk 
kezdettű fogva, és lakunk most is, az öregöké vót. Mink hoztuk röndbe. A Tata 
jószándékú vót, de nehéz vót rávönni mindönre. Elősző cementlapoztunk, me’ 
fődes vót a szoba is. A Rúzsi kicsi vót, amikó hozták a villanyt. Két hétig 
gyötröttem az uramat, hogy vezettessük be. Amikó hozták, akkó is e’mönt 
itthonrú. Aszondta: „Én nem löszök itthon, nëhogy fúrják-faragják a házat!” 
Este hazagyütt, égtek a villanyok. „Szent isten, ilyen is van!” - mondta. Mindég 
mondogatta neköm: „Ha észrevösző magad körű ëgy kis pézt, të mindég 
spekulász!” Így vót, me’ én nem lecengőtem e’ a pézt, hogy ruházkodjak, vagy 
ilyesmi! Vót az udvaron ëgy epörfa, azt is kivágattam, me’ mikó potyogott az 
epör, olyan vót mint a csirkepiszok. „Ettű së férsz mán e’!” - mondta a Tata. 
Nagyon sokat dógoztam, dógoztattam. Szögényös ételöket főztem, tarhonyát, 
paprikás krumplit, paszúrlevest hús nékű, kumplikását, kukoricagaluska-levest. 
Ëgy mázsás disznót lëvágtunk évente, főfüstőtük, azt beosztottuk ëgy évig.  

Idekerűt Jancsi, a vejem, 67-be’ esküdtek a Rúzsiva’. Mondtam neki, ha 
mögcsinálod a szélső szobát, ott alhattok. Tata évelődött, hogy össze akarják 
dűteni a házat. Az a régi vaskalapos vót. Én mindég sokat segítöttem a 
Rúzsiéknak. Mire munkábú hazaértek, mögfőztem. Az unokák még egész kicsik 
vótak, mán csinátattam velük, amit csak löhetött. Mondtam, törjétök a diót! A 
kis Jani rávágta, hogy ez nem férfimunka. Mondtam, fejtsétök ki a borsót! Abba 
së vót sok köszönet. Mögötték, ellüvődözték. De azé tartottak tüllem, me’ 
kaptak néha a légycsapóbú. A Jani a kisebb, négy évve’, mint az Ági, de olyan 
kiskakas vót mindég. Ëgyik nap főzök a konyhába’, kinézök az ablakon, hát a 
Jani, az anyja mindönségit, hát nem szétszödte a biciklit, ahány darabja, annyi 
felé! Szaladok ki, mondom neki: „Hát të fiam mit csinász, szólok apádnak 
biztos!” „Né izguljon Mama, gurul ez nemsokára!” – mondta. Hát ëgy óra múva 
mán biciklizött rajta! Este mikó mögfürdettem űket, utána én is mögfürdöttem a 



 

levükbe’. Szótam az Áginak, gyere mosd mög a hátam. Gyütt, mosta a kis 
kezive’. Aztán a Jani is gyütt, én űtem a kádba’ pöndölbe’, azt ű is mosta. Az a 
csöpp gyerök! Mondtam a Janinak, hős vótá egész nap, itt a gatyád, zoknid, ott a 
lavór, essé neki aztán mossad kifelé! Dörgőte, dörgőte, rácsuktam az ajtót. 
Möglestem. Rítt. Aszondta: „Mama mikó látta maga apát gatyát mosni!”  

Hát ez vót az én életöm! Van aki aszondja, hogyhogy én még élök. A munka tart 
életbe’. Hát nem bírok maradni, mindég dógozok. Tëgnap mögmetszöttem itt a 
ház mellett a meggyfát, visalmafát. Kipikíroztuk a paprikapalántát, nagy részit 
én csinátam, mög pakolásztam kint. De olyan jó ezt csináni! Pedig nem vóna 
mán muszáj. Tán csak nem hiába való amit csinálok, de ha az is lönne, jobb 
hiába dógozni, mint hiába feküdni. 
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