„Mutassuk mög, mennyire tudunk még őzni…”

A 2016-ban möghirdetött
pályázatunkra beérközött pályamunkák

Úgy hirdettük meg pályázati fölhívásunkat, hogy hanganyagok beküldésére
ösztönöztük a pályázókat. Voltak, akik nem csak hanganyagban, hanem írásban is
elküldték munkájukat, és olyanok is akadtak, akik nem hanganyagot küldtek,
hanem írásban küldték be pályázatukat (40 írásmű + 29 hanganyag).
A beérkezett hanganyagok felkerültek a „Vásárhelyi beszédös lemez” című,
Hódmezővásárhely élő tájnyelvét bemutató mp3-as lemezünkre. A Nemzeti
Együttműködési Alaphoz és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott
sikeres pályázatunk eredménye lett az a lemez, amelynek segítségével immár
benyújthattuk a Helyi Értéktár Bizottságnak kérelmünket: mely szerint vegyék be
a Helyi Értéktárba ö-ző nyelvjárásunkat.
Sajnos Földesi Ferenc tanár úr, aki eddig a zsűri elnöki posztot meg a lektori
teendőket is ellátta, azóta fentről vigyázza munkánkat.
Jelen írásbeli munkák lektora dr. Sipka Rózsa tanár.

Kívánjuk, hogy a művek olvasása szerezzen kellemes perceket, illetve bízunk
benne, hogy az általunk megőrzött művek által az ö-ző nyeljárás is tovább él.

Pályázóinknak és leendő pályázóinknak azt kívánjuk, hogy ösztönözze őket újabb
és újabb művek létrehozására!
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Antal Zsuzsa: Az időjárás viszontagságai
Neki së könnyű, mán, mint az időjárásnak! Mindönki kedvire lönni - reménytelen!
Gyakrabban sziggyuk, mint dicsérjük, lögyünk őszinték. Mégis, dacolva embör
milliárdok ëgymásétul eltérő véleményivel: van, volt, lössz idő.
Azér érdeköl mostanában ez a téma közelebbrül, mer biztos vagyok abba, hogy az
időjárásnak valóba érzékölhető élettani hatása van. Nem elhanyagolható mértékű.
Korábban nem hittem el, legyintöttem csak, ha valaki az időre, főleg a frontokra
hivatkozva panaszkodott, hogy fáj a feje, hasogat a dërëka. Gondoltam, nem
beszélök össze-vissza, kicsit utána nézök a frontoknak, mer eszt emlögettyük a
legtöbbet, mint főbűnöst. Hiba vót! Óriási az ëgymással nem mindég harmonizáló
információdömping!
Mi az időjárási front - érthetően? Ez itt a kérdés
„A front a hideg meg a meleg levegő határainak érintközési felülete. A légtömegek
nem keverednek azonnal egymással a különböző sűrűségük miatt, ehelyett a
könnyebb, melegebb levegő fölemelkedik a hidegebb, sűrűbb fölé. A front, az
átmenet a kettő közt.” „Amikor egy időjárási front áthalad egy terület fölött,
jellegzetes változás következik be a szél sebességiben, irányában, a légnyomásban
meg a levegő nedvességtartalmában.”
Alapvetően háromféle: hideg, meleg mög kettős fronthatással élünk ëgyütt! Eddig
is eszt hallottam, de most mán tuti!
Több órás böngészésöm eredményit nem írom lë részletösen, az orvosmeteorológusok mögállapításai tudományosan igazolták, oszt teljesen azonos a
tapasztalatokkal. A frontok hatásának választéka bűségös. Fizikai-, mög
lelkiállapotunktul függ, hogy mennyire, mög milyen módon kerül a frontok hatása
alá szervezetünk nagyon érzéköny, finomra hangolt szerkezete. Mégis jobb, ha
értöm, mirül van szó, még akkor is, ha tönni ellene hatékonyan szinte sömmit së
tudok. Elhatározhatom ma, hogy holnaputántul stressz nékül fogok élni, de
értelme sömmi. Azér mán sikerül ëgy lépcsővel mögelőznöm magam azzal, hogy
másoknak az enyimhön hasonló problémáit is jobban tolerálom – ha eszömbe jut,
hogy front van! Különösen igaz ez a frontok három látványos mellékhatására:
idegösség, feszültség, lobbanékonyság. Érvényös ez kortul, nemtül függetlenül,
mindönkire! De kérdöm én, mér nem panaszkodunk, ha kirándulunk, ha fönn
vagyunk oszt szétnézünk a högytetőn ég mög főd köszt, ha sétálunk a
tengörparton, ha nyaralunk? Ott nincs fronthatás? Së ëgyes, së kettős?

A frontok mellett a szél is állandó okozója mögfejthetetlen napi gyüvő-mönő
bajainknak. Sokszor mongyák, sajog a könyököm, szél lössz, fáj a törés helye a
lábomon, mögőrjít a fejfájás, gyün a szél.
Közel lakunk a Dunáhon, gyakori a hűs dunai szél. Rossz viszonyba vagyunk!
Nem most kezdődött! 45 éve, még Sopronba, ahun az év 360 napján fú a szél.
Annak idejin széljárás szerint ösmertük az uccákat. Azér van a szélrül ëgy, azaz
ëgy viccös történetöm: vasárnap délután vót, gesztönyepürét öszögettünk ëgy
cukrászda óriási üvegablaka mögött ëgy másik nagylánnyal. Láttuk, ahogy
középkorú hölgyek sokan, mind elegánsan kiőtözve siettek valahová. Kisvárosba
mindönki mindég siet. Hirtelen föltámatt a szél, oszt lëkapta a lányok, asszonyok
kalapját, ami kötelező viselet vót a magukra valamit is adók köribe. Fuldokolunk
a nevetéstül, ahogy a port kavaró viharos szélbe, égnek álló frizurákkal
kapkodtak, visítozva futott kalapjai után a hölgykoszorú. Vót ëgy kalap, amelyiket
élire állítva fútta a szél. Nem tudom, mi lött a sorsa, mer a kalappal ëgyütt
kiszaladtak a szereplők a látóterünkbül. Filmszerű, ahogy ez máma a szömeim
előtt lëpörög, még mindig nevetök, ha eszömbe jut.
Mindig izgatott, hogy mitül vörös esténként az ég ajja, ha vörös, akkor mög mi a
kapcsolata a széllel? Nagyon ëccerű magyarázta van. Magyarországon az
uralkodó szélirány a nyugat-északnyugati, a napot is ott láttyuk lëmönni, a
közelödő erős szél, jelentős mennyiségű port mög szennyeződést juttat a levegő
alsó rétegibe, eszt a lëmenő nap fénye mögtöri, oszt az ég ajja ezér vöröslik.
Akkor most a nagy igazság: „Ha a nap vörösbe áldozik, az idő vagy marad, vagy
változik.”

Addig jó nekünk, amíg az időjárás emböri beavatkozással nem változtatható. Mer
ha uralni tudnánk, abbul sok jó nem származna.
Daru Pétörné Aszalai Eszter: A margaréta
Ez a kis történet az 1960-as évbe kezdődött. Akkor löttem első osztályos tanuló a
vásárhelyi Dózsa téesz központja területin lévő kis iskolába. Szép, sárga színű vót
az épület két tanterömmel, mög a mellette lévő helyiségbe lakott a tanítónéni,
Fülöp Marika „néni” az urával mög két kis gyerökivel. Neköm Pitzer Kati néni
vót a tanítónénim, akinek dërékig ért a szép barna, kissé hullámos haja. Mindön

nap Vásárhelyrül gyütt biciklivel, ha esött, ha fútt, bár télön a téesz-autó hozta ki
az iskoláhon.
Én a nagyanyámmal möntem, mer ű ráért elkísérni az iskolába, oszt ha nem
sietött, én nagyon bosszankodtam. Történt fél év után, tavasszal, hogy a tanítónéni
azt mondta, hogy aki nem késik el, szerepölni fog.
Tudni köll, hogy a tanyai iskolába ëgyik hétön délelőtt, a másik hétön mög
délután jártunk. (Aszt mög majnem elfelejtöttem mondani, hogy az 1., 2, 3, mög a
4. osztályok jártak az ëgyik tanterömbe, az 5., 6., 7., 8. osztályosok mög a másik
tanterömbe. A tanítás úgy folyt, hogy három osztálynak fölváltva mindig önálló
órája vót, oszt a negyedikkel pedig a tanítónéni foglalkozott addig „hangosan”.
Nagyon érdekös vót, mer az önállóknak az óra elejin kiosztotta a föladatokat, oszt
azokat óra végiig be köllött fejezni. Így dógozva mögtanultuk mink a hangos órák
anyagát is a többiektül évrül-évre ismétölten. Igön jó módszer vót ez!)
Visszatérve fönti mondandómhon: Azon a bizonyos napon az indulásunk előtt
átgyütt hozzánk Rozika néni a szomszéd tanyábul, ami igön közel vót a mi
tanyánkhoz, mer csak ëgy lucérnafőd választotta el űket ëgymástul.
Rozika néni köszön a nagyanyámnak, aki szintén üdvözli: „Jó napot, Rozika!
(Nem tegezték ëgymást, pedig csak úgy tíz év löhetött köztük.) Elég az hozzá,
hogy beszélgettek, beszélgettek, mán az udvarrul is kihaladtak, én mög
kiabáltam: „Gyerünk mán, mamám, elkésünk!” „Jó van, jó van!” - vót a válasz, de
űk csak beszéltek tovább. Én odaszóltam: „Elmék mán!”, - oszt el is köszöntem
röngye-móggya szerint. Oda is értem az iskolába még időbe.
Ëccör csak a mamám begyütt az iskola udvar szélibe, oszt kiabált: „Gyere csak
Ecó ide!”. Én szaladtam hozzá, oszt amikor mán odaértem, lëhúszta a mackóm
oszt két hatalmasat a fenekömre csapott, majd hazaszalatt. Ez a tanítás előtt vót –
tényleg nem késtünk vóna még el, de én nagyon szerepölni akartam, mint ahogy
azúta is mindig.)
Becsöngettek (ilyen módon: ëgy vasdarabot ëgy másikkal ütögettek, ez vót a
„csöngő”!). A tanítónéni möghallgatta a két hetes jelentésit, oszt utána
mögkérdözte: „Ki vót rossz?”. Sokan elkezdtek kiabálni, hogy Aszalai Ecó
elszökött a nagyannyátul, nem várta mög, hogy elkísérje az iskolába, oszt az mög
lëhúzta a bugyiját, oszt elverte. A tanítónéni mögkérdözte, hogy igaz-ë ez? Én
mög feleltem, hogy igaz.

Tanítás után, amikor hazakísért a nagyanyám, elmondta anyukámnak, aki azonnal
elvert. Este mög, amikor apukám hazagyütt ű is kérdözte, hogy mi vót máma? A
mamám elmonta, hogy elszöktem előle, akkor asztán apukám is mögvert a
nadrágszíjjal, amit lëvött a nadrágjárul. Én ríva ígértem, hogy jó löszök.
Másnap az iskolába kiosztották aszt a várva várt szerepöt. A júniusi évzárón a
téesz kultúrházába vót a szereplés. Tisztán emlékszök rá, hogy jó pár versszakú
vers vót, mind különböző virágokrul szólt. Én ëgy négy soros margarétárul szólót
kaptam. Anyukám vött fehér krepp papírt, lëvágott úgy másfél méternyit, oszt
korcot varrt neki, amibe bugyigumit fűzött. Ez lött a dërëka, oszt mielőtt
összevarrta ódalt, az ujját mögnyalva visszapödörgette apróra a krepp papír szélit.
Szödött a düllő mellett az út szélibe tanálható margaréta virágokat, de csak a fejit,
oszt rávarrta a szoknyára. Fehér kis blúzt adott rám, oszt margarétábul koszorút
font a fejemre. Mindönki hasonló öltözékbe vót. Mindön osztálynak jól sikerült a
szereplése. Tele vót a kultúrház.
Ez neköm olyan emléközetös vót, amit soha el nem felejtök amíg élök.
Az iskola kapcsán ide tartozik még, amit most el akarok mondani, de csak tényleg
nyúlfarknyi lösz.
A testvéröm, Rózsi, aki hat évvel idősebb vót, mint én – Vásárhelyre, a városba
járt iskolába, a Nyár uccára, majd a Nádor uccára. Zsuzsi testvéröm negyediktül
a Dózsa téeszbe, ahogy én, oszt neki is vót ëgy nagyon kedves tanítónénije – úgy
hítták, hogy Konc Márta tanítónéni. Űtet a negyedik osztályba tanította. Én is
emlékszök, szép barna hullámos rövid haja vót, mög szép bordó mackója, fehér
blúzzal. Ű is biciklin gyütt Vásárhelyrül, mint az én tanítónénim. Konc tanítónéni
mindig kedves mög mosolygós vót. Löhet, hogy emlékszik is a kis fekete hajú,
nagyon aranyos Aszalai Zsuzsikára, aki nála tanult mög nagyon szépen olvasni,
mög aki a mai napig hálás neki ezér. Pár éve a vásárhelyi rádióba vót
ëgybeszélgetős riport Márta nénivel, oszt ekkor az én testvéröm, Zsuzsi is
betelefonált, oszt beszélt Márta nénivel az élő műsorba. Azúta vót a Németh
László Városi könyvtárba ëgy könyvbemutató, előttünk ült, de akkor nem
ismertük mög. Az lött volna ëgy nagyon jó alkalom a találkozáshon, de reméjjük,
hogy möglössz majd éccör!
Tisztölettel írtam: Daru Pétörné, Aszalai Eszter (Ecó)
Antal Zsuzsa: Elmélködés 1956 mögünneplésirül

A követköző elmélködést 1956 mögünneplésirül Antal Zsuzsa írta, aki ëgy
autóbalesetött szenvedött a gërince fölső szakaszán, a C4 magosságába,
gërincvelő ficamot.
Zsuzsa Internetös blogján számtalan, sok embör átal olvasott, remök írás
tanálható. A bloggal, mög az Antal Zsuzsa Alapítványnak az a célja, hogy
segíccsön a sorstársainak, mög hogy rövidíccse a sajnálatos távolságot az
“egésségös” mög a bármi okbul “sérült” embörök köszt. Blogjának címe:
http://eselyegyenlotlen.blog.hu/ , mög www.azsa.hu az alapítványáé.
Hallott a Wass Albert Irodalompártoló Kör tevékönységiről, érdeklődik iránta,
oszt ű is mögkapta tűllük az „Írások vásárhelyi nyelvön” című könyvet. Tiszta
szívbűl lött hát ű is tisztöletbeli ő-zős budapesti pártolójuk.
Így szól az írása vásárhelyi nyelvön:
Fiatal fölnőtt vótam, amikor előkerült ëgy kisgyerökkori kép az emlékeimbül.
1956 október 22-23-24. Soproni kétszobás házunk ëgyik szobájába vagyunk ...
… ez a „mi szobánk”. Itt zajlik a család élete ősztül tavaszig. Ebbe a szobába
alszunk mink: Mama, Edit mög én. Az ablakok pokróccal lëtakarva. Még a két
szoba közti dupla ajtó ovális üvegei is. Sok embör van a „mi szobánkba”. Nem
vendégök. Szomszédok, ismerősök főleg utcabeliek. Gyünnek-mönnek,
üldögélnek. A szürkés fényben mindön, mög mindönki szürke. Ölelő puha szürke.
Nem nagyon kapcsojják föl a villanyt. Nem tudom mér? Néha ég ëgy-két gyértya.
Mindönki halkan beszél. Többször hallom: Antalúr …Antalúr … Ű az én
apukám. Beszélnek véle, kérdöznek tülle, mönnek utánna. A most itt lévő
embörök másszor nem szoktak begyünni a „mi szobánkba”. Általába be së
gyünnek a házba. Nyáron az udvaron beszélgetnek főleg apámmal, hidegbe
legfőjjebb a konyhába gyünnek be, oda is erőssen szabadkozva. Most mög itt van
a fél ucca. Az furcsa, hogy mi mindönkivel jóba vagyunk, de begyünni nem
szoktak. Most még az Öreg Balázsnéni is itt üldögél szótlanul, kendősen. Ű a
szomszéd bácsi édösannya, alig ösmerjük, az udvarukra is ritkán gyün ki. A
sezlonyunkon mindég ül valaki, néha többen is. Másszor azon jáccunk Edittel, ha
mögengedik… Van ott ëgy párna, (kör alakú, kissé kopott gobelinös) izgulok,
hogy azzal në történnyön sömmi, mer a párna nem az ülő – fekvő alkalmatosság
tartozéka, hanem a kedvenc párnám, de eszt űk nem tudhattyák. A ház összes
széke a szobába van. Az Öreg Balázsnéni, mög a mi Mamánk mindig ugyanazon a
székön ül. A mi Mamánk az édösanyám édösannya. Mások mindig máshun ülnek,

de inkább állnak. Komoly mindönki. Pedig mink máskor sokat szoktunk nevetni,
jáccani. Érződik, hogy az ott lévőknek jól esik az én szelíd, halk szavú apám
közelibe lönni. Szívesen vannak a házunkba. Apu úgy mén dógozni, mint másszor.
Ha nincs itthon, mindönki nagyon várja, hogy hazaérjön. Többször kimögyünk a
konyhába, a falra szögelt röcsögő, vászonborítású rádiót hallgattyuk. A fölnőttek
értik amit mond. Én nem. Csak sistörgést, kivöhetetlen kiabálást hallok a rádióbul.
Egyébként së tudom elképzelni, hogy kerül abba a dobozba a hang. Szokatlan
dolgok történnek...
Naggyjábul ennyi a határozott 1956-os emléköm. Nem emlékszök arra, hogy
féltem vóna. Csudálkoztam, mög nem értöttem sömmit abbul, ami körülöttem
történt. Örültem, hogy űk voltak nálunk, oszt mi otthon vótunk.
Eszt a rövid dokumentumfilmöt igyekszök tisztán őrizni. Október 23-án mindig
beugrik, gyakran másszor is.
A ’70-es évek elejin jutott eszömbe elősször ez, a mögélt történelöm apró darabja.
Többször is ellenőriztük családi körben, hogy valóban az emléközetöm epizódjaë, vagy a képzeletöm, mög a másoktul hallott történet töredékök keveréke?
Hihetetlennek tűnt, hogy ëgy alig három mög fél éves kislányba határozott
nyomot hagyott az a pár nap. Sokáig ëgyáltalán nem beszéltünk 56-rul, nem
nagyon löhetött. Jobb, ha a gyerökök nem tudnak sömmit, akkor nem eshet bajuk.
Mán beszélünk 56-rul, sokan sokfélét. A történetök időrül időre rugalmasan
illeszködnek a történelöm változatosan formálódó képibe.
A mi házunkba akkor, spontán alakult társaság gyütt össze. Ott, azokba a napokba,
abba a zavaros helyzetbe, embörök olyan csoportja vót, akik bizalommal,
tisztölettel vótak a végletökig korrekt apám iránt, mög ëgymás iránt. Féltötték,
mög óvták az időseket mög a gyereköket. Sönki së tutta pontosan, hogy mi zajlik
a városba, de érözték, jobb ëgyütt lönni, mint külön-külön, nétán ëgyedül. Bíztak
apámba, a többi hír-hozóba mög abba, hogy a mi házunk erős, stabil, mög
befogadó. Pár falat harapnivaló biztos akadt. Valamit hozott mindönki. A bizalom
vót a legfőbb összetartó erő. 56-ba nem fakult mög a II. világháború képe, ami
nagyon viharos vót a mi uccánkba, a mi házunkba is. Még égtek azok sebök is.
A hírforrások száma szinte nulla vót az ötvenes évek közepin. A kritikus napokba
nem gyüttek az újságok, az a pár létező rádióállomás alig működött. Telefon csak
két házba vót az egész utcába. TV nem is létezött. Internet? Legföntebb Einstein
fejibe.

Ma mán pontosan tudom, hogy mennyire különböző gondolkodású, eltérő
társadalmi mög anyagi helyzetű embörök vótak akkor nálunk. Így még nagyobb a
pár napos ëgyüttlét értéke a szömömbe. Az ëgymástul mindön szempontbul
nagyon távol lévő embörök tuttak, mertek, akartak tisztölettel ëgyütt lönni, ëgyütt
gondolkodni, emböri módon kommunikálni. A város szélin laktunk, a
környékünkön nem zajlottak utcai eseményök. A történelmi centrum a belváros,
mög az egyetem környéke vót. Sopronba nem fajult vérontásig az 1956 októberi
eseményök sora, de fordulópont vót sok embör életibe.
Azúta is – sok évtizede - tisztázatlanok, kibeszéletlenök az eseményök. Történeti
értékű emlékei sokaknak vannak, az enyimnél jóval nagyobbak. Többoldalú,
hiteles, átfogó értékelésöket viszont máma së tanálok. A napi aktualitás mindönt
felülír, átsző. Ijesztő, hogy nem tuggyuk, mire emléközzünk, mit mög hogy
ünnepöjjünk okt. 23-án. Mönnyünk? Në mönnyünk? Hova mönnyünk? Kikkel
mönnyünk? Mit mongyunk a gyerökeinknek?
Ünnep ez a nap, vagy csak hivatalos munkaszüneti nap? Piros bötűs…
Nagy Mihály: Falualapító halászok, hírös kubikusok
Jómagam is halász-kubikos családbul származok. Édösapám, nagyapám, sőt
még a dédapám is halász vót. Ëgy-ëgy családbul, ha több férfi vót, akkor ketten
vagy hárman is halászok löttek. Őseim halászmestörök. Vótak, akik nagyhálóval
halásztak, még télön is, amikor jég borította a Tiszát. Nehezebb körülményök
között, de mög tudták ódani az akkori jég alatt a nagyhálós használatot...
A szájhagyomány szerint 1241-ig, a tatárjárásig vissza tudják vezetni az ëgykori
települést. Ez a település is a honfoglalás alapján Ond vezér népit illette. 1647ben az utolsó mögrázkódtatáson esött körösztül Mindszent. Ekkor mértek döntő
csapást a törökökre a császári seregök környékünkön. E vérzivataros időben a
lakosság részbe elmenekült, részbe elpusztult. A hadjárat után a nádasok
védelmit élvező lakosság közül hét halászcsalád telepödött mög a Tisza —
Kurca — Bográcsos mög a Horgolat övezte térség magaslatán. E hét
halászcsalád vetötte mög az alapját az új kösségnek.
Az 1702. évben Hodosy Imre tábori lelkész ëgy kis csapata ide vetődött
Erdélybül, oszt a kis lélekszámú lakosság szívélyössége fogadta, marasztalta,
maraggyanak köztük. Hódosy is lëtelepödött, — ű lött Mincent újraalapítója.

Ez a település az ő-ző népnyelvöt használja. Nem állítjuk azt, hogy a
lëtelepödött hét halászcsalád mindëgyike Szögedrül származik, de az 1722-es,
mög az 1745-ös lakó- mög adójegyzéköket a szögedivel összehasonlítva sok
azonos családnév szerepöl mindkét jegyzékön.
Mivel a Tisza së tudott mindönkit eltartani, oszt ëgyre kevesebbet hozott a
konyhára, más elfoglaltságot köllött keresni az emböröknek.
Fődje nem vót mindönkinek, így vagy a túl a tiszai Pallavicini őrgróf birtokára
möntek summásnak, hónaposnak, vagy kubikus munkára kényszerültek, vállalva
ennek a sorsnak mindön keserűségit.
Vót olyan időszak is, amikor négyszázan is útra keltek talicskával, tejjes
fölszereléssel, hogy munkához jussanak, családjuk mögélhetésit biztosíccsák.
Ezt az embörnyűvő kubikus munkát mindig böcsülettel, mög kiválóan végezték,
ezáltal hírössé váltak kubikusként. Munkájuk során eljutottak külfődi
országokba is. Vasút- csatorna- útépítés, a Tisza szabályozása, mög mindön ilyen
jellegű munkát elvállaltak. Később, ha másnak nem is, de nekik mindig jutott
munka, mer a mindszenti kubikus fogalom vót. Ëgy anekdota is fönnmaradt
rúluk.
"Amikor Kolumbusz Amerika fődjire lépött, a parton mincenti
kubikosokkal találkozott, akik mán végeztek is a munkával, oszt hajóra vártak,
hogy hazagyühessenek."
Ëgykor a házakat fődbül építötték. Vót paticsfal, vertfal, vályogfal mög
csömpölyegfal. A tető zsupp vagy nád vót, később pala vagy cserép. Ilyen
épületökbe laktak. Ha véletlenül tűz ütött ki valahun, nagyon sok ház lëégött,
mer a kerítésök is nádbul vótak, oszt egyéb gyúlékony anyagok is vótak a ház
portáján.
A ház szoba — konyha — kamrábul állt. A halászházakba nem vót válaszfal:
ëgyik ódalon a halászszerszámok, hálók, a másik ódalon az ágyak, szekrényök, a
családi otthon bútorai helyözköttek el. A házaknál annyi mögkülönböztetés vót,
hogy ahun fiatal, eladó lányok- vagy fiatalasszonyok vótak, a fal ajját az uccán
60-70 cm magasan égszínkékre meszelték, ahun mög idősek laktak, ott
téglavörös vagy fekete színűre.
A téli erdővágások után, a tavasz közelödtivel az embörök mán
nyugtalankodtak, ugyan beindulnak-ë a munkák? Az embörpiacon nagyon sokan
várták a munkát.

A régi községháza környékin, mög a takarék előtt vótak az embörök, oszt várták,
hogy a bandagazdák mögkapják az üzenetöt, hogy beindulnak a munkák.
A bandagazda előbb a saját emböreit válogatta ki, akik mán dógoztak vele, oszt
ismerték a munkához való viszonyát.
Ha még vót hely, a többiek is kommendálhatták ismerőseiket a bandába,
brigádba. Vótak olyanok, akit akkor nem választottak ki, azok nehezebben
tudtak elhelyözködni. Budapestön a Teleki térön vót, ahun a munkát keresők a
piaci bódék tüvibe éjjel is ott tanyáztak, várva a munkaalkalomra, hátha valami
munka sikerülne. Vásárhelyön a Kossuth térön vót az embörpiac.
1947 tavaszán táviratot kaptam korábbi munkahelyemrül, hogy mönnyek föl
dógozni. Föl is möntem. Az élelmözést még mindig nehéz vót mögoldani. Főleg
a kenyérkérdést. Írtam haza édösanyámnak, hogy milyen nehéz beszörözni a
könyeret. Mivel beteg vót (lë vót a bal oldala bénulva), valakivel mögsüttette a
könyeret (ha otthon vótam, én sütöttem), ëgy zsákba rakták, aztán postára
vitette oszt föladatta számomra. Hogy örültem, amikor mögkaptam! "Most jó
hazai könyeret öhetök"- gondótam. Amikor fölvágtam, majdnem sírva fakadtam:
a könyér be vót gyulladva, mög nyúlt. Valószínű, hogy még ki së hűlt röndösen,
oszt mán akkor föladták, hogy minél előbb öhessek belűle, vagy az akkori nehéz
postai szállítások, valamint a nagy nyári meleg okozhatta a könyér
begyulladását. Öhettem továbbra is a pattogatott kukoricát, mint addig. Nem
sokáig köllött önnöm, ugyanis tanálkoztam N. Jancsival, aki értesítést kapott ëgy
rokonátul, hogy Dorogon mögindul ëgy jó munka. Igaz, nem szakmabeli, de
nem baj, hisz köll a péz nagyon. Ëgy bányaföltárás indult, oszt utána hozzá köll
építeni ëgy bányavasutat is. Amikor elmöntünk a fölvétölre, az orvosi
vizsgálaton kérdözte az orvos: — mi a foglalkozása? – kubikus – mondtam.
— Hát fiam, tégöd inkább ëgy pincérnek képzelnélek el. A Jancsi erős testalkata
után úgy is tűnt, hiszen alig hatvan kilós vótam. A fizetésünk elég jó vót,
havonta még szénjárandóságot is kaptunk, osztán járt hozzá élelmiszer vételözés
is.
A legénylakáson laktunk. A munkába járás hat és fél kilométer úton történt, a
högy alatt, a népessel. Ezzel szállították a bányászokat is. Jancsival ëgy
bográcsba főztünk, oszt csak havonta ëccör utaztunk haza. Nagyon jó szén vót
ott. Kéthavonta kűttük haza a szénjárandóságot. Vótak, akik el is adták. Cs. Jani
bácsi brigádjával el is készültünk határidőre. Karácsonyra mán kész is löttünk a
munkával. Az ünnepöket mán otthon tőtöttük családi körbe. Mivel a követköző

évbe nem möntem föl Pestre dógozni, itthon próbáltam elfogadható keresethön
jutni. Segítöttem édösapámnak a halászatba, de ha vót szakmai területön valami
munka, akkor azt csináltam. Ha édösapámmal vótam, kora röggel kiszödtük a
varsákat száradni, ha vót benne hal, kiürítöttük, oszt a napon szárítottuk estig,
akkor raktuk vissza. Ha lëgyöngültek a varsák, első mög második alkalommal
kékkűvel vízbe köllött áztatni, ha pedig mán újabb gyöngülés vót látható, akkor
mán kátrányozni köllött. Ilyenkor vót időnk, hogy nyárson süssük a halat, vagy
kis bográcsba halpaprikást főzzünk. Amikor mögfőtt, jóízűen mögöttük, oszt
utána a szapollyal a Tisza viziből merítve nagyokat ittunk a halpaprikásra. De jó
is vót! Bezzeg most nem mernék belűle inni.
Úszni nem tudtam — ëccör majdnem belefulladtam a Tiszába —, inkább
eveztem, ha fölborulnánk, ëgy evező mán mög tudja menteni az embör életit.
Mivel a folyó mindkét ódalán vótak varsák, így át köllött evezni a csónakkal a
másik oldalra is. Ekkor gyütt ëgy nagy szél déli iránybul, ami úgy fölkorbácsolta
a vizet, hogy azt hittem, rögtön fölborulunk. Édösapám atta az utasításokat,
nëhogy ódalrul kapjuk a hullámot. Úgy evezzek, hogy szömbe lögyek mindig a
hullámmal, mer másképp fölborulunk. Az a bizonyos kilenc kovács së tudta
vóna a zabszömet arra a helyre beverni, ahová szoktuk mondani, annyira féltem.
Jelzöm, édösapámnál is vót evező, de ű nem használta. Nagy nehezen átértünk a
túlpartra. Ekkor estem át a vízkörösztségön. Édösapám utána azt mondta: azér
nem segítöttem, hogy tanuld mög, hogy ilyen vészhelyzetbe mi a tönnivaló. Ez
jó lecke vót, hisz nemcsak a szép ódalát láttam, mög éltem át a halászatnak.
Édösapám éccör ëgy nagyobb méretű süllőt is fogott. Amikor a kikötőbe ért (a
rév mög a hajóállomás között vót), ëgy parton lévő embör, aki a csárdábul gyütt
oda, mögkérdözte:
– Bátyám uram! Milyen vót a mai fogás?
– Elég jónak mondható, ugyanis ëgy szép példányt is sikerült fognom.
– Mekkora löhet az a hal?
– Löhet az tán hat kilós is.
– Mutassa csak meg, hadd lássam én is. Ekkorát még úgysë láttam.
– Igaz, mán bevásároltam a csárdába a Feri bácsitul, de ezt még mögvönném, ha
eladná bátyám Uram! –
– Eladó ez kéröm, mi ebbül élünk.
Mögmérték, oszt a hal súlya nyolc kiló lött. Vót is nagy öröm mind a két részrül.
Nyugdíjasként vót harcsából is ëgy jó fogása. Varsával fogta. A gátakig vót a
Tisza akkor. Ëgy nagyméretű hátizsákba töttem bele fejestül, a farka a levegőbe

lógott. Vonaton vittük be Vásárhelyre, a Halász Szövetközetbe. Éppen szállítás
vót. 26 kilót nyomott, amikor mögmérték. Az igazi nagy fogás a harmincas évek
elejin vót. Ezt a testvérivel, csapóval fogták. Én 5-6 éves löhettem. A nagy
harcsa a lëméréskor 75 kilót mutatott, így pár halász segítségit is igénybe vötték.
A negyvenes évekbe olyan nagy vót a talajvíz, hogy a Horgolatot nagy víz
borította évekig. Elekes Jóska bácsi ezt kihasználta, oszt hallal telepítötte be,
majd a horgászoknak kiadta. Télön mög a korcsolyázók bizonyos összegér
korcsolyázhattak rajta. Vót nagy forgalom, a fiatalok télön is sokan gyüttek.
Jó pár évig vót így. Nyáron ű is halászott a Horgolatba, mög a Tiszán is, télön
mög szödte a pézt a korcsolyázóktul. Amikor a víz lëmönt, sok hal elpusztult.
Jóska bácsi nyugdíjas korába a halászszerszámok kicsinyítött mását is
elkészítötte. Ezök a helyi múzeumba is mögtekinthetők.
Az édösapám átal használt ëgykori halászszerszámokat én is a helyi múzeumnak
ajándékoztam. Ilyenök: kérészszödő, jégpatkó, jégvágó balta, fenekös 40
horoggal, régi horgok, hálókötőtűk, halászigazolványok... Azúta több kiállításon
is bemutatták azokat, még Németországba is.
Ëgykori halászok, akikre még emlékszök: Ágoston mög fia: Mihály, a két
Bereczki: Pista mög Feri, a két Gyovai: Ferenc, Jani, az öreg Róth mög veje
Ádám. Az öreg Apró (Nagymári) Ócsai Misa bácsi, Elekes Jóska bácsi. A
Danicska család: Lajos, István mög Sándor.
Őseim: Nagy Mihály halászmestör mög két fia: Mihály a cimbalmos, mög
Sándor, az édösapám.
Samu János: Apró csibésségeink
Ha mán választani löhet a történetök küzül, akkor én mindönképpen igaz
történetöt mondok el, mer’ ezt úgyanúgy el tudom mondani másutt is, mög
máskor is, oszt nem gabalyodok bele kitanált részletökbe. Akkor hát had kezdjem
azzal, hogy mink së vótunk jobbak a Dëákné vásznánál, oszt gyerökkorunkba’
mink is csibészködtünk ëgy kicsit. Na nem vót az komoly dolog, mer’ azér’ arra
vigyáztunk, hogy másnak kárt në okozzunk. Asziszöm, hogy mindönki ismeri a
becsöngetést, amikor ëgy kis csapat gyerök mögy az úccán, oszt mögnyomják a
csöngők gombját a kapukon, oszt utána illa berek, nádak erek, gyorsan

eliszkolnak. Ez olyan csibésség, amit a gyerökök általába’ ëgyedül nem csinálnak,
mer’ sönki së akar saját magának imponálni a bátorságával.
Ennél ëgy kicsit merészebb dolog vót, hogy nyáron, amikor az idő jó meleg, oszt
az embörök nyitott ablaknál vacsoráztak, benn a szobába’vagy konyhába’ békát
dobtunk be az ablakukon. Ëgyik este kerestünk néhány békát a bokrok alatt,
asztán bele űket a zsebünkbe. Elindultunk a Petőfi úccán, figyelve, hogy hun van
nyitva ëgy ablak. Ahun nyitva vót, oszt a függöny is ellebbent, ott bedobtunk ëgy
békát az ablakon, oszt mingyá kiváltottuk a nyúlpasszust, oszt el onnan.
Emlékszök ëgy esetre, amikor a béka az asztalon lévő tálba’ a gőzölgő levesbe
esött. Az asszony az asztalnál fölsikított, aztán kiabált az urának, hogy „Mönny
mán utánuk, oszt tekerd ki azoknak a csibészöknek a nyakát. Ezök a rohadt
kölkök ëgy varangyos békát dobtak a finom levesömbe.” Mire kigyütt az embör a
biciklivel, mink mán a Kinizsi úccánál vótunk, ott elfordultunk, oszt odasímultunk
a sötétbe’ három nagy vadgesztönyefa törzsihö’. Szöröncsénk vót, mer’ a biciklis
embör továbbtekert. Így oszt mögúsztuk. Illetve majnem, mer Pista barátom
elmondta a dógot a húgának, az mög nem tudta a lepénylesőjit befogni, hanem
ellotyogta az anyjának. Na aztán lött ám hadd-el-hadd. Nem kapott ki Pista,
hanem vasárnap röggel a focimeccs helyött ki köllött mönni neki az apjával
Kopáncsra oszt ëgy jó nagy darab répafődet ëgyedül kiacatolni, csak úgy a
csupasz kezivel, kesztyű nékül. Késő délután végeztek, de ráadásul miközben
Pista acatolt, az apja váltig mondogatta „Pista fiam, tanáltál mán békát? Nem? Hát
ott nézzed az acat tüvibe.” De hát ez így vót röngyin. Ha a szüleink rágyüttek a
csibésségeinkre, bizony néha mögreguláztak bennünket.
Leggyakrabban azér’ durrogatással szórakoztunk. Ez mán biztos kezd kimönni a
divatbul, mer’ a fiatalok bele vannak temetközve a számítógépjeikbe mög a
videójátékjaikba. De azér’ remélöm, hogy akad még ëgy-két életrevalóbb
fiúgyerök, aki ki akarja próbálni ezt a jó úccai szórakozást. Hát akkor figyeljetök
ide.Elmondom részletösen, hogy hogy köll csinálni.
Először is köll hozzá ëgy lyukas kúcs, de nem valami kis vacak szekrénykúcs, ami
túl könnyű, hanem annál valamivel nehezebb; aztán köll ëgy jó erős madzag, ami
kétször olyan hosszú mint az alsó karotok, asztán ëgy szög, ami beleillik a kúcs
lyukába, no mög ëgy doboz gyufa. Régön a lyukas kúcs elég gyakori vót, mer’
ajtók mög kapuk zárjába is használták, de azér’ használták nagyobb lakatokho’ is.
Azokat a zárakat mög lakatot löhetött ilyen kúcsokkal kinyitni, amelyiknek a
közepin vót ëgy pöcök oszt arra köllött ráilleszteni a kúcs lyukát, belenyomni a
zárba a kúcsot, ameddig mönt, utána úgy elfordítani. Löhet, hogy a padláson vagy

fészörbe’ tanáltok még ilyet, de löhet, hogy csak az ócskapiacon a régiségök
között. A szög mög olyan lögyön, hogy passzoljon a lyukba, de elég hosszú is,
hogy legalább ëgynegyed kiájjon, amikor az üres lyukba teljesen beledugtátok
vagy belepróbáljátok. Arra figyejjetök, hogy në lögyön olyan vékony, hogy
lötyögjön a kúcs lyukába’. Ha tompa a szög, annál jobb. Ha túl högyös, akkor
dörzsöljétök jó’ oda a högyit betonho’ vagy kűhö, hogy ëgy kicsit tompa lögyön.
Na, most össze köll állítani a durrogatót. A madzag ëgyik végire rá köll kötni a
kúcsot úgy, hogy a madzag végit átdugjátok a kúcs fejin, ami persze szintén
lyukas, csak éppen az a lyuk nagyobb mint a kúcs végin lévő. A madzagot jó
erősen rá köll kötni. A madzag másik végire mög a szöget köll rákötni úgy, hogy a
szög feje alatti részre a madzagot legalább ëgyször rátekerni, oszt azt is jól
möghúzni mög legalább két csomóra kötni. Most gyün a tőtés. Két vagy három
gyufa mérgit bicskával lëhúzni a gyufaszálrul, de úgy hogy a gyufa fája në lögyön
ám közte. Ha a kúcson a lyuk egészen nagy, akkor több gyufa mérge is köll. A
lényeg az, hogy a kúcs lyukát félig köll tőteni a lëkapart gyufaméröggel. Utána a
lëtompított szöggel jó’ belenyomkodni a lyukba, hogy ki në szóródjon, mög hogy
a tőtés tömör lögyön. Mán kész is van. Most a szöget beleilleszteni a kúcs
lyukába, amibe mán benne van a beletömött gyufamérög. Kű-, tégla vagy
betonfalon legjobb durrantani vele. Odaálltok a fal mellé úgy, hogy kb fél
lépésnyire lögyetök a faltul, de nem a fal fele néztök, hanem úgy álltok, hogy a fal
a jobb kezetök felül lögyön. Itt mindönt a jobbkezesöknek mondok el, balkezesök
mindönt az ellenkező kezetökkel köll csinálni. Tehát folytatom. Bal kezetök
hüvelykujjával a szög fejit, a mutatóujjatokkal mög a kúcs fejit fogjátok úgy, hogy
a kúcs mög a benne lévő szög kitőtse a bal kezetök araszát. A jobb kezetők mög a
feszösre húzott madzag közepit fogja. Most csípőbül félfordulatot csináltok, hogy
lendületöt vögyetök, oszt a kúcsot a benne lévő szöggel odacsapjátok a falhoz kb
félcomb magasságba’ úgy, hogy a szög feje nekicsapódjon a falnak!Ekkor az
ütődéstül a kúcs lyukába’lévő gyufamérög nagy durranással föl fog robbanni, oszt
kilüki a szöget. Persze a szög nem fog elrepülni, mer’ rá van kötve a madzag, ami
a kezetökbe’ van. Így újra mög újra löhet használni egész addig amíg a házba’
lakók, akiknek a falán durrogattok el nem zavarnak onnan bennetöket. Azért tán a
béke kedviér’ jobb, ha valamelyik villanykaró betonpillérjin vagy elhagyott
betonfalon próbáljátok ki.
Nem köll félni, mer’ az a kis robbanás inkább csak durranás mög néha legföntebb
ëgy kis fekete karikát hagy a falon ott, ahun durrantottatok. Soha sönki nem sérült
mög ettül a játéktul, oszt órákig tudtunk vele szórakozni, vagy addig még ránk

nem uszították a kutyát, különösen a görögkeleti templom melletti játszótérön a Zbérháznál.
Na, próbáljátok ki, oszt jó durrogatást mindnyájatoknak.
Tolnai Imre Krisztián: A mögbolondított vövő
Ëgy éve vötte kezdetit ez a történetöm. Mögkerestem az internetön ëgy ismert
cégöt valami nyomtató kapcsán fölmerülő kérdéseimmel. Érdemben viszont
sömmire së válaszolt az "ügyfélszolgálatos" úr.
Mögsértött a stilisztikailag, etikailag is kifogásolható mögnyilvánulásaival velem
szömbe. Korábban viszont kedveltem űket a honlapjuk miatt. Az úr kollégája
elnézést kért helyötte. Ám ű mög 400 Ft-tal többér ajánlotta a terméköt. A mai
napig së válaszolnak erre së. Mögkértem, në hívjanak föl.
Ëgy vérnyomásmérőt vöttem tűlük. A vérnyomásmérőre mög a mandzsettára is 5
év garanciát írt ëgy ott dógozó. A futár akkor hozta ki a terméköt, amikor nem
vótam itthun. Föl köllött mönnöm a postára érte. Átvöttem a csomagomat. Itthun
vöttem észre, hogy nem stimmöl a mandzsetta garanciaideje. A papíron ëgy év
szerepölt. Még inkább fölhergöltek. Mög mindön ehhön hasonló. Írtam nekik
ímélt. Még inkább fölingeröltek. Azúta is többször mögtötték. Föl mertek hívni
annak ellenire, hogy mögkértem üket ímélbe, né híjjanak!
Az egészségügyi helyzetöm romlott, ez hivatalosan is mögállapítást nyert. Errül
űk is töhetnek vastagon. A telefonhívásuk szerintük mögfelelő vót. Ám a valóság
az, hogy ëgyáltalán nem, sőt. 29 másodperc múlva mondta a telefonáló, rögzítik a
hangomat, én mög mondtam neki azt is, ez nem telefontéma, most nem tudok
beszélni mög ëgyeböket. Azúta több hónapja szinte csak ugyanolyan ímélöket
kűd ëgy kollégájuk. Többször mögkértem, fölszólítottam, hagyja abba a velem
való kommunikálást, ám ű továbbra is folytatta utána a számomra sértő, negatív
magatartásbeli mögnyilvánulásait velem szömbe, neköm címözve a
tartalomszögény, lërázó, lënéző érzetű e-mailjeivel. Ha még ëgyször ír, föl köll
jelentenöm. Elfogyott a türelmöm. Azúta a vérnyomásmérőm garanciaidejivel is
mögbolondítottak, mivel írtak annak kapcsán nem ëgyször ëgy évet is, holott a
terméköm dobozán, mög a cég honlapján is 5 év szerepöl, valamint korábban
ímélbe is ennyit írtak. Borzasztó, ahogy velem viselködnek. Jogsértést is
elkövettek velem szömbe, amirül ëgy hivatalos határozatom van. Mégis úgy

tapasztalom, „el akarnak vinni az erdőbe”, ám ennek kapcsán el köll űket
szomorítanom, mer magam szoktam járni a városomba lévő Kása-erdőbe, amikor
érzöm, hogy szükségös. Miattuk is vótam orvosi ügyeletön, mög SBO-n is, osztán
orvosi kezelésökre is járok.
Versöket is kűttem pedig általam írva nekik. Ëgyször szerzői sikeröket kívántak.
Remélöm, az érintött személyt nem köll följentenöm a rönd őreinél së.
Fölajánlottam a cégnek a jogvitánk röndözése kapcsán a löhetőségöket. Várom,
mi lösz a válaszuk. Nem hagyok rá sömmilyen sérelmöt.
Szégyöllhetnék magukat vastagon azér, ahogy velem viselködnek. Az itt lëírtak
miatt is löttem mögbolondított vövő, aki azonba nem haggya magát.
Tolnai Imre Krisztián 2016.október 1.

Török Katalin: Gyerökélmény a nagyszülőknél
Szeretném először is az anyai családfámat ecsetölni, mer itt kezdődött a mi
életünk története. Nagyapám, Kiss Sándor (1891-1961,) akinek az első felesége
Zaka Mária (1891-1949) vót.
Két gyerökük születött: Kiss Sándor (1926-2013) mög Kis Mária (1928-2004).
Édösanyám a családban az ëgyedüli ëgy s-sös.
Édösanyám 1949-ben mönt férhön Török Istvánhon (1926-2004). Édösapám
szülei: Török István (1897-1978), felesége Varga Eszter (1900-1985) vót.
Szüleimnek négy gyerökük születött, az első 1950-be, aki tragikus módon csupán
13 napot élt. Ezután követközött István bátyám (1951-2013), majd Mária nővéröm
(1952), mög én, Katalin (1954). Kiss Sándor nagyapámat Kisatyámnak
szólítottuk, aki másoccor is mögnősült, így lött égy mustoha nagyanyánk - akit
mustohának híttunk. Kisatyám állattenyésztéssel mög födműveléssel foglalkozott.
A háztájiba nevelt tehenöket is, űk atták a friss tejet. Kicsik vótunk, oszt nap mint
nap este mi möntünk a tejér, amit alumínium kannába vittünk haza. Kisatyám ëgy
vásárba vött mindhármunknak ëgy-ëgy ëgy decilitörös kis mázas, agyag kancsót,
amit mindig vinnünk köllött, oszt tejjesen telitőtötte tejjel. Annyira tele, hogy
mögemelni is alig bírtuk, hogy ki në lötyögjön. Mindég is monta, hogy mindön
csöppje köll, kárba në vesszön, ki në lötyögtessük! Kérte, hogy a tele kancsóval
érjünk haza.
Még tejkimérés előtt, a nővérömet mög ëngömet a jobb mög bal térgyire ültetött, a
bátyám mög kis sámlin ülve hallgattuk a meséit, ami állatokrul, mög növényökrül
szót. A mondandóját mindég szájtátva hallgattuk. Kisatyánknak ősz haja mög
kackiás bajsza vót, oszt éröztük a beszéggyin a hitelös szeretetöt, hun a ház
gangján, hideg időben az alsó konyha melegibe.Ugyëbár gyerökök vótunk oszt a
legrövidebb úton a Visszhang ucca mög a Síp uccát összekötő akkori
Vöröshadserög uccán möntünk. Igen ám, de a jobb ódalon köllött mönni, mert ez
vót a helyös irány. Ezön az ódalon vót ëgy iciri-piciri kis ház, oszt ennek vót ëgy
iciri-piciri kis ablaka, na ez az ablak mindég lë vót függönyözve, oszt néha égött
bent a lámpa. Mi itt mindég szalattunk, mer az hittük, hogy itt ëgy boszorka
tanyázik. Akkor, amikor Kisatyám nem vót otthon, nem nézhettük mög az
állatokat së, mer a Mustoha - akit igazábul nem szerettünk, mer olyan
gyerökellenös vót - atta a tejet. A kancsónkat ű mindég csak félig tőtötte, mer ölég
az nekünk, nem möhet kárba, ha kilötyög. Bár a tej sosé mönt kárba, mer ahogy a

sarkon befordultunk, a telekancsóba lévőt félig kiittuk, így nem lötyögött ki akkor
së, mög akkor së, amikor félig lött tőtve. Tuttuk, hogy futni köll a boszorka tanya
előtt, de a tejre mindég vigyáztunk. Édösapám szüleit, a nagyapánkat
Nagytatának, a nagymamánkat - nem tudom melyikünk nevezte el , de még nagy
korunkban is – Cumikának híttuk. Nagytata a MÁV-nál dógozott aktív korába,
Cumika háztartásbeli vót. Ű nem csak ránk vigyázott, mikor ott vótunk, de még
velük élt Eszti dédi is. Ezöknél a nagyszülőknél elég sokat vótunk a nyári
szünetbe, óvódásként mög iskolás korunkba is. Nekik három rész föggyük is vót,
belső Papere, a külső Papere, ahova a kanális fölött pallón jutottunk át, mög a
Tóba is vót ëgy darab.
Szerettünk kijárni a fődekre. Nagytata a bátyámnak készítött fábul ëgy kis kubikus
talicskát, nekünk lányoknak mög kis garabolyokat font. Vót kis ásónk,kapánk,
gereblyénk mög ëgy kis kiparcellázott fődterület külön-külön mindhármunknak.
Ugyanúgy műveltük a részünket, mint Nagytata a nagy területit. A plussz, hogy a
gyümőcsfák termésivel először a garabolyunkat köllött mögrakni, utána mög a
Nagytata garabolyait segítöttük teleszödni, amit talicskára téve tolt haza. Ezöket a
munkákat nem tehörként éltük mög, mer olyan biztatást mög magyarázatot
kaptunk, hogy napi tevékönységnek vöttük gyerökként is. A termesztött
gyümőcsök mög zöccségök földógozásába is segítöttünk. A gyümőcsöket
magozás után Cumika üvegbe tötte el. Vót befőtt, ami a szoba szekrény tetejin
sorakozott, a lekvár mög a savanyúság a kamrába került, a dió a pallásra, a
krumpli az alsó kamrába. A gyökeret mög a sárgarépát elvermöltük. Vót még
aszalt gyümőcs is, amit a Nagytata készítött ëgy fűzfavesszőbül font, nagy
átmérőjű lapos kosárba téve. Azon a lészödött gyümőcsöt a napon sokáig
szárítottuk. A piacra is kijártunk árulni, ami a mai Hősők tere kűfalánál vót.
Nővérömmel a kosarunkat csokorba kötött petrezselyömmel raktuk mög, a
bátyám a talicskájába krumplit tolt, Nagytata talicskájára répa, gyökér, alma mög
egyéb főznivaló került. Amit elattunk, az a 10-20, 50 fillér a mijénk löhetött oszt
Nagytata aszonta "ez a fizeccség a fődön végzött munkájért".Főzni is tanultunk.
Mindhármunknak vót kis lábosa, amibe olyan ételt főztünk, amilyet Cumika
készítött. Ezt sparhelton főztük, de hármunk közül mindég a bátyám fősztye vót a
legjobb. A kemöncébe könyeret, kalácsot mög még sok finomságot sütöttünk, oszt
a kapott tésztábul olyan formákat gyúrtunk amilyet akartunk.
A gyerökmunka mellett jáccottunk is. Cumikával kukorica csuhéjbul készítöttünk
babákat, de fakanálbul is készült baba. Ezöknek a fakanál feje alatt körösztbe
madzaggal kötöztünk ëgy kis botocskát, ez vót a keze, ezt viszont őtöztetni is

löhetött. Saját magunk tekergettük az anyagot a fababán. Nagytata még
fababakocsit is készítött nekünk. Vót, hogy szárított babbal malomjátékot
jáccottunk, mög kártyáztunk is. Ezöket a kisebb játékokat a sublót öblös fiókjába
tartottuk.
Nagytata nyáron térdigérő fekete glottgatyát hordott, a jobb combján vót ëgy
mélyedés. Kérdöztük tülle, mi ez a seb, oszt ű elmonta, hogy az első világháborút
is mögjárta. Isonzónál harcoltak, mikor ëgy fölrobbant gránát repeszdarabjai
sebösítötték mög. A második világháborúba mán nem vött részt, de errül is
mondott történetöket. Téli időszakba a Királyszék uccán a Sutuba alkalmanként
filmöt is vetítöttek. Néha Cumikával átmöntünk, oszt néztünk filmöket, ami
nekünk nagy élmény vót, mintha moziba ültünk vóna.
Kisatyám fődi létinek elhagyása mögviselt mindannyiunkat, nem möntünk többet
tejér, mer a mustoha elatta a tehenöket.
Szüleim válása (1967) után Édösapámhon mög a nagyszülőkhön is ritkábban
jártunk. Kamaszodtunk, így oszt mán önállóbban köllött otthon végezni a
dógunkat.
Fölnőtt fejjel jó visszaemléközni mindezökre a történetökre, bár gyerökélményök
még jócskán vannak.
Hódmezővásárhely, 2016. október 05.
Hegyiné Csernus Judit Árva Pétör
Árva Pétörnek nem csak a neve vót árva. Élhettek vóna az édös szülei akár
békességbe is, de nem tuggya aszt ma mán sönki, mi löhetött ott a baj?
Mer ëgy napon Árva Pétör annyát kihúzták az ásott kútbú, oszt mögvót ammán
halva egészen. Hogy asztán maga akaratábúl kerűt a kútba, vagy segitött neki
valaki, aszt ugyan ki nem derítötték. Szögény Pétör mög vót vagy nyóc éves.
Siratta, siratta az annyát, nem törődött avval sönki. Ëccő asztán arra lött
figyelmes, hogy az apja igön derűsen jár a világba. No, hamarosan új asszony
kerűt a házba. Oszt előbb-utóbb a gyerök is mögkedvelte. Ahogy növeködött,
ëgyre inkább. Az apja mög úgy tanálta, kamasz legény në ölelgesse az ű
asszonyát, hát úgy elzavarta a háztúl, hogy a falu szája még azúta is tátva van a
nagy csudálkozástul. Pedig szögény Pétör csak aszt szerette vóna, hogy annya
helyött szeresse valaki.

El is mönt a városba, ott mögkereste aszt az öregasszonyt, aki rokona lött vóna,
ha az apja hagyta vóna. Az mög befogadta úgy-ahogy. Mönt is onnan
kollégiumba a gyerök, hogy tanúna valamit, amibű mög is élhetne, ha mán az
élet úgy hoszta, hogy a maga lábára kényszerűt időnap előtt.
Evarázsolt gyerök lött Pétör! Isten mögálgya – így köszönt, amikó a többiek
vihorászva sziáztak. Mög örökké a régi csikós élet köllött vóna neki!
Lova is lött, mög csikós gúnyája. Hát, mög is köllött nézni, amikó pörge
kalapba, csikós gúnyába tekerte a rozzant biciklijit.
Osztán iskola végeztivel rá köllött gyünnie, hogy olyan módon mögélni nem
löhet, ahogy ű elgondóta.
Ki tuggya, mi vót az a pont, ami miatt hirtelen evitte a mentő. Oszt azúta
mögvan ugyan, öszi a gyógyszert böcsületössen. Az anyai szeretet hiányára
vezetik vissza a doktorok az ű nagy baját. Asztán eköszönt az űt befogadó
öregasszonytúl, oszt azúta ëgy ehagyott kis tanyán éldögél magába.
Dógozgat hébe-hóba, valami kis péz csak csurran-csöppen. Az élete mög
tényleg olyan, mintha száz évvel visszafordították vóna az idő kerekit. Riszrossz kocsibúl összeütött valamit, ami elé mégis befoghattya a lovát.
Mögösmerik, osztán mögszánják az embörök ruhával, fölöslegös miëgymással.
Nősülendő korba jutott közbe, de asszonyféle a közelibe së vót sosë. Me
legalább az vóna! Ëgyik esztendő gyün a másik után.
Mi lössz veled szögény Árva Pétör?
Hmvhely, 2016. szept. 24.

Kovács István: Azok a csudálatos galambok
Mikor még én gyerökvótam, nem mindönki mondhatta el, hogy van televíziója.
Ami vót a faluba, az sëszínös, csak fekete- fehér. Asztán adást sëmindönëgyes nap
attak. Ha jól emlékszök, szerdai napokon möntünk át mögnézni a műsort ahhun,
akinél löhetött. A hét többi napjára programokat köllöttkitanálnunk, hogy elüssük
azt a kis szabadidőt, ami a tanulás, az otthoni segíccség, mög a munka mellett

mögmaratt. Összejártak métázni, bélyegöket gyűjtöttek, fociztak. Ami ëngöm illet,
én galambászkottam.
Mikor ez a madarászás az eszömbegyütt, első lépésbe galambdúcot köllött építeni,
hogy tuggyanakszögényök hun pihenni, miután hazaviszöműket. Persze, az eső
ellen së vót rossz a galambdúc. A mögépítésit én akartam elvégezni. Gondótam,
áthívom az ëgyik barátom - a Gyuszit - hogy segíccsönneköm. Két uccával arrébb
lakott, hát gondótam, átmögyök hozzájuk mögkérdözni a Gyuszit, hogy akkor
gyünne-é? Az nem vót otthon, de az édösannyát mán messzirülmögláttam.
Köszönés után montam neki, hogy beszélnöm kéne a fiával.
- Az elmönt a bótba. Amikor hazaér öszünk, de asztán föltétlen szólok neki, hogy
mönnyön át hozzátok. - mondta. Illedelmesen elköszöntem, majd siettem haza.
Tudtam, hogy mingyárt kész lössz az ebéd. A déli harangszóra mán mindönki ott
ült az asztalnál. Az otthoniak csudálták is, hogy tíz perc alatt mögöttem az
adagom. Mivel mindöntmögcsináltam, möhettem ki. Vártam a kapuba a Gyuszit,
aki nem kapkotta el a dógot. Mikorra odaért hozzánk, addigra én előszöttem a fát,
mög a szöget, oszt gyorsan neki is láttunk. Ügyes gyerök vót ám a Gyuszi! Mög
persze én sëvótam ügyetlen. Délutánra elkészültünk. Aztán mongya a barátom,
hogy azzal nincs gond, hogy mögépítöttük, de lë is kéne ám festeni. Mi azt is
mögcsináltuk kevesebb, mint ëgy óra alatt.
- Most mán gyühetnek a galambok! - kiáltottam örömömbe.
Möntünk aztán vasárnap ëgybül a piacra, ahogy fölkeltünk. Gyütt az egész család,
de még a Gyuszié is, mer időközbe a Gyuszi rágyütt, hogy neki is köllenek
galambok.
De szépek vótak azok! Mög is vöttükűket. Aztán azok köszt vót tojó is, mög hím
is, nem zártuk külön dúcba azokat, így gyüttek a kisgalambok is sorba. Ëgyre
fogyott a hely. Olykor alig bírtuk eldönteni, hogy kinél épíccsük a követköző új,
mög nagyobb dúcot. Azokat mög takarítani is köllött, ötetni, itatni. Röviden
összefoglalva mindön szabadidőnket elvötték azok a jószágok. Mi ezt nem is
bántuk. Szerettük űket. No, azér nem pont úgy, mint a falu asszonyai, akik a
tányérjukon szerették vóna látni a mi gondosan fölnevelt jószágainkat. Ëgy nap
valaki (mán mög nem mondom, hogy ki) mög is sértődött rám, mög a Gyuszira,
mer nem attuk oda arra a galambot, hogy az illető mögögye.
Nem vótak versenygalambok ezök, de annál gyönyörűbbek! Ilyenöket még a
mesébe sëlöhetött látni. Olyan sokan löttek idővel, hogy számukat sëtuttuk. Az

ötödik mög hatodik dúcnál mán igazi mesteremböröknekéröztük magunkat. Jó vót
ám a galambtenyésztés, legalábbis nekömteccött. Idővel ëgyre jobban
mögszeretteműket. Mint mán említöttem, ezöket a dúcokat gyakran köllött
tisztítani. Ötetésszempontyábul nem vótak válogatósak. Mögötték a napraforgót, a
lencsét, a kendörmagotmög a borsót. A víz télön olykor belefagyott a vályúba.
Idővel mögtanúltuk ezöket a gondokat kezelni. Pár év múltán, mikor kiengedtük
űket, olyan sokan vótak, hogy ha ëgyüttmöntek, alig löhetött látni tűlük az eget.
Gyulafalviné Koncz Márta: Tessék begyünni!
Hosszan nyomta a bérház kapucsöngőjit a hosszú rokolyás asszony. Két fiatalabb
állt mellette, szatyor, mög garaboly vót a kezükbe.
Károlyi Katát keresték, aki möglöhetősen hírös gyógytornász vagy mifene vót a
városba. Persze, nem vót otthon, hiszen röggeltül estig gyúrta, nyomta,
hengörgette a fájó lábú, görbehátú, sajgó dérékú, mögfáratt emböröket,
asszonyokat, mög ögyéb bajjal hozzáfordulókat.
Tutta eszt mán a „három grácija”, de valaki csak beengette űket. Mingyár próbát is
töttek, ahogy aszt mán előre mögbeszélték.
Becsöngettek a fődszintön. Hallgatóztak. Së szó, së beszéd, de még gyeröksírás,
vagy nevetés së hallaccott. Főbátorottak. A vöröshajú szinte rátapatt az
ajtócsöngőre. Ëccör csak mögjelent ëgy picike, töréköny, igön koros asszonyka az
ajtóba.
Emezök szinte szóhon së engedték jutni. Főváltva előatták, hogy nem lelik az
aranykezű Katikát, írnának neki ëgy levelet, ha mögengedi a kedves, hogy
bemönnyenek a konyhájába mögírni, mög ëgy pohár vizet is inna a kendős. Mer
hogy messzirül gyüttek a gyógyításér…
A jószívű, mit së sejtő csöpp anyóka betessékölte űket a konyhába. Ëgy bögrébe
vizet is eresztött a csapbul a kendősnek.
Fölbátorodott a rojtos kardigányos, oszt aszongya: nagyon fáj a gyomra, tënnap
úta nem övött ëgy falatot së…
A csöpp anyóka jószívű vót, oszt az asztalon, a kockás kendőbe csavart kenyérbül
mingyán vágott ëgy szeletöt, oszt mög akarta kenni zsírral. Az asszony mindön

hájjal mög vót kenve, mer aszongya: nem bírja a száraz könyeret a foga, vágjon a
„mama” a frissebbül.
Amíg így húzta az időt, a hosszú rokolyás úgy tött, mintha gyorsan vetné a
bötűket, osztán a ceruza végit rágva hosszan gondolkozott, hogy hogy is folytassa.
Ekkor szólalt mög a vöröshajú, hogy neki mög pisilni köllene, mögengedi-ë a
néni, hogy kimönnyön a vécére?
Ahogy kiosont, maga mögött becsukta a konyhaajtót, oszt ëgy nyavalyát mönt a
vécére, igenyösen benyitott a szobába.
Mint utóbb kiderült, járt a keze, mint a motolla. Kirángatta az asztalfiát, mög a
kisszekrény fiókjait is föltúrta. Az ëgyik szekrényt nem tutta kinyitni, oszt hát
fogta magát, lëemelte a nehéz faajtót zárastul, mindönöstül. Hogy nem tanált
fogára valót, së pézt, së ékszert, gyűrűt, vagy láncot, hát nekitámasztotta csak úgy
a szekrénynek az ajtót, oszt visszamönt a konyhába. Kajabált a másik kettőnek,
hogy halaggyanak, mer elmén a vonattyuk, oszt nem lössz hun alunni!
Anyóka kikísérte űket, még aszt is utánuk rebögte, hogy vigyázzanak magukra!
Asztán, mint aki jól végezte dógát, benyitott a szobába, hogy majd kézimunkázik,
horgol.
Hát! Uram fia! Kicsinyön múlott, hogy el nem ájult, mikor möglátta a fődúlt
szobát. A szíve ëgyre gyorsabban vert, a vérnyomása majd szétvetötte a fejit, aszt
së tutta, mit csinájjon?
Lëroskatt az ágy szélire, oszt csak pihögött, mög hangosan sóhajtozott, hogy
minek is engette be űket! Minek is…?
Fölvötte a telefont, oszt az egész történést ëgy-szuszra elmonta annak az
embörnek, aki okos is, tanult is, mög neki is szokott segíteni a dógok intézésibe.
Óvári úr gyorsan összeszötte magát, oszt átsietött a nem messze lakó apróka
nénihön.
Sasszömmel körbenézött, - péz nem vót a háznál -, aszonta a néni, nem vöszi
észre, hogy valami hijányozna, hát szólt a rendőrség illetéköseinek.
Azok éppen ëgy súlyosabb bűnesettel vótak elfoglalva, oszt nem értek rá akkor
kigyünni. Most mög mán bottal üthetik a nyomukat.

Én mög azér írtam lë mindezt, hogy különösen az ëgyedül lakók, de mások is
szívejjék mög, amit az elébb olvastak vagy hallottak. Sönki idegönt në
engeggyenek be magukhon, mer nem csak ez a három mögátalkodott asszony van
a világon, aki lélök, mög szív nékül betör, rabol, lop.
Ha nëtán ellenköznek velük, még komolyabbra is fordíthattyák a dógot…!
Blaskovics Ferenc: Emléközés ëgy régi uccára
(Igaz történet az előző századbul)

A régi ucca a vásárhelyi Ódalkosár ucca vót, de nem az, amin most panelok
sorakoznak. Az én Ódalkosár uccám az vót, amelyik régön olyan szépen
kanyarodott a Tóajj felé. Még vakköze is vót. A régi Ódalkosárt sajnos mögötte a
szocializmus. Kik vótak a sírásói? Akit érdeköl, annak mögmondom, mink
vótunk. De csak a végrehajtók. Mencségünkre szógájjon, hogy az ucca halálos
ítéletit nem mink hoztuk. Most së tudom, hogy kik.
Kezgyük az elejin.
A hatvanas évekbe vótunk itt Vásárhelyön jónéhányan, akiknek nem vót
saját lakása, pedig mink is azér gyüttünk vóna a világra, hogy valahun otthon
lögyünk benne. Vótak sokan persze, akik ingyen lakást kaptak az államtul, de
néhányunknak csak az ígéret jutott. Abba sajnos nem nagyon löhet belebújni, mer'
átfújja a szél, mög beleesik az eső. Legjobban a magam sorsát ismeröm, arrul
beszélök. Valamikor azér' gyüttem vissza messzirül a vásárhelyi Mérleggyárba,
mer' itt neköm lakást is ígértek. Pestön még ígéret së vót, nemhogy lakás
löhetőség.
A lényeg az, hogy az itteni lakásígéretökbül végül is nem lött sömmi.
Mindég mások kapták az ingyen lakásokat, azok akik nálam sokkal jobban tudtak
focizni. A két ballábasoknak maradt az ígéret. Ilyen okbul kifolyólag hét év után a
családomnak be köllött sorolni ëgy harisnyagyári építő közösségbe. A Hódikötnek
akkor még jól mönt a szekere, űk kezdeményözték a négylakásos társasházak
építésit a Kertvárosba. Mivel a feleségöm is ott dógozott, ezér' nekünk is sikerült
bekerülni a negyven szöröncsés közé. Igaz, hogy ez mán nagyrészt pézös dolog
vót, de kétségtelen vótak benne könnyítésök is.

A gyári pártbizottság kijárta, hogy a városközpont lëbontásra ítélt régi
házai közül az Ódalkosár mindkét ódalát a harisnyagyáriak brigággya bonthatta,
akik a bontott anyagot ingyen mögkapták, eladhatták, vagy később be löhetött
nekik építtetni. A javak személyök szerinti szétosztása a bontásba tőtött órák
szerint történt. Így végül mindönki jól járt.
Ëgyhamar mögalakult a bontóbrigád. Mindön családbul ëgy embör
kerülhetött be a csapatba. Többnyire számomra ismeretlen, jó erőbe lévő
harisnyagyári embörök, mög néhány idegön, vékonypézű diplomás is. Jómagam
az utóbbiak közé tartoztam, oszt némi fönntartással néztem a nehéznek ígérköző
munkálatok elibe. Itt köll mögjegyözni, hogy annak idejin a továbbtanulási
szándékomat a mindönt tudó Surinya suszter is helyösölte, aki azt mondta, hogy a
ceruza könnyebb, mint a kapanyél. Később kiderült, hogy a csákány nyél még
ezön is túltött.
Hatvanhat nyarán kezdődött a bontás, amihöz kivöttem ëgy hónap
szabaccságot. Az első három nap kutya nehéz vót, mer' ugyë „nem szokta a cigány
a szántást”, de asztán nagyon belegyüttem. Igaz a többiek is segítöttek.
Szöröncsémre, olyan csapat állt össze, amilyet addig csak a mesébe hallottam.
Nem nézték, hogy gyöngébb a tejjesítményöm az üvékénél. Az igyeközetömmel
nem vót baj. Inkább az erő hijányzott, mög a gyakorlat is, mer' a házbontást az
egyetemön nem tanították. A munka nem vót könnyű, de mögtapasztaltam, hogy
utána valóba édös a pihenés. A déli ebédszünetöt úgy osztottam be, hogy abbul
pihenésre is jusson. Ëgy téglát töttem a fejem alá, oszt aluttam vagy tíz percöt.
A bontásba sokan vótunk amatőrök. Akkor még nem vót divat a bontási
terv, csinál-tuk ahogy tudtuk. Nekiestünk, mint az a bizonyos bolond bornyú az
annyának. Szöröncsére nem vót komoly balesetünk, pedig löhetött vóna. Ëccör
épp a cserepöket szödtem a tetőn, amikor valaki szólt, hogy dül a kémény. A
mögindult kémény úgy törte össze a cseréplécöket, mintha gyufaszálak löttek
vóna. A kémény áttörte a nádbul-sárbul összerakott födémöt, oszt csak a padlón
állt mög.
A bontás a lelkömet is igénybe vötte. Éröztem én örömöt, mög
szomorúságot is. A szomorúság azér vót, mer' szétszödtünk jó épületöket is. Az
öröm mög abbul adódott, hogy sokszor jutottunk jó minőségű bontott anyaghoz,
amit azonmód be löhetött építeni.
Emlékszök, hogy többek köszt az Endrey polgármestör házát is tönkre
töttük. Az Endrey ház lángmentesítött lécei, gerendái ma kertvárosi házak

palatetőit tartják a Koszta József mög a Takács Ferenc uccába. A kibontott
téglákat sok esetbe vásárhelyi fekete agyag tartotta össze. Amikor a falat
lëdűtöttük, a téglák elváltak a kűkemény agyagtul, de nem törtek össze. Olyanok
vótak, mintha most gyüttek vóna ki az égetőkemöncébül. Ëgy törött së vót
kösztük. A későbbi Hódikötös házak alapjainak jó része is a kibontott HMV
bélyegös téglákbul készült.
Az Ódalkosár ucca, ha mögnézzük Vásárhely térképit a múzeumba, a város
legmagosabban fekvő területe. Ebbül kifolyólag nem is vót szükség komoly
alapozásra. Olyan házat is szétszödtünk, amelyiknek szinte nem is vót alapja,
esetleg ëgy-két sor tégla került a főd alá. A legrégebbi házak vályogbúl készült
ëccerű parasztházak vótak, olyan ősi lakhelyök, amiket nagy kár vót lërombolni.
Legalább is én így éröztem, oszt Istenömre mondom, hogy sajnáltam űket, de hát
nem vót mit tönni. Sorsuk elröndöltetött.
Persze bontás közbe vótak viccös eseményök is. Ide kívánkozik a hódikötös
párttikár, mög a KISZ titkár látogatása. Akkori szokás szerint möglátogatták a
munka frontyát, oszt elbeszélgettek a munkásosztály jelenlévő tagjaival.
Alkalomhoz illően öltönybe, nyakkendősen gyüttek, pedig kutya meleg vót. A
nyár közepin jártunk, kora délután. Akkor éppen udvarvégi disznóólakat
bontottunk, oszt ebbül követközően az ottani bolhacsapatokat is háborgattuk. A
ruházatunk két rossz bakancsbul mög ëgy glottgatyábul állott, izzadtunk röndösen.
Időnként a gatyakorcból úgy köllött kisöpörni az élősködőket. Természetösen a
vendégöket is ide invitáltuk. Hamarosan mögvalósult az „ëggyik embör annyi
mint a másik” jelszó. Űk is ëgyformán kaptak a vérszívók áldásábul. Ezér' aztán a
látogatás a tervezöttnél rövidebbre sikerödött.
Másik említésre méltó esemény ëgy röndhagyó adás-vétel vót. A házaknál
időnkint előkerült ëgy-ëgy otthagyott holmi, többek közt ëgy rozzant
parasztszekér is, amit mán jó néhány napja kerülgettünk. Az ëggyik röggeli
szünetben errefelé vetötte a sors a városszerte ismert Csarmaz fuvarost. Ű ëgy
csontsovány, de amúgy röndös embör vót. Idős lova, mög rozzant szekere së
tartozott az elithön. A bandagazdánk jó ismerősként mögszólította, oszt vételi
ajánlatot tött az elhagyott szekérre. Az ajánlati ár ëgy láda sör vót, így a bót ëgykettőre mögkötődött. A fuvaros elvitte magával a szekeret, a láda sör is hamar
elfogyott. Úgy gondoltuk, hogy ezzel mindönki jól járt. Probléma csak akkor
adódott, amikor az eredeti tulajdonos keresni kezdte az elhagyott szekerit. Ilyen
irányú érdeklődésire a tanúk ëgyöntetűen csak annyit tudtak mondani, hogy a

szekérnek színit së látták. Az ügy ezzel elsímult. Remélöm, hogy az ilyen bűnök
ötven év után mán elévültek.
Érdekös vót a járványkórház bontása is, amit ugyan nem az Ódalkosárba,
hanem a Serház-tér közelibe építöttek. Az is a miënk lött. Ez ëgy fábul készült
tágas épület vót. Falai dëszkábul készültek. A kétcolos dëszkák közit félmétör
szélösen fűrészporral tőtötték föl, ami kiváló hőszigetölést biztosított. Ëgy
vasárnap szétkaptuk az egészet. A jó minőségű dëszkákat ëgy-kettőre eladtuk, a
kapott pézt jóváírták a bontókra. Ëgy nap alatt többet kerestem, mint a gyárba ëgy
hét alatt. Igaz, hogy a Mérleggyár mán akkor is gyöngén fizetött. Utólag persze
mán sajnálom, hogy a kórházat szétszödtük, mer ma mán helyi nevezetösség
löhetne, múzeum, vagy ilyesmi.
De térjünk vissza az Ódalkosárba. A régi házak helyin újak épültek,
házgyári panelok, sokemeletösek. A régi ucca kiegyenesödött, szélösebb lött. Ha
arra járok, sokszor azt së tudom, hogy hun vagyok. Szögedön, Kecskemétön, mög
még sok más helyön löhet látni ilyen jellegtelen panelokat. Sajnálom, hogy eltűnt
Vásárhely óvárosa, ami ma kuriózum löhetne. Eltűnt a Béla ucca, mög a Battyány
ucca is. Eltűntek a jellegzetös vakközök. Ëgy-két régi ház maratt csak
hírmondónak.
Lassan eltűnnek majd azok is, akik a régi házakat sajnálatos módon
lëbontották. Azok nevibe kéröm most az itt maradottakat, hogy bocsássanak mög
nekik. Tudták űk, hogy mit cseleködnek, de mencségükre lögyön mondva, hogy
nagy úr szorította űket. A szükség.
Kezes Imréné: Csirkeitatás
A vásárhelyi tanyavilágba; Külső-Szőrhát környékire viszöm el a kedves olvasót.
Nem vótak sűrűn a tanyák. Nagy szántófődekön túl látni löhetött ëgyet-ëgyet, aszt
is csak addig, míg mög nem nyőtt a kukorica.
Lönni köllött a tanya körül dijófának, epörfának – oszt, hogy messzirül is
ráösmerjön az odatartó – legalább 2-3 jegenyenyárfának is.
A dijófát igöncsak a hűvösiér’ szerettük – mer bizon nyóc-tíz esztendőbe is
belételt, amire dijót termött. Ezér monták, hogy az onokának ülteti az embör a
dijófát.

Ám de az epörfa, az más, mer igön hamar termött, osztán hullt az érött, édös,
kövér, fehérepör mindönki örömire.
Mögráztuk, fölszöttük oszt mögöttük, mög még a tyúkok, pulykák is segítöttek.
Jó időbe kitöttük alá öreg szülém (Isten nyugosztajja) asztajját, mög a hosszú
széköt. Kutya, macska szívesen szunyókált alattuk.
Ha friss vót a gazdasszon, – mög jól szógáltak a kakasok ,– hát ëgy fészökajja
kiscsirkét kikőtött a kotló. Ëgy-két napot a kabaktökbe tőtöttek, oszt ha tejjes vót a
feleközet, a kotlóval ëgyütt kitöttük az epörfa alá. Persze csirkeborítóval, mer még
a kotló maga alá szötte űket. Túrút, apróra vágott főtt tojást, szitált kukoricadarát
kaptak önni. Óvni köllött a széltül is, mög a ragadozó madaraktul is űket.
Lukas, cserép csirkeitató is vót előttük a borító alatt. Gondoskodva rulluk, hamar
mögerősöttek. Az epörfa alatt vót lëterítve a suba, – ott tanyázott a család
legkissebbje; totyogó, alig kétéves forma kislánka (mer’ Szt. György napján
születött).A nénnye – szömrevaló süldő lány, ippög csak kimaratt az elemibül –
vigyászta a „későcskén gyütt” Kicsit, mög a csirkéket, mög ögyéb aprójószágokat
is.
Avvót, hogy péntök lészön, be köllött mönni a pijacra a városra a marhapasszust
átíratni. Mög néhány sarjú pulykát lëanni a keresködőnek. Mer köllött ëgy kis péz
is: gyufára, sóra, petrólejomra, kocsikenyőcsre. Mög valami kinyőtt gyerökholmit
is tanálni kéne az ócskásnál a „Kicsire”.
Hát befogta a gazda a kocsi elé az ëgy lovat, oszt indultak még hűvössel ki a
dűlőn a küves útra a város felé.
Még a gazdasszon lëkiabált Julcsának – hogy hát: Jól vigyázzá, nëhogy valami baj
lögyön! Szömmel tarcsad a „Kicsit”, el në bőcörögjön! Mög itatóvíz lögyön a
csirkéknek! Gyüvünk mink nemsoká apátokkal!
Hát, Julcsa is gyorsan ahhon fogott, amit a nagyjány a tanya háta mögött szokott
vót mögcsinálni – Kivitte hát a teknyőt, vizet húzott a kútbul, oszt a teknyőbe
öntötte, oszt mellétérgyelt. Szappany, gyökérkefe is került. Most a saját kis
szennyes rongyait, bugyit, eszt-aszt, mer nem löhetött mán tovább halaszgatni.
Osztán, ha mönt vízér – látta, hogy a „Kicsi” kucorog a csirkék mellett – jáccódik
vélük. Ű is mönt hát vissza a dógára.
A „Kicsi” a kisgyerök eszivel fölfogta, hogy igyanak a csirkék, akarta, de nem
bírta mögmozdítani së a cserépkantát a fal tüvin.

A kis eszivel, mög jóakarással – ëggyessivel odahorta a kiscsirkéket a kantáhon,
osztán szépen belerakosgatta a bűszájú cserépkantába űket. Löhet, hogy azt
gondóta a kis eszivel, hogy „igyatok csirkék”!
Látta Julcsa, hogy a „Kicsi” jól el van a csirkeborító körül – így oszt sietött vissza
a teknyő mellé; mer még ki köllött terigetni az orgonabokrokra, hogy estig
mögszáraggyanak a ruhák. Űrá ezt mérte a Teremtő, hát havonta mög köllött
tönni; mög oszt jó időbe ez is könnyebb vót.
Magosan járt a Nap, az ösmerős kocsizörgés a kutyákat is csaholásra ingerölte.
Szalatt ám Julcsa is, hogy mögitassa a csirkéket. De maj mögállt a szívverése,
mikó möglátta a cserépkantába a kiscsirkéket ëgymás högyin, hátán. Néhány a
kotló alatt mögmaratt – azok vótak a szöröncsésök – nem kaptak inni!
Hát ezt nagyanyám mesélte, de nem szólt a követközményökrül. Azt én së tuttam
mög sosé.
Ki-ki gondojja el, mit tött vóna, ha ez a dolog véle esött vóna mög?
Gyulafalviné Koncz Márta: Az első csók emléke
Ëgy verőfényös őszi napon tanálkozott Szöged sétáló uccáján Ilus mög Katus.
- Ezör éve nem láttuk ëgymást! – örvendözött Ilus.
- Hát, van vagy ötven éve – borult a nyakába Katus, - alig ismertem rád a hófehér
hajaddal.
- Të së fiatalottál, de jól nézöl ki. Festetöd a hajad? Nem baj! – élénkült föl Katus.
- Ráérsz? Bemöhetnénk ebbe a cukrászdába. Ëgy kávé mellett jól esne ëgy kis
dumcsizás! – lelkesödött Ilus.
- Jó, jó, de én kávét nem ihatok, mer magos a vérnyomásom, a rosseb ögye mög.
Majd röndölök dijétás süteményt. Gyere, mönnyünk! – szólt Katus.
Erre Ilus összeszötte ëgy kezibe a hálószatyrot, mellé a kenyeres zacskót, mög a
bukszát, oszt beletötte ëgy kétfülű csíkos vászon táskába. Katus is lëakasztotta
vállárul a kézitáskáját, oszt benyitott a cukrászdába. Jó napot kívántak,
mögröndölték, amit kinn beszéltek, oszt siettek lëülni. Még ëggyik së árulta el,
hogy nagyon fárattak, fáj a lábuk, vagy a dërëkuk.

Ahogy mögitta Ilus az első kortyokat a gőzölgő kávébul, a csésze mögül vizslatta
Katust tetőtül talpig.
- Milyen csinos kis fruska vót, mikor iskolába jártunk Sopronyba’ – gondóta
magába – most mög el van hízva, de a kikereködött hódvilág képe mög igen
fiatalos, az elmúlt idő nem festött barázdákat a homlokára, mög a szöme sarkába –
állapította mög nem kis irígységgel.
Katus is szömrevételözte Ilust, miközbe a villáját kissé magasabbra emelte a
falattal, nëhogy möglássák, hogy ű is irígy a festött hajú, karcsú barátnőjire. Igaz,
annyit észrevött, hogy a púder, mög a szájfesték sok ráncot, szarkalábot takar.
- Tudod, az én uram, akirül sokszor írtam neköd a levelembe, - most az unokákkal
kimönt horgászni a Tiszára. Majd csak estefelé gyünnek haza, - kezte Katus a
beszélgetést.
- Az én öregöm mög a kislányokkal, Editke mög Zorka unokámmal a Vadasparkba
möntek. No, onnan űk së gyünnek haza estig, - válaszolt mosolyogva Ilus.
Mögállapították, hogy igen jó érzés nagymamának lönni, mög az urukat is szeretik
még öregségükre, ha néha zsörtölődnek is…l
- Emlékszöl? A kollégiumba sokat álmodoztunk, hogy milyen jövőt szeretnénk.
Mög-mögnéztük a fiúkat az erdészeti táncos összegyüvetelön, ha néha-néha vót
ilyen. – suttogta Ilus lassan, ízlelgetve a szavakat, mert belül még fölsejlött Dani
emléke, akivel kéz a kézbe sokat sétáltak az Ikva-parton.
- De régön vót! – sóhajtott Katus. - Tudod, mosmán elmondhatom, hogy amikor
húsvéti szünetre hazagyühettünk, én ëgy nappal tovább marattam a kollégiumba,
hogy elmöhessek Tamással a moziba. Utána elsétáltunk a Tűztorony felé. Ott, az
alagútba mögálltunk, hogy elbúcsúzzunk, merhogy két hét szünet lössz. Hosszú
bűrkabáttyát két kézzel széthúzta, beleburkolt, magáhon szorított, oszt së szó, së
beszéd, mögcsókolt. Én së hótt, së eleven nem vótam, mer neköm ez vót az első, a
szerelmes csók. A hosszú, „nyelves” csók után csak ráborultam matrózcsíkos
pólójára, oszt mindketten gyorsabban vöttük a levegőt. Aztán gyors „éccakát”-tal
búcsúztunk.
Mire én beértem a koleszba, mán csak 3-4 lány volt a szobákba. Ahogy
benyitottam, Klári mögkínált a mögtisztított narancsszeletökkel. Tudod, hogy
akkoriba nehéz vót hozzájutni ehhön a déligyümölcshön, de én eltoltam a tácát,
amin ez a ritkaság vót, oszt mint aki alva jár, csak végigfeküttem az ágyamon. A

szám mán kiszáratt, de még nem csuktam be, csak végigsimítottam az ujjammal,
oszt mögremögött a vállam. Másnap én is hazautaztam édös szüleimhön – fejezte
be Katus.
- Én is mesélök valamit az akkori titkaimbul – vágott közbe Ilus, - Oszt akkor
én… - Mög akkoriba neköm… - Mög ëgy délután – vágtak ëgymás szavába, oszt
csak mondták, mondták ëgymásnak az eddig dédelgetött titkaikat…
Jól beestelödött, mire el tuttak válni ëgymástul.
Daru Péterné Aszalai Eszter (Bodajk): A kabát
Ez a történet 1962-ben esött mög énvelem. Mink hárman vagyunk testvérök, név
szerint: Rózsi, Zsuzsi mög én, Eszter (azaz Ecó). Az énnálam hat évvel öregebb
lánytestvérömnek, Rózsinak szép térd alatt érő barna nagykabáttya vót, kicsit
bővülő ajjú, úgy mondták, hogy lóden anyagú. A középsőnek, aki három évvel
öregebb tűlem, Zsuzsinak pedig csatos övű, barnás csokiszínű télikabáttya vót,
amit ű is jó régön hordott mán, de ű is használtan, nyűttösen kapta. Mint ahogy
szokott, nyőttek is a lányok, én is. Oszt ezön a télön Rózsi új kabátot kapott,
nagyon szép kockásat, jó nagyméretűt, "majd belenyő" pár év alatt. Így a középső
lány mögkapta a régi barna kabátot a nénnyitül, oszt én mög az ű csatos dërékú
kabáttyát kaptam, azaz örököltem mög. Örültem is nagyon, oszt büszkén möntem
az iskolába benne, mer ez neköm csuda szép vót. Akkor a kislányok haja ollóval
szögletösre vót vágva, körbe a fül alatt oszt a fejtetőn mög 10 x 10 cm-ös kocka
haj hosszúra vót hagyva, fufruval, vagy annékül. Ódalra szalaggal befonva
szorosan, mög visszahajtva a hajtüvünkhön, csomóra kötve, oszt masnival
díszítve. Akinek nem kétágra, esetleg
ëgyágra vót fonva a haja, a szép
hosszú, az a körbevágott masnis
frizurát horta. Ez vót a divat. Neköm
anyukám aszt mondta, hogy olyan
sömmitmondó, vékony a hajam, hogy
csak így horthatom. Ha szép akartam
lönni, este szétfésültem körbe a
kockába, kb. 30 cm hosszú hajamat,
oszt díszölögtem a nagyanyám ovális
nagy tükre előtt. Zsuzsinak is ilyen
körbenyírt masnis haja vót. Rózsinak

csuda sok, vastag gyönyörű, barna, dërékig érő haja vót. Emlékszök, ült a tükör
előtt mindön röggel a székbe, oszt anyukám fűsülte csontfésűvel, aminek kétfél
foga vót, de ha panaszkodott, hogy húzza a haját anyu, mérgibe anyu a fésűt a
tükörasztalhoz verte, ami el is tört. Másnap mönt a piacra, oszt vött új fésűt. Ez
csak ëgy kis kitérő vót, de úgy érzöm, ezt is lë köllött írnom. Folytatom az
elkezdött történetömet. Éccörëgy hétvégin gyütt hozzánk Vácziné Katona Margit,
anyukám unokahúga, a sokgyerökös, mer kilenc gyeröke vót. Pénzt akart csinálni
magának, oszt elatta az ëgyik gyeröke frissen kapott, tejeskávé színű kis
télikabáttyát pár forintér, amit mög is vött neköm anyu mög mamánk. Hozott
többször ilyen-olyan ruhát. Mer az ura rendőr vót a város közepin, a Lumumba
utcába laktak ëgy udvarba, a sok nagycsaládos szögényembörrel ëgyütt. Sokszor
kaptak innen-onnan ruhaneműket, mög ëgymástul is.
Így én mán másnap a "mégszöbb, még újabb" kabátomba möntem iskolába.
Délbe, iskola után tanálkoztam nem messzire az iskolátul Bérta bácsival, a tejes
kocsissal, gyütt a város felé, oszt én mögkérdöztem: fölvönne-é a kocsira, hogy né
köjjön hazáig gyalogolnom. Oszt ű mög aszt mondta: ide másszál a hátam mögé, a
lovak szénájára, a kasba, itt jó helyön löszöl! Be is ültem, de kis idő múlva láttam,
hogy jó vastag a szalma a kocsidérékba, ott ki sé dűlök a kasbul, oszt biztosan jó
lössz ott a vastag, friss szalmán üldögélnöm. Át is másztam ëgy óvatlan pillanatba
(az öreg nem szólt, csak hallgatott, pedig biztosan észrevötte...).
Szinte mosolyogtam, olyan jó ruganyos vót a szalma. De ëgy döccenőnél a kezem
becsúszott a szalma közé, oszt ëgy fekete, fölpuffadt döglött malacon vót a kezem,
ami nagyon fagyos, mög hideg vót.
Nagyon mögijettem, de mintha sömmisë történt vóna, szép csöndbe
visszamásztam a kasba az öreg mögé.
Mögszólalt Bérta bácsi: mondtam ugyé, hogy a kasba üjjél, de így mögtanáltad az
ëgyik döglött disznót, van ott sok, mán mögint nem fogattál szót, a teremtésödet!
Tudod lányom, röggel a tejeskannákba a marhateleprül a Tejcsarnokba a tejet
viszöm a városba. Ha kérnek az itteni asszonyok a bótbul, gyógyszertárbul,
vasbótbul, háztartásibul valamit, akkor viszök nekik.
Délbe a disznótelepünkrül elviszöm a döglött jószágokat Vásárhelyre, a
dögtelepre, a Kútasi útra.
Máma is éppen ezöket viszöm. Nem is férne azön a lapos kocsin ëgyszörre sok
mindön. Oszt a tejjel ëgyütt a dögöket nem is vihetöm. Ugyë eszt mindönki
tuggya!
Mögjegyzöm, én emlékszök rá jól, hogy sok-sok évig vót Bérta bácsi tejeskocsis,
mer mögbízható, igön igenyös embör vót. Sokszor röggel orvoshon vitte a beteg

gyerököt az annyáva lëgyütt, mer épp hárman ülhettek a kocsin kényelmesön az
ülésön.
Folytatva utunkat hazafelé, ëccör csak mögszólal az öreg: a Török tanya bejárónál
mögállok, mer oda is bemögyök, të mög közel laksz, ott a dűlőtök, szinte
átalódalon. De én majd lëszállok, néhogy mögint fölakaggyál, mint amikor
ëgyedül másztál lë a kocsirul, oszt fönnakadtál, a mackódnál fogva lógtál fejjel
lëfelé, a ló lábánál. Emlékszö ugyé? Ezér most is inkább én vöszlek lë a kocsirul.
Igen - feleltem, oszt mögköszöntem a fuvart. Hazaérve nagyon bántott a dolog,
ami velem történt.
Nem szóltam én sömmit së sönkinek.
Létöttem a kabátomat az ajtónál a székre, mer a fogast nem értem el. Elkezdtem a
lavórba
a
hideg
vízbe
háziszappannal áztatni, súrolni a
kezeimet, löhet fél óráig is tartott,
amíg mögtürültem a kezemet.
Másnap
a
csatos
dërékú
kabátomat vöttem föl. Röggel,
induláskor azt mondtam: most
olyan hideg van, ezt szeretöm
jobban, mer a másik hideg, mög
nem is szép kabát. Jó vastag ez a
másik, a csat pedig olyan szép
rajta. El is hitték. Két-három év
múlva teljesen kinőttem mind a
kettőt, nem is került szóba az
eset.
Neköm azúta is, ha eszömbe jut,
kiráz a hideg. Soha el nem
felejtöm a kényelmes utazásomat
a jó vastag szalmán a
kocsidërékba!
2016.
Daru Péterné: Mi lössz velünk ő-betűsök?
Igön messzi elgyüttünk az alfődi ősi városunkbul, Hódmezővásárhelyrül
Bodajkra, ahun az embörök még csak hírbül sé hallottak a vásárhelyi ő-zös

beszédrül, de élő beszédöt még úgysé. Eszt még mögértöm, hogy nekik amúgy
mindëgy is.
Viszont azon jócskán elgondolkozok, hogy mi lössz, legalábbis az olyan
elkőtözöttek unokáival, mint többek köszt az enyimökkel is? Ëccerűen mán nem
ösmerik a mi nyelvünk hagyományos kifejezéseit. Még a most velünk lakó kis
unokáink tán igön, űk még a zoknit fuszeklinak tuggyák, ahogy én híjom. Mög is
vagyok ám erőssen fenyítve, hogy në beszéjjünk parasztosan „ő” bötűvel a
gyerökökhön, mer az oviba kinevetik majd a lányokat. Löhet, hogy igazuk van, de
ëngöm most is az ízös „ő” hangzóim miatt szeretnek itt a környékön, mög asztán
szinte beszéltetnek is, mert teccik nagyon nekik. Bárhun is járok – én mán csak
így beszélök.
Néha kézművesködő órákat tartok különböző iskolákba úgy húsvét tájékán,
oszt jót mosolyognak a gyerökök a beszédömön, hát én mán az elejin elmondom
nekik, hogy Hódmezővásárhelyön mink így beszélünk, oszt én ezt mög is őrízöm
ameddig csak élök. Asztán mingyár másképp állnak a dógokhon, mög nagyon
figyelmeznek. Elmesélöm nekik a tojáspingálás lényögit, mög történetit, oszt
asztán utána föstyük is a sokféle díszös tojásokat. Közbe a régi mintákat, mög a
népszokásokat is mögtuggyák tűlem.
Mögint csak az én gyerökeim járnak az eszömbe. Van ëgy nagykislán
unokám, aki ëgyáltalán nem érdeklődik a beszédöm felül, inkább kinevet vele. A
középső kislán esetibe mög a lányom mongya, hogy në ő-bötűzzek vele, nëhogy
az is elkezgye, oszt éccör csak „őzzön”, mer asztán még űtet is kinevetik a végin.
Itthon nem fogadok szót még mostan, oszt a két ikerlánka mán jól beszél velem ővel. Löhet, hogy űk mán az oviba is elviszik az ízös beszédöt. A legkisebb ëgy
éves, még csak most tanujja a beszédöt, oszt ha mindön jól mén, tán csak ű is
mögtanujja a nagyoktul, mög tűlem.
Ettűl még úgy hiszöm, hogy a dédunokáim mán löhet, hogy csak
hagyományőrző műsorokba hallanak efelül a szépségös nyelvjárásrul.
Ëccör fönn vótam Pestön ëgy tojásfestő alkalmon a barátnőmmel, aki
elgyütt segíteni, mer akkor sok embör gyűtt el a kisgyerökeivel az Árkád
Bevásárló Központba kipróbálni a tojáspingálás mestörségit. Oszt akkor így a
munka közepibe möglátogatott minket az unokahúgom a lányával, mer éppen oda
vetődtek a bótba. Gyűtt még a barátnőm, Ibike lánya is, mer tutta, hogy ott
vagyok. Pillanatokon belül mindönki ő-vel monta a magáét úgy ëgy jó órahosszát,
oszt a népek körülöttünk csak néztek minket oszt figyelmeztek. Ez asztán olyan jó

érzéssel tőtött el ëngöm, mer ritka szép alkalom vót, hogy a nyelvünkkel
büszkélködhettünk.
Tiszta szívbül örvendök, hogy a vásárhelyi Wass Albert Irodalompártoló
Ëgyesület tagjaival mán biztosan ő-vel beszélhetünk, oszt így őrizhettyük, mög
ápolhattyuk eszt a kimonhatatlanul értékös hagyományt. Mindönök fölött köll is,
hogy könyvekbe kerüjjenek a legjobb „őzős” történetök, írások, mög versök, hogy
így még bisztosabban tovább éjjenek az utókor számára. Ëgy-két embör kevés vót
eddig, de hiszöm, hogy szaporodik azoknak a száma, akik büszkén fölvállalják
anyanyelvünk ápolását, mögörzésit. Bizakodunk. Azt löhet, mög köll is.
Tisztölettel mindönki számára: Daru Pétörné, Eszti néni

Hódtavy: Fiatal lány, öreg bor
Jaj, de randa nyavalya a szerelöm.
Én belsőleg, vörösborral kezelöm
/: De külsőleg, csókkal is reparálható,
Kettő ëgyütt, kombinálva nagyon jó.
2. Aki beteg, mönnyön lë a pincébe,
Ültessön be ëgy széplányt az ölibe,
/: Fiatal lány, öreg bor, csókra koccintás,
Többet ér, mint az orvosi gyógyítás.
3. Nincs jobb gyógyszer, mint ëgy liter Kadarka,
Mög ëgy széplány, ha csókra áll az ajka,
/: Fiatal lány, öreg bor, csókra koccintás,
Ki evvel él, elkerüli a kaszás.
4. Kékfrankost is önthetünk a pohárba.
Zamatos is, mint a széplányok szája.
/: Fiatal, lányt, öreg bort, nem hanyagolom,
Ezt írta föl az én háziorvosom.
5. Én csak evvel kezelgetöm magamat,
Vörösborral locsolom a nyakamat.
/: Fiatal lány csókjával boríttya kívül,
A borommal locsolom a nyakam belül.
6. Saját borom följavítom Néróval,
A kockázat egyenlő a zéróval
/: Fiatal lány – öreg bor kombináció,
Hogy në hajjon ki a magyar náció.
2010-04-20 – Hódtavy

Fodor Imre: Ëgy köcsög aludttej
Gyerökkoromba nagyon sokat vótam öregapámékná, ott mindig zajlott az
élet. Sokan vótunk, sokan jártak oda. Ki ezé, ki azé. Éccő mondja öregapám, hogy
mönnyünk ki a Furiva a Kettősbe fattyé, hozzunk haza a teheneknek. Öregapám
hosszú fehér gatyába vót,félábszárig főgyűrve, előtte kík kötő,az ajján csomóra

kötve. A fehér ing végig begombóva, az ujja könyékig főgyűrve, a fekete kalapját
a nap mán jó kisütötte,egész fakó vót.
A dohánt mög a pipát mindig magáná tartotta a kötője madzagjába bedugva.
Készítöttük a kocsit, kivöttem a vizeskorsót a kasbú ami az ülés alatt vót, még
benne vót ëgy szép lepényös tányér is amit öregapám a vásárhelyi rokonoktú
kapott ajándékba. Nagy rokonság vót Vásárhelyön, néha-néha lovaskocsiva mönt
látogatóba a rokonsághon.
Nagyanyám teleöntötte a korsót vízze, monta öregapámnak:tögyön kend a
gyeröknek ëgy nagy szelet kenyeret, mög në éhözzön, mög még gyümőcsöt is,
abbú a jó érött körtébű! Befogtuk a Furit (úgy hítták öregapám félszömű lovát),
oszt elindútunk. Monta, ha átérünk a sorompón, majd én is hajthatom a lovat.
Nagyon örűtem, mikó a győplűt a kezembe fogtam, mingyá szalajtatni akartam a
lovat. De nem löhetött, rámparancsót: majd elősző rágyútok a pipára. Elővötte az
acélt majd a küvet, a taplót, oszt ekezdött csiholni. Na, mikó a tapló ekezdött
füstőni, rányomta a dohánnyal mögtőtött pipájára. Szítta, szítta éccő csak nagy
füstöt fújt ki a száján. Mosolyogva monta: na, mosmán szalajtathacc! Én
bisztattam a lovat a gyöplűvel, de nem akart szaladni. Ekkó öregapám az ustorral
a hasa alá csapott, aztán mán szalajhattunk is. Neköm nem adta ide az ustort
nëhogy a pipát kiüssem a szájábú. Ëgy idő múlva lassít a ló, emelgetni kezdi a
farkát. Öregapámnéz rám, mosolyogva mondja: mingyá gyűnnek a
gombócok,!...oszt tényleg potyogtak. Mán hosszan möntünk,ëccő csak toporog a
ló.Mondja öregapám, hó, mög hő, azé me a ló csak állva tud pisálni.
Ófődeáki köröszthön érve elfordultunk, idáig szokott gyűnni Návay László fődes
úr a nagy kutyáját sétáltatva. Mondja öregapám, hogy László úr építötte újra az
Ófődeáki templomot mikó hazagyütt fogságábú. Még a régi kettős tábla elég
messze vót de mögérköztünk. Ëgy ásott kút vót a födvégin, mög vályú,abbú
itatták a lovakat akik arra jártak. Mög szömbe a Nagypál Pétőr bácsi tanyája, ami
régön
látott
meszelőt,
mög
apró
jószág,
tehén
is
legelt.
Mán elég sok fattyat föraktunk a kocsira, éccő gyűn Pétör bácsi, hogy álljanak
mög kentökëgy kicsit beszélgetni.
A jobb karja kemény bőrágyba vót, könyökbe csuklott fényös csatokkal
összecsatolva. Az első világháborúba súlyosan mögsérűt örök életre.
Láttam én, hogy ëgy hosszú madzagon lóg valami lëfele a kútba. Pétőr bácsi mög
ëgy kanalat lógat a kezibe. Mondja neköm: te gyerök, látom nagyon ki vagy
melegödve, nem önné ëgy kis aludttejet? Gyanakodva néztem az öregre,

gondótam biztos viccő. Elkezdi szép lassan húzni fölfelé a kötelet a kútbú, oszt
mondja öregapámnak: vögye lë a kötél végiről a köcsögöt.
Na te gyerök, ülj lë arra a kéve fattyra, fogd a lábadközé azt a köcsögöt! Kezembe
adta a kanalat, én mög úgy elkeztem önni, mint aki soha nem övött, csak úgy
csöpögött a szám szélin az aludttej. Gyüttek ám a legyek is a hasamra csöpögött
aludttejre, a két öreg mög mosolyova nézte, mennyire öszik a gyerök. Mondta
Pétör bácsi, hogy a maradék jó lösz a macskáknak, de mosd mög a hasadat, me
mögösznek a legyek.
Mögköszöntem az aluttejet, majd indultunk haza. Öregapám a szokásos szertartást
végezte a kocsin a pipájával, a ló csapkodott a farkával, a legyek nem akartak
tágítani.
Mondja öregapám, nem jó mostad mög a hasad, azé gyünnek annyira a legyek.
Alig értünk át a sorompón, a Mackó jelözte nagyanyámnak, hogy gyűvünk,
nyithattya a kaput. Nagyon mögörült a kutya is, csak úgy ugrált a ló körül.
Aszt hiszöm, ezt a köcsög aludttejet soha nem fogom elfelejteni.
Fődeák, 2016. október 04.
Földesi Gáborné: Madárijesztő
Ezörkilencszázhatvannyócat írtunk. Löhettem úgy 12-13 éves. Édösanyám a
székkutasi Fajtakísérleti Állomáson dógozott. Még jóformán el së kezdődött a
nyári szünet az iskolába, amikor azzal gyütt haza jó anyám , hogy löhet mönni
dógozni a kísérletibe,t akár mán hónaptul. Hú, nagyon mögörültünk neki, mer a
péz az nagy úr vót mán akkor is, oszt anyukám mögígérte, hogy amit keresünk,
azt magunkra kőthetjük. Nagyon mög së vártuk, hogy elmongya a kitételöket,
mán bele is ëgyeztünk, hogy mögyünk. Azé möglepődtünk ëgy kicsit, hogy két
műszakba köll majd mönni. Még szöröncse , hogy a testvérömmel köllött lönni
röggel 4 órátul -11.-ig, majd gyütt ëgy másik testvérpár, akik mög 11-tül este 6-ig
vótak ott.
Hát ugyë mindönki kíváncsi, milyen munka az, amit gyerökök is mögtöhetnek,
oszt hajnalba köll mönni???
A Fajtának - mer ebbe az időbe mindönki csak úgy hítta, hogy Fajta ( Fajta
kísérleti Állomás.) - az vót a lényege , hogy vetőmagokkal kísérletözzenek. Ëgy

mögadott területre parcellákba elvetötték a mögadott szöm számot vetőmagbú,
oszt a termést is lëszámolták parcellánként. Így tudták mögállapítani, hogy melyik
fajta növénybül érdemös nagyobb mennyiségöt vetni, melyik a bűtermőbb stb.?
Na de vót ëgy kis gond ezökkel a parcellákkal. A vetőmagot a madarak, főleg a
galambok - nagy előszeretettel kikapargatták, oszt mög is ötték. Na mán ugyë
akkor hamis adatokat kaptak vóna. Na ezért köllött gyerököket alkalmazni,
madárijesztőnek.
Azok az átkozott madarak, sokszor mán fél 4-kor möntek mögtőteni a bögyüket.
Náluk korábban csak Vrezgó Pali bácsi kelt, aki gondolom a kora miatt nem tudott
éccaka jól alunni, oszt hajnalok hajnalán mán tekert ki a biciklivel a határba, oszt
ha mán ott vót akkor minket is lëellenőrzött, hogy mink is a helyünkön vótunk-ë?!
Ezök a galambok nem nagyon vótak ám félősek. Ezöknek oszt kiabálhatott az
embörfia , hogy hiss te he!!!!!!!!!! Hiss te he!!!!!! Ezök fölröppentek, oszt ëgy kör
után mög lëszálltak ëgy kicsivel arrébb. Ez azt jelöntötte, hogy a madárijesztőnek
nagyon észön köllött lönni, mer ezök nagyon gyorsan tudtak önni. Fölosztottuk a
területöt a tesómmal, oszt úgy möntünk a parcellák közt kurjongatva tapsolva,
hogy elvögyük a madarak kedvit a borsó övésitül.
A másik testvérpár az Abonyi testvérök vótak . Pityu fiú létire mán akko
találékonyabb vót! Ű ëgy karikásustorral gyütt ki mindön nap, oszt azzal
csettintgetött jó nagyokat. Olyanokat tudott durrantani, hogy csak úgy
visszhangzott a mező. Na, ettül a galambok is mögröbbentek, oszt mindig
fölrepültek. Pityunak mög őszre olyan izmos lött a jobb keze, hogy csak no, mer
ugyë mindig azzal csattintott!.
Nekünk lányoknak is vótak azé módszereink, hogy në köjjön annyit gyalogolni,
oszt a galambok së ögyék ki a vetést. Mink jó kis suhogós botokat vágtunk lë a
bodzárul, olyat, ami jó hajlékony vót. Sárbul golyókat formáztunk a végire, oszt jó
mögkűdtük. Jó messzire el tudtuk kűdeni a sárgolyót, oszt a galambok is
mögijedtek, mer fogalmuk së vót, hunnan csapott be közéjük a ménkű. Nagyon
nyugodt munka vót ez, hiszön röggeltül a váltásig más embörfia nem igön gyütt
arrafelé. Röggel vittünk magunkkal ëgy kis kanna vizet, mög némi uzsonnát, no
mög a sok kabátot mög pulóvert, mer hajnalba olyan hideg vót, majd mög vött az
Isten hidege. Amikor mög kezdött meleg lönni, akkor ezökbül a rongyokbú
csináltunk sátrat, ahun fölváltva a tesómmal hűsöltünk ëgy-ëgy kicsinykét. A
borsófődön más árnyék nem nagyon vót.

Abba az időbe nem nagyon vót ám bicikli, hogy azzal möntünk vóna ki a fődre,
hanem gyalog köllött mönni. Mög is erősödött a lábunk a sok mönéstül. Este sosë
köllött ringatni bennünket.
Hogy mennyit keresött abba az időbe ëgy madárijesztő??????
Mán pontosan nem emlékszök, de az biztos, hogy édösanyáméknak nem köllött
mögvönni az iskolaköpenyt mög a füzetöket, mer azt mink vöttük mög
magunknak a Kun bótba.
Amíg a parcellák köszt gyalogoltunk, vót időnk énekölni, fantáziálgatni,
elképzelni dógokat, de sosé panaszkodtunk.

A mai gyerökök mán nem nagyon tudják elképzelni së, hogy milyen is löhetött
madárijesztőként pézt keresni?

Samu János: FÖLHÍVÁS a vásárhelyi embörökhöz
Fődijeim!
Möntsükmög városunk ëgyik kincsit – a vásárhelyi beszédöt! Ez a mi kincsünk,
amitsönki nemvöhet eltűlünk, csak ha hagyjuk.Ha mán a mjienk, akkor möghát
beszéljük! Në más mongyamán mög nekünk, hogy Vásárhelyön hogy köll
beszélnünk! Oszt a mögőrzése nem is kerül igazánpézbe; csak ëgy kis
odafigyelés, bátorság, mög akaratköll hozzá!
Nyelvünk bizony nagy kincs, mer’ imádkozni is tudunk rajta, szerelmet is tudunk
vele vallani, versöt is tudunk vele mondani, mög nótázni is, mer’ a nyelvünk, az
eszünk, mög a szívünk, tuggya, hogy melyik e betűt köll ő-nek mondani, melyik
ő-t ű-nek, mög melyik é-t i-nek. Ëccerűenazér’, mer’ a vásárhelyi nyelvet
vásárhelyi anyatejjel szívtuk magunkba.
Használjuk bátran nyelvünket Vásárhelyön, mög a környékin, mer’ ennek a
nyelvnek ez a hazája; itt hangzik legjobban, legtermészetösebben. Úgy
vagyunkezzel mint az ételökkel: a vásárhelyi túrúslepény Vásárhelyön a
legfinomabb, akkor, amikor melegön kiemel a háziasszony ëgy darabot a
tepszibül, oszt elénk töszi a tányérra.
Nem akarjuk mink a vásárhelyit világnyelvvé tönni, csakmögőrizniameddig
löhet.Asztán mög a vásárhelyi embörhírösarrul is, hogy dúskál az ötletökbe’,mög
használja a józan paraszti eszit. Az itt a levegőbe’ van, csak föl köll nyúlni érte.
Nem hiába került kiannyihírös művész, író, muzsikus, tudós embörvárosunkbul.
Hát akkor munkára föl! Itt van hát néhány ötlet. Valósíccsukmögaztamit löhet!
1. Anyukák, apukák, mamák, taták!Agyerökökhöz, unokákhoz mindig
vásárhelyi nyelvönbeszéljetök, még ha azok nem is úgy szólnak először
vissza. Higgyetök abba’, hogy a gyerökeitök, unokáitok okosok, oszt ha
mindig hajják,maguktúl rákapnak majd a vásárhelyi beszédre. Nem
köllerőltetni, mögy az majd magátul. Aztán mögmikor levelet vagy
üdvözletöt írtok, azt is vásárhelyi nyelvön írjátok!
2. Tanítók, tanárok! Tik is vásárhelyi nyelvön beszéljetök az osztályba’ az
írástudó gyerököknek, mint ahogy a mi gimnáziumi tanáraink is tötték.
Nëféljetök, mögértik azok, mer’ okosoknak neveljükűket.
3. A helyi újságoknak vásárhelyi nyelvön írjatok, oszt kérjétökmög a
szerkesztőt, hogy a mi nyelvünköntögye bele az írásotokat a
lapba!Röndözzetök
a
fiataloknak
nyelvünkönvásárhelyi
kifejezésökbüljátékos vetélködőket!

4. Űzletök, intézményök,terméköknevit ezön a nyelvön írjátok ki, mögin’
csak önkéntes alapon!Minél többen csinálják, annál jobban
észrevösziknyelvünket mög városunkat majd az embörök.
5. A városba bevezető útakon a városhatárnál në az lögyön a táblára írva,
hogy „Üdvözöljük városunkban!”, hanem az, hogy „Möggyüttél
Vásárhelyre!”. Az út másik ódalán a kifelemönő autósoknak mögaz,
hogy „Járj szöröncsével!”Benn a városba’ pedig az úteligazító táblán
Szegedmög SzenteshelyöttSzöged, mögSzentöslögyön. Mögláttyátok,
hogy hányan fogják lëfényképezni oszt szerte szétkűdik a hírt mög a
képeket az egész világba.
6. A város honlapján a Köszöntő vásárhelyi nyelvön lögyön írva ëgy, a helyi
nyelvünkre utaló mondat hozzáadásával! Aki magyarul tud, az mögérti,
asztán jót mosolyog, oszt jobban emlékszik majd ránk.
A világon sok város mög kisebb tájegység van, ahun az embörök büszkék a
nyelvükre, mint például a pfalziakmög a bajorok Németországba’, a lombardok
Olaszországba’, a pittsburghiak Pennszilvániába’, mög sokan mások, oszt még
újságjuk is van ezökön a helyi nyelvekön. De a legfontosabb az, hogy büszkék
nyelvükre, mög ápolják azt. Mér në tudná ezt mögtönni Vásárhely is?
Mögláttyátok, ha ápoljuk, nyelvünk tovább él, mög ki is virágzik. Nem ëgy kis
szürke pont maradunk az EU nagy tengöribe’, hanem ëgy csillag, a bátorság
csillaga, amire fölfigyelnek az embörök, oszt példánkat mások is követik majd.
Löhet, hogy ez segít majd kibillenteni országunkat az ëgyre jobban eluralkodó
közöny ingoványábul. Ëgyedül nem, de ëgyütt mög tuggyuk csinálni!
Ébredjetök, gondolkozzatok, cseleködjünk!

Hódtavy : Kalapomon piros rózsa, babám, tűled kaptam,
Cserébe én a szívemet néköd odaadtam.
De szív nékül, de szív nékül nem tudok én élni,
Elmögyök hát a szívemet tűled visszakérni.
Visszakaptam a szívemet, nem ismertem rája,
Összetörted, összezúztad, kínoztad halálra.
De szív nékül, de szív nékül nem is löhet élni,
Fölmögyök a Jóistenhöz ëgy új szívet kérni.
Zerkovitz Béla – Mérey Adolf
Szeretöm az állatokat, sütve, főzve, rántva,
Szabadtűzön, rácson sütve, vagy római tálba.
Mer hús nékül löhet élni, csupáncsak zőccségön,
De az nem embörnek való, kiváltképpen néköm.
Mögöszöm a káposztát is, ha a neve szárma,
Ahogy anyósom csinálta, füstölt szalonnával.
Sajátát is fogyasztok én, jó paprikás mellé,
De más is mögfő a bográcsba, mint plédájul hallé.
A süteményt is szeretöm én némi burgonyával,
Hurka, kolbász, mög pöcsönye tepsis formájában.
Legfinomabb malachúsbúl. Fölnőtt disznó mája
Vásárhelyi szokás szörént, hideg paprikásba.
(2016-10-02 Népszavazáskor)
Hódtavy: Szeretöm az állatokat - bűvebben
Mögkérdözte a zunokám, ezelőtt tíz évvel,
Hogy mi a kedvenc madaram. Válaszoltam szépen.
Akkoriba a madártan érdekölte szinte,
Montam: a kedvenc madaram a jó rántott csirke.
Az állatok szeretete régi szép erényöm,
Belátható: nem élhetök csak csupa könyérön.
Kedvenc madár még a libasült, római tálba,
De a sült kacsa së kutya, legfőképp a mája.
Önfönntartás miatt fontos állati fehérje,
Szeretöm az állatokat jó paprikás lébe.
Finom a disznópaprikás, hidegön, tányérba,
A disznósajt, mög a kolbász is találó példa.

Hasaajja szalonnának sëhun nincsen párja,
Fokhagymával, paprikával möghintve, abálva.
Töpörtőt a pogácsába szeretöm legjobban,
Szeretöm az állatokat, sönki nálam jobban.
Az emlősök osztállyábúl kedvenc még a marha,
Bornyúhúsbúl mit készíccsön, annak van fogalma,
Aki otthon van az ősi szakácsmestörségbe,
Marhalábszár köll pörköltbe, mög a gulyáslébe.
Levesnek a csontos részök, velő pirítóssal,
Fölségös a kifőtt hús is, némi tormaszósszal.
A hátszín mög kimondottan rostélyosnak való,
Szeretöm az állatokat, ez nem tagadható.
Asztán mög a pacal gyühet, ha köröm javíttya,
Kevés krumpli való hozzá, mög erőspaprika.
Birkapörkölt, mög halászé főjön a bográcsba,
Csudálatos a dagadó némi káposztába.
Ezér mondom, elhiheti énneköm mindönki:
Szeretöm az állatokat, nálam jobban sönki.
Hódtavy: Bort iszunk mi, ugyë pajtás
Nem élünk mi búval, mint más
/: Mer az Isten borözönnel
Së ëgy falut, së ëgy várost nem öntött el.
2. Ha möghalok, majd elásnak Mi köze van ehhöz másnak
/: Csak të pajtás el në felejcs,
A síromra köröszt helyött szőlőt ültess.
3. Në tögyetök temetőbe Temessetök az útszélre
/: Hagy tuggyák mög az embörök
Itt nyugszik ëgy jó borivó magyar gyerök.
4. Në sírjatok, ha möghalok, Csak ëgy pohár bort igyatok
/: Ráparancsoltam a papra,
Hogy ëgy hordó jó vörösbort üssön csapra!
5. Në csak a pap iszogasson, Misebort másnak is aggyon!
/: Mer mit ér az olyan mise,

Ahun nem jut a híveknek bor, sömmi se.
6. Pedig itt van a mennyország, Ahun bortúl piros orcád.
/: Mink mindön nap üdvözülünk,
Ha a bornak, mög ëgymásnak is örülünk.
7. Azér mongyuk, hogy hozsánna,
Amér jó bort iszunk mámma. /:
Gongya vót Nóénak rája: Özönvízkor szőlőt is vitt a bárkába.
8. Ha a jó bortúl elázok, Ëgyáltalán nem is fázok.
/: Elalszok az árokparton, Bicikli a kispárnám az utcasarkon.
9. Mer a bor embörnek készül, Ki állat lössz tülle végül,
/: Az nem a borász hibája, Minek hozta a jóannya a világra?
10. A pálinkát nem szerettyük Ezér gallér mögé lökjük
/: De a jó bort szopogattyuk
Ebbe azér mögëgyezünk, ugyë annyuk?
11. Ha kimúlok, mög së kottyan, Ha jó bort ihatok ottan,
/: Ahová elvisz a kaszás
A mennyországba’ jó bor van, ugyë pajtás?
(- Ahun nincs bor, az a pokol, ugyë pajtás?)
12. Ha möghalok, aszt së bánom, Ha bor lössz a másvilágon.
/: Koccintunk majd szent Pétörrel,
Nyilván finom vörösborral, nem is sörrel.
2010. Kisasszony havában – Hódtavy
Hódtavy: Végigmöntem az uccán, az uccán,
Besároztam a csizmám, a csizmám,
Mögérdemli az a lány,Kijér sáros a csizmám,
Kijér sáros a csizmám, a csizmám.
Hogyha engöm valaki, valaki,
A kapuba hívna ki, hívna ki
Mind möginnám a borát,
Elszeretném a lányátElszeretném a lányát,
a Boriskát.
Végigmöntem az utcán, az uccán,
Kitekintött a rózsám, a rózsám,
Kisangyalom gyere be,
Magam vagyok idebe,
Magam vagyok idebe, gyere be.
Népdal

Hódtavy: Kövesztesd ki, babám, kövesztesd ki babám
A vásárhelyi főúccát,
Hogy në lögyön sáros, ráncosszárú csizmám,
Mikor járok tëhozzád.
/: Fölfröccsen a szárára, szárára,
Onnan pedig babám, aranyos Rózsikám,
Föl a priccsös nadrágra. (Föl a ráncos szoknyádra.)
Dijófábúl van a, dijófábúl van az
édösanyám kapuja.
Lassan gyere babám, lassan gyere, babám,
Lassan gyere be rajta!
/: Lassan gyere be rajta, be rajta,
Hogy az édösanyám, a jó édösanyám
Lépteidet në hajja.
Népdal : Diófából van a… (dallamára) Vásárhelyi változat: (K 113. oldalon a
kiskönyvemben)
Kurunczi Mária: A szenvedély
Újsághír: A Sportfogadás és Lottóigazgatóság közli, hogy ezön a hétön ëgy
darab öttanálatos szelvény vót.
A vasárnapi lapok közlik: Mögtanálták az e heti öttanálatos szelvény
tulajdonosát. A boldog nyertes Balázs József kispusztai lakos, aki nem rég
tőtötte be a 92-ik évit.
Az idős embör feleségivel utazott föl Pestre, hogy fölvögye a 212 millió 782
ezör 595 forintot.
Amíg a lottóirodába kiszámolták az összegöt, Jánosi János, a Nyeremény című
lap munkatársa beszélgetött az öreggel.
- Józsi bácsi, elmesélné nekünk, hogyan lett nyertes?
- Jó vóna tunni, ugyi? – kérdöz vissza az öreg. – Hát fijam eccörű az, vöszöl ëgy
szelvényt, oszt húzol rá öt ikszöt, a többi mög gyün magátul.
- Na és hogyan tudta meg Józsi bácsi, hogy ötöse van?
- Hát gyütt az asszony, oszt kiabálta, hogy bemondta a rádió a számokat, mer
amiúta mögvöttük azt a dobozt, mindig azt nyikorogtassa. Szóval gyün az én
Juliskám. No, kend mögvöheti a Laci fiának az ótót, mög a Juliska háza is
készön lösz az idén. Azzal mutati a számokat is mög a szelvényt is, hogy
mögnyertük az ötöst. Ha mögnyertük, hát mögnyertük, így én, de abbul ugyan

nem lösz së ház, së ótó! Ám az asszony nem tágított. Két napig kefélte a fekete
posztó ruhám, mög a csizsmám, oszt röggel vonatra ültünk.
- No és mit érzett a vonaton, Józsi bácsi?
- Mit éröztem, mit éröztem, hát mit érözhöttem vóna, azt, hogy zakatolt velem a
vonat.
Közben elkészült a bizottság a pénzcsomagolással.
- Nos, Józsi bácsi, itt írja alá! – tolja az igazgató az öreg felé a pénzkötegöket,
mög a nyugtát.
Az öreg nem mozdul, csak durcásan néz maga elé, oszt morog:
- Minek írjam alá, neköm ez a péz nem köll!
- Në bomoljék kend! – ugrik oda a felesége – hát mibül lössz kész a ház, mög a
Laci fiának az ótó? Köll a péz!
- Nem köll, ha mondom! – csattan föl még jobban az öreg.
- De hát miért nem kell Józsi Bácsi? – biztatja az igazgató is – ez a magáé!
- Azért nem köll, mer ez alamizsna!
- Mönnyi kellene még, hiszen ez nagyon is szép összeg!
- Nem úgy értöm én, hogy kevés, hanem mások atták össze, neköm mög nem
köll a másé! Értik!? Mög aztán az az igazság – néz sandán a feleségire, - hogy
az asszony úgysë engedné, hogy a kocsmába igyak belüle…
- Nem hát! – mentötte magát Julis néni – Még csak az kéne! A cimborák mind
elkérnék, oszt amilyen jószívű kend, oda is adná nekik.
A riporter ismét az öreghöz fordul:
- De hát akkor miért jöttek el Józsi bácsi?
- Az asszony akarta. Úgy gondótam, lögyön mög a kedve, ki tudja, töhetök-ë
még kedvire az életbe?
Mög osztán még úgysë vótam Pestön!
Kurunczi Mária: Pörkölt az erdőbe
Hajnali napfény ébresztött május elsejin, a munka ünnepin. Sömmi kedvem nem
vót elmönni a kötelező fölvonulásra, végighallgatni az ünnepi köszöntőket,
amikor is Apró Antal méltatta a munkásokat Szögedön, a Széchenyi tér platánfái
alatt. Még jó, hogy nem álltam sorba, amikor a zászlókat osztogatták. Van itt
zászlóvivő elég.
Különben is, ma röggel azt ígértük a gyerököknek, hogy bográcsozni mögyünk az
erdőre. A panellakásokban fölnövő generációnak nagy élmény, ha kiszabadulhat a
betontömbbül.
Az este mán mindönt előkészítöttünk, most csak lë köll vinni a kocsiba, oszt mán
indulhatunk is a kedves, madárdalos világba.

A gyerökök most első szóra keltek, nem köllött kirázni űket az ágybul, mint más
napokon. Gyorsan lë is cuccoltunk, beültünk a kocsiba, de az csak köhögött, de
nem indult. Férjem végignézött mindön löhető hibát, majd rágyütt, hogy az éjjel
mögint kilopták a benzint. Dühösen hozta lë a tárolóbul a kerékpárt mög a tartalék
benzinös kannát, oszt elmönt benzinér.
Mindön sikerült, oszt végre elindulunk. Ásotthalom ëgy kissé messze van
Szögedtül, de mán nem először múlattuk ott az időnket. A gyerökök is szabadon
futkározhattak, sömmi baj nem vót velük, még csak rájuk së köllött szólni.
Kinéztünk ëgy csodálatosan nagy tisztást. Körbekapáltunk ëgy darabot, hogy a tűz
csak addig terjeggyön, ameddig mi akartuk. Két fa közé állvány hiányába
kikötöttünk ëgy kötelet, utána ráakasztottuk a bográcsot, oszt mán rotyogott is a
pörkölt.
Majdnem kész vót, amikor ëgy egyenruhás – a rönd őre mögjelent, oszt morgós
hangon kérdözte tűlünk:
- Nem tudják, hogy itt nem szabad tüzet gyújtani?
Sönki së szólt. Férjem ëgy kanállal kivött ëgy darab húst, oszt mögkóstolta: Éppen mög löhet mán önni, de nem ártana neki még ëgy pár perc fövés.
Ám a rönd szigorú őre nem tűrt ellentmondást, el köllött ótanunk a tüzet.
Elővöttük a húsz literös vizes ballont, oszt fájó szívvel körbelocsoltuk a
parazsat…
A rendőr tovább mönt néhány lépést, majd még visszanézött, ellenőrizendő, nem
gyújtottuk-e újra a tüzet, oszt eltűnt a fák közt.
Mi „tálaltunk”, oszt keserű szájízzel öttük a majnem kész pörköltet. Otthonrul
hozott galuska gyütt mellé, ami még nem hűlt ki, na mög az elmaradhatatlan
kovászos uborka.
Kanalazunk, amikor újra mögjelent az előző rendőr, jó étvágyat kívánva. Szúrós
szömmel néztem rá, ha szömmel ölni löhetne, akkor ez az embör mán halott
vóna…

Férjem gondolt ëgy merészet, oszt möginvitálta ëgy tányér ételre. Elfogadta, oszt
leült közénk. Beszélgetni kesztek, mánmint a férjem mög a rönd őre, aki
mögjegyözte: - Még főhetött vóna a hús.
- Ha hagyta volna! - mondtam dühösen, mire a férjem csitított…
A gyerökök is szó nékül öttek, majd rohangálásba kesztek, oszt azt tanálgatták,
hazafelé vöszünk-ë fagyit… mer a jó ebédhön az is dukál.
A rendőr elköszönt, oszt hatalmának nyomatékot adva elsorolta, mit nem szabad
az erdőn, majd mögtódta: - Gyüjjenek máskor is, de hozzanak magukkal turista
palackot!…
Mintha azzal nem gyúthatnám föl az erdőt - morgok még ëgy utolsót, oszt utána
összecsomagoltunk. Gondosan leöntöttük a tűz helyit, biztonságbul vastagon fődet
kapáltunk rá, oszt elindultunk hazafelé, illetve a gyerököknek ígért fagyizóba…
Mögfogadtuk: gyüvőre előbb mégis elmögyünk a nagygyűlésre a platánfák alá,
oszt csak aztán mögyünk ki az erdőbe.
A rönd őrei akkorra mán biztosan otthon lösznek…
Nagy Sándorné Lengyel Judit: Találkozás
1970-ben történt, hogy édösapámat möghítták ëgy tanyai lakodalomba a 407-es
Moszkvicsával „kocsisnak”. Akkoriba még ritkaságszámba mönt, ha valakinek
autója vót, oszt összeszödték az ismerősöket, hogy möglögyön az esküvői mönet.
Möghítták az autóst nappalra fuvarozni, majd estére a lakodalomba, de oda mán
családostul.
Hát, azon a szeptemberi szombaton hazagyütt édösapám, beültünk az autóba
édösanyám, bátyám, mög én, oszt elindultunk a lakodalomba.
A város külterületin ëgy Tsz-központ kultúrházába igyeköztünk. Este vót mán,
világítással möntünk ëgy hosszú bejárón befelé, de lë köllött lassítani, mer ëgy
másik autó mönt előttünk. Nem tudtuk elkerülni, de nem is akartuk, mer úgyis ëgy
helyre möntünk a szépen fölszalagozott autókkal.
Néztem az előttünk haladó autó lámpáját, oszt valami furcsa kíváncsi izgalom
futott végig rajtam. Vajon kik ülhetnek benne, mög ki vezetheti az autót?

Amikor odaértünk, kerestük a helyet, hogy hova álljunk lë, mer elég nagy sötétség
vót a környékön.
Na, mégis csak sikerült lëparkolni, oszt möntünk be a terömbe. Az ajtóba a vőfély
fogadott bennünket, oszt az akkori szokásnak mögfelelően beköszöntött, mög a
fiatal pár elé vezetött, ahun löhetött gratulálni, mög az ajándékot átadni.
Mögmutatta, hun a helyünk, ahova lëülhetünk. Emlékszök, hogy zsúfolásig tele
vót a teröm vendégökkel. Elfoglaltuk a helyünket, oszt utána kezdtünk nézelődni,
hogy hun ülnek ismerősök? Jó zene szólt, mán akkor sokan táncoltak. A táncolók
közt, vagy a fejük fölött, mikor hun, föl-fölbukkant ëgy nagyon csinos, pörzsölő
tekintetű, mosolygós fiatalembör. Elfordítottam a fejem, de mindig visszavonzott
az a huncut kék szömpár. Kíváncsian nézögetött, mer én a bátyám mellett ültem,
oszt nem tudhatta, ki ű neköm. Amikor ëccör visszamosolyogtam rá, akkor
merítött bátorságot, oszt fölkért táncolni. Onnantul kezdve nem igen adott át
másnak, csak ű táncoltatott.
Vagy a hosszú fekete hajam, vagy a fehér miniruhám teccött neki, nem tudhatom,
de nagyon elvarázsoltam, mög hát ű is ëngöm.
Kiderült rúla, hogy ű az az autós, aki előttünk gyütt. Beszélgettünk, táncoltunk,
fogtuk ëgymás kezit, mintha sosé akarnánk elengedni a másikat. Az öccse is ott
vót a lakodalomba, de azt mán korábban hazakűtte, gondolom azér, hogy később
në lögyön gongya vele, mer mán akkor elhatározta, hogy haza fog kísérni.
Abba az évben szerelt lë a katonaságtul, oszt jó barátja vót a vőlegénynek.
Hajnalban szóltak a szüleim, hogy mönnyünk haza, mer mán világosodik. Az én
lovagom odaállt apukám elé, hogy szeretne hazakísérni, vagyis hogy hazavinne
autóval. „Minek? Teljesen fölöslegös, mink is autóval vagyunk, mögyünk úgy,
ahogy gyüttünk” – volt az apukám válasza. Az én táncosom addig erősködött,
hogy végül beleëgyezést kapott azzal a kikötéssel, hogy mögyünk utánuk, oszt
ëgyütt érünk haza. Hát ez mán induláskor nem így lött, mer három katona
cimboráját is hoztuk, oszt hazaszállítottuk űket.
Nem is tudom, hogy vótam olyan bátor, hogy négy vadidegön embörrel beültem
ëgy autóba, oszt elindultunk a pusztárul.
Azt hiszöm, én mán akkor a lelköm mélyin éröztem, hogy erre az embörre
rábízhatom magam, csak azt nem tudtam még akkor, hogy ëgy egész életre…
Hát így alakult, hogy világos röggel érköztünk haza. Otthon feszült vót a légkör,
idegösen vártak, mer nagyon féltöttek.
Anyukám akkori óvó-féltő jó tanácsa, dorgálása fönnmaradt a családi
történelömbe, ami így szólt: „Vigyázz vele lányom, ennek a szöme së áll jól…”ezzel jellemözte újdonsült lovagomat.

Azúta mán az elmúlt sok-sok évben kiderült, hogy nagyon is a helyin van…
Pár nap múlva mögint tanálkoztunk, hazakísért. Amikor bemöntem, mögint
fagyos hangulat fogadott, oszt apukám élösen kérdözte: „ez mán mögin itt vót?”
A követköző látogatás vasárnap vót, amikor elgyütt hozzánk. Ekkor változott mög
a szüleim véleménye rúla.
Szerényen, barátságosan, mosolyogva lépött be, oszt elnyerte a szüleim tetszésit.
Azúta sok időt mögértünk, házasságunkbul ëgy fiúgyerök születött, akitül mán
unokánk is lött.
Az idén ünnepöltük házasságkötésünk 45. évfordulóját.
Hódmezővásárhely, 2016. augusztus 22.
Gyulafalviné Koncz Márta: Öregödés, pörleködés
Margit hetedik gyeröknek gyütt a világra. Mikor mögszületött, az apja elejtött
néhány morgolódó szót. Hogy mán mëgint lány, nem lössz, aki hajcsa az ökröket,
ha majd ű mögöregszik…
Aztán, ahogy két vaskos markával fölemelte, oszt belenézött abba az ártatlan,
tengörkék szömibe, elmosolyodott. Ilyen löhet a tengör nagy víz is. Oszt mög is
békélt a pöttöm lánnyal. Gitának, vagy kis Gidámnak szólította.
Nem messze tűlük, a kománé is lëbabázott. Takaros lányka lött az is, Erzsinek
körösztölték. Csakhogy Erzsi annyi vót mán a faluba, mint kutyába a bolha. Ezér
aztán Pörének szólították egész életibe. Illött is hozzá, fürge, dógos kis cseléd
nevelődött belűle.
Teltek az esztendők, Gita mög Pöre igön jó baráccságba vótak. Kiskorukba
ëgyfelé legeltették a teheneket, a virágosabb rét felé terelték a hófehér tollú
libákat. Nagyot kuncogtak, mikor eltanálták, hogy a legkövérebb liba úgy totyog
kétódarra, mint a falu fölvégin a Kucori néni.
Kucori nénit nemigön kedvelte së Gita annya, së Pöre szüléje. Ezér osztán sokszor
köszörülték rajta a nyelvüket, ha vót idejük kiülni a padra a ház elé.
- Olyan kottyos ez a Kucoriné, hogy aszt së tuggya, hogy a paszulyt beáztattyuk
ëgy fél napra legalább, mielőtt fölraknánk főni.

- Úgy a! Olyan a számba a babszöm, mint a puskagolyó. Nem is szívesen
fogadom el, ha kűd ëccör-ëccör!
- Én mög azon vagyok fönnakadva, hogy hogy flangál abba a sárga-fekete rózsás
bű szoknyába az uccán, mindönki szöme láttára!? Sosë néz tükörbe? Vagy tán
nincs is neki? Olyan ronda, mint a sárga hátű büdösbogár!
- Ami igaz, az igaz! Én a minap a koszlott papucsát csudáltam mög. Az eleje úgy
tátog, mint csuka a szárazon, a sarka mög féretaposva leffög a sarkán, csak úgy
csattog, mint a kenetlen kocsikerék!
Kuncogva hallgatta ezöket a pocskondiázásokat a két kisunoka, oszt űk is
hozzátötték a magukét:
- Kucori néni szöme së jól áll. Nem szeretnék virág lönni a kertyibe, ha odavág a
meccőollóval, ahová néz!
- Én mög nem szívesen mögyök közel hozzá, mer aszt mán láttam, hogy bajúsza
nőtt, de az a gyanúm, hogy serked a szakálla is.
Mit ád Isten?! Az uccasarkon éppen befordul két nagy kosárral Kucoriné.
Odavót a kiskertbe szilvát szönni. Nagyon fárattnak láccott, mögszítta az erős nap
is.
Összenézött a két gyerök, oszt uccu neki, eléje szalattak. Kivötték kezibül a
kosarat, hazáig kísérték, aztán elköszöntek.
Kucoriné pihögött, mögpihent a kapu előtt, oszt aszt gondóta:
Milyen istenáldotta két takaros teremtés! Csintalanok, néha gonoszkodnak, de a
szívük az aranybul van!
Lengyel Antal: Ëgy olvasókör születése, mögsömmisülése
1995 őszin ëgy ismerősöm a kezembe adott ëgy irományt, szó szerint idézöm,
írom a címit:
„Répásháti Olvasó Egylet alapszabályai”
Készült Hódmezővásárhely külterület Gorzsa Tanya Répáshát, 1927.

Mivel én is jól ismertem ezt az irományt, mint Répásháti, nagyon is sok közöm
vót hozzá.
Így születött mög a gondolat, hogy mögírjam, hogyan is gyütt létre, vagyis hogy
születött mög , hogy működött ez a kör, amely mindön azon tájt ott lakó embörnek
oly sok jó szórakozást nyújtott.
Visszagondolva a régi tanyai körökre, olyan jó érzés járja át zsigereibe az embört,
pláne mikor ifjúsága évei jutnak az eszibe. Mint régi Kör, nevezetösen a fönt
említött Répásháti, amit a mi apáink hoztak létre. Hogy hogyan? Úgy történt,
hogy az 1920-as évek dërëkán a nagy grófi birtokok kisparaszti bérbeadásával
születött, vagyis a fődbül nőttek ki a tanyák ëgymás után. Ebbe az időbe mög
löhetött vásárolni, tehát saját gazdaság alakult ki ebbe a térsébe is. Az
emböröknek a sok munka mellett ëgy kis szórakozás is köllött, elbeszélgettek,
mög vót, aki szóvátötte a közös szórakozási löhetőségöt. Össze is gyüttek hun az
ëgyik, hun a másik tanyán, végül 1926-ban mögbeszélték, hogy az idő möghozta
mán e környék lakosainak azt a löhetőségöt, mint a városiaknak, hogy lögyön
állandó helyiség, ahun összegyünnek. Így 1927-be mögalakult a fönt említött
címön.
Persze, csak kicsinek bizonyult a helyiség, ahun mögszületött, nem is sokára
változtattak rajta, több évre Gombos Pétör bácsi adott helyet, ahun bőven vót
helység. Most mán táncmulatságot is tartottak, mögindult az élet, a fiatalság is
össze verbuválódott, ëgy nagy gépszín vót a táncteröm.
1929-30-ban mögépült a Répásháti iskola, el is kezdődött még abban az évben a
tanítás. A rákövetköző évbe az iskolával szömbe mögépült a kör. Most mán
teljesen független épület, olvasóteröm, táncteröm, 120-130-as férőhely, színpad,
őtöző, italmérő helyiség, alatta pince, majd kancsóval, poharakkal fölszerelt
faliszekrény, asztal, pult, konyha, fölszerelve edényökkel, sok-sok teás készlet,
ami ëgy évbe több ízbe igénybe lött véve.
A Répásháti kör a miénk vót, a mi apáink építötték saját kezükkel, saját
kőccségükön. Miért is mondom, hogy a miénk? Mert 8-9 évesen mán én is
besegítöttem, amit bírtam, ëgy-ëgy lécöt, vagyis olyan könnyebb munkát, „több
odébb” vagy „hozd ide” fölszólításra elvégezni.
Ott vót az iskola, ami előző évbe épült föl, ahun tanított Fejes Gyula, majd Hős
Nagy Pál tanító, nem tudok választani a kettő közül, mer mind a kettő nagyon

veszeködős vót, akkor veréssel tanítottak embörségre, ezt nem is folytatom, mer
ezökbül az iskolaévekbül is ëgy regényt löhetne írni.
Visszatérve a Kőrhöz, mondanom së köll, az épület fala vályog, a táncteröm
padozata keményre lëdöngölt főd, ami mindön röndözvény előtti napon alaposan
föl lött locsolva vízzel, aztán homokkal lëszórva, így lött nekünk jó minőségű
parketta. Az éjszaka közepiig ëgy kicsit tovább azután a sok tánctul persze
mögszáradt, oszt hajnaltájt mán igen szállt a por, de nem számított, hisz a jó
kedvtül alig vötte észre az embör.
Több szórakozási löhetőség vót, amikor mögépült ez a kör, kugli, biliárd, dominó,
kártya, ki melyiket szerette. A fiatalság is mögalakult, akkoriba csak a kör
fiatalsága címön, a fontos, hogy jól szórakozzon, oszt igen jól szórakoztak, mán
ősszel színdarabot tanultak, oszt ez tavaszig mindön hónapban bemutatásra került,
persze táncmulatsággal ëgybekötve, ami mindig kivilágos röggelig tartott.
Ezök a műsorok vonzották a közönségöt az olvasókörbe, szép 3 fölvonásos
színdarabok, ezök a fiatalságnak jó tanulási löhetőség vót, 1-2 sőt három irkafüzet
teleírva, ezt legtöbb három hét tanulási idő után betanulva eljáccani, sőt legtöbbje
nótával vót fűszerözve. Mindig vótak jól nótázó fiatalok, úgy a lányokba, mint a
legényökbe. Mindön esti előadást persze mögelőzött a délutáni úgynevezött
főpróba, erre az iskolásokat a tanítóbácsi átkísérte, hogy mögnézhessék az
előadást. Abba az időbe a gyerökök ilyen előadás nézése után szinte bátrabbak
vótak, tanulva a fölnőttek játékából, bátor mögjelenésükbül, amit a színpadon
produkáltak.
Így az iskolaévek után ëgy-két év múlva mán mi is ott csattogtattuk szárnyainkat a
színpad körül, mint a fészökbül kirepülni kívánkozó kismadarak. Be is jutottunk
többen, ki előbb, ki utóbb, aki kívül maradt, mer ilyenek is vótak, a bálakba
természetes, hogy azok is eljártak.
Vót olyan sok fiatal 1945-46-ban, hogy 46 januárjába tánciskola nyílt, Kovács
Klári tánctanár tanításával az élön, ëgy cimbalmos vót a tánciskola zenésze, név
szerint Peták István. Húsznál is több fiatal tanulta a táncot, persze mindön este vót
foglalkozás, több hétön körösztül, csütörtökön este mög össztánc, amire idősebb
fiatalok is elgyüttek, egész kis bált alkotni azon az estön.
Ami ëccör elkezdődik, annak vége is szokott lönni. Így járt ez a tánciskola is.
Elgyütt a nagy nap, tánczáró ünnepség. A kör vezetősége mögköszönte a
tánctanárnő fáradozását, a fiataloknak jó magaviseletüket, kérték a fiatalokat,

hogy ezután is mindön bálba gyüjjenek el, oszt táncoljanak kedvükre! A fiatalság
pedig mögköszönte a kör vezetőséginek, hogy díjmentesen használhatták a kör
helyiségit, s mögígérték ëgyüttműködésüket a körrel. Talán nem is tudott vóna
tanyai kör fiatalság nélkül létezni, nagyon szépen, ëgymást mögértve
összedógoztak.
A fiatalok hozták a legtöbb hasznot, hiszen a másik körzetökbe lévő körök
fiataljai, ugyanúgy mi is, - elmöntünk ëgymáshoz, nem számított néha 10-15 km
së, csak a jó kedv, a tánc, a fáradtság elmúlt, mihelyst möghallottuk a hegedűszót,
sokszor be së ért a terömbe ëgyik-másik fiatal, mán az ajtóba elkezdött táncolni.
A kör tagsága mindön hónap elejin összeült, ha úgy adódott, hogy valami
röndözvényt szeretött vóna a fiatalság, akár mikor késségösen összegyüttek az
idősek is.
Miért is hítták olvasóköröknek? Mer ezök röndölköztek könyvtárral is. Nálunk is
vót kb. 80-100 db könyv, a könyvtár 2 szekrény vót. Abba az időbe ilyen sok
könyv látta el a kör tagságát, mer a sok mezőgazdasági munka mellett kevés idő
jutott az olvasásra. Ma azt mongyuk, hogy hiszen az az alig száz könyv nem is vót
könyvtár. De aki tuggya az akkori viszonyokat, bizony az azt mongya, de bizony,
akkor elég jól kielégítötte az olvasni szeretőket. Nem átszaladta ezöknek a
könyveknek a tartalmát az olvasó, hanem tanulmányozta, például Grábner Emil
„szántóföldi növénytermesztés” vagy a többi mezőgazdasági alapismeretök,
kertészeti, sertés, baromfitartás stb. Ezök mind beszédtéma, sőt amely pont többet
érdekölt, azon elvitakoztak, tisztázták a mögérthetőség szempontjábul. Sajnos
ezök mindaddig voltak érdekösek, mög jó esti beszélgetésök, amíg az embörök
önszántukbul, szórakozásbul jártak az olvasókörbe.
Kezdődött 1947-48 telin, amikor a város tisztségviselői kezükbe vötték a tanyákon
dógozó parasztság tanítását, „szabadfőd téli esték” névön előadások felolvasás,
brossúra, kis füzetöcskék, s egyebekbül. A fölolvasást mög annak tartalmi
mögértésit a fölolvasó végezte, magyarázta el, amit ott helybe szerveztek – be, jól
olvasó készséggel röndölköző fiatalokbul. Én is, mint fölolvasó Lázár Lajos
barátommal végeztük a fölolvasást, ëgyes fejezetnél persze váltottuk ëgymást az
olvasásba, a válaszoknál ugyanúgy. Észrevöttük, mindig kevesebben gyüttek, több
hét után mán nem is igen vótak kíváncsiak, látszott, hogy fásultan hallgatják, csak
az utána való szórakozás vót az, amibe föloldódtak, biliárd, kártya, dominó,
mintha csak ezér gyüttünk vóna össze.

Az időjárás szintén nagyon mostoha vót a mezőgazdaságra, pedig igen elkelt vóna
a jó termés, hiszen soha nem tudtuk kifizetni az adót, mer mindig szaporodott,
végrehajtók, rekvirálók, nem igen vót olyan nap, hogy në löhessön látni a határba
ezöket a nem kívánatos személyöket. Így lött vége annak a jó mög szép
összegyüvetelöknek, amik az olvasókörökbe vótak. Elkezdődött a bizalmatlanság
ëgymás iránt, szétzilálódott, mögfogyott a kör tagsága. Próbáltuk még
összetartani, de nem mönt, csökkentött létszámmal ëgy pár évet még kibírtunk.
Ugyan úgy, mint elődeink, próbáltuk a kör üzemeltetését vasárnap délután 2
órakor nyitás, mög szerdán este 6-tul, záróra nem vót, ki mikor mönt el, röggelig
szórakozhatott akár melyik este.
Ami előre láccott, bekövetközött, a kör működésképtelenné vált, gyütt a
téeszösítés, gyűlésök, szervezésök, oszt átvötte a tsz, vagyis az üvé lött, brigád
összegyüvetelök, röggelönként ott gyüleközött munkaelosztásra a brigád, oszt
indult munkába. Ezök után még vót ëgy kis élet ëgy-ëgy brigádvacsora, zene,
tánc, de nem olyan vót mán, mint régön. Még néha vasárnaponkint a biliárd
szeretők mög-mögjelentek a körbe ëgy pár órát elbiliárdozgatni, míg a tsz azt is el
nem vitte. Üresen maratt a helyiség, így a kör, mint akinek gazdája beteg, ű is az
lött. Elhanyagolt lött, romlott az egész épület kívül-belül, mint a nótában van:
(ütött kopott öreg csárda, jaj de árva) nem a kóbor szelek hordogatták széjjel,
hanem olyanok, akiknek ëgyáltalán sömmi köze, joga nem vót hozzá, së péze, së
munkája nem vót benne. Vesztek belülrül a fa-anyagok, vagyis ami fábul vót,
möntek tüzelőnek, persze nem a maguk akaratábul. Láttam sötét jövőjit ennek az
egész kör-helyiségnek, épületnek, mögpróbáltam tönni valamit. Összeírtam azok
neveit, akik az építközésen ott vótak, vagy annak családját, tehát akinek pénze
mög munkája vót benne (jogos örökösök), kb. 20-25 fő. Saját kezűleg írtam ëgy
kérvényt, majd a névsor listát csatolva hozzá beadtam az illetékös osztályra.
Ecsetölve a körnek az állagát, milyen romos állapotban van, így kértem a
lëbontását azon személyök részire, mivel saját tulajdonuknak mondhatnak mindön
anyagot, ami abba az épületbe bennevan.
Mondanom së köll, persze, hogy nem engedélyözték a lëbontást, hiába vót
mindön próbálkozásunk ezön a térön. Csak a tsz gazdálkodhatott fölötte, ű
hasznosíthatta, vagy bonthatta lë. De mire oda ért a lëbontással, csak a tető vót,
mög az ajtófélfák, ajtó nékül, széthordták arra illetéktelen személyök. A
mögmaradt anyagok, cseréplécök, födém-fák, gerendák mind-mind bekerült a tsz
nagy udvarába, ëgy csomóba dobálva, oszt ötte az idő mög a kályha. Nem tudom
lëírni, hogy milyen szomorúságot jelentött nekünk, amikor saját szömünkkel

(akiknek joga lött vóna hozzá) láttuk az eltűnésit azoknak a faanyagoknak,
mögemésztötte a kályha. Vót ott a telepön ëgy bognár műhely, oszt két télön mind
eltüntette a kályhába. Hogy is használhatta vóna föl, mikor új anyagbul
könnyebben dógozott, vagy építközött. Mindez csak ott hasznosítható lött vóna,
azoknál, akiket mögilletött vóna, akik valamikor, szűk ötven évvel azelőtt ezt
összehordták mög fölépítötték.
Elmúlt: ma mán csak emlék; vót ëgy olvasókör, amit úgy hívtak: „Répásháti
Olvasó Egylet”
Ami eszömbe juttatta, a az alapszabály, amit a jó ismerösöm valahogyan
mögmenekítött, oszt mögőrzött, így születött mög ez a kis visszaemléközés,
mindarra az időre, amikor ez elkezdődött. Hetven éve beszélték mög azok az
embörök, hogy csináljunk magunk szórakozására valamit, oszt csináltak is
szórakozó helyöt, el is nevezték, oszt utána élt a mögsömmisülésig szűk ötven
évet.
Ez a kis vers is emléköztet:
Künn a nagy pusztaságba zöldell a füves rét,
Térdig érő porral dűlőutak ágaznak rajta szét.
Mintha hírt vinnének valamely égi táj felé,
Valamikor elindult arról sok írott kis levél.
Nem írnak mán a pusztáról, eltűntek a tanyák,
Az udvarokban nem nőnek mán égig érő nyárfák.
Gépek, traktorok zúgnak arra künn ezután,
Átszaladó élet maradt mán csak a pusztán.
Lengyel Antal nyugdíjas
Ha mán e pár soros verssel fejeztem be répásháti visszaemléközésömet,
engeggyék mög, hogy idős korunkrul is versbe emléközzek:
Marosmenti…
Marosmenti kis temető nóta is van róla.
Odatérek megpihenni ha majd üt az óra,
Szívesen meghalnék szép Erdély országért,
Meg azért a göndörhajú székely barna lányért.

A kis szuronyom fennhagyom a csíki hegyek ormán,
A puskámat lent hagyom a nagy Hargita alján,
Mindent oda adnék szép Erdély országért,
Meg azért a csillagszemű székely barna lányért.
Kantinosné
Kantinosné angyalom, nemsokára itthagyom a boltját,
Letelnek a kis napok, hazafelé ballagok, azt mondják.
Hiába vár a század, ölelem a babámat a karomba,
Őrmester meg kapitány, nem stimmel mán ezután raportra.
Sárgul mán a falevél, vándormadár útra kél, nagy útra.
Századkürtös, az időm, huncut katonaidőm lefújta.
Nem látok több csillagot, csak azt aki ott ragyog fenn az égen:
Nem bosszantja sok buta, csámpás suta regruta a vérem.
Írom a levelem
Írom a levelem Balogh Máriának,
Csongrád vármegye legszebb virágának
Kivagyon fizetve billogja, pecsétje,
Adják tisztelettel a saját kezébe,
A saját kezébe.
Hej kedves galambom, mit is tudnék írni?
Mikor rád gondolok, jobb szeretnék sírni.
Széles a kaszárnya, száz szoba van benne,
De az én bánatom mégse fér el benne,
Mégse fér el benne.
Égbe nyúló
Égbe nyúló hegyek alján, havas éjszakában
Szomorúan áll ëgyhonvéd a sötét éjszakába
A szívében ezerféle emlékek merengnek,
Kis faluról, barna lányról, otthon hagyott boldogságról
Golyó süvít el a füle mellett.

Valahol ëgykis faluban szomorúság járja,
Valahol ëgybarna lánynak könnyes a párnája.
A szívéből ima rebben, sóhaj száll az égbe,
Odakint az éjszakában, géppuskatűz ne találjon
Egyetlen ëgyhonvédet sem a vártán.
Isten veled Édesanyám, megyek a harctérre,
Nem leszek én soha többé a drága szemefénye.
Ha ëgyfolyó szíven talál engem a harctéren,
Jól tudom, hogy mi vár reám, Isten veled Édesanyám,
Most látod a fiad utoljára.
Majd ha egyszer vége lesz a világháborúnak,
A honvédek lába elé piros rózsát szórnak,
De mán akkor én nem leszek az élők sorába,
Nem lesz díszes temetésem csak ëgykorhadt fakeresztem
Ez lesz az én gyászos temetésem.
Megy a nap
Megy a nap lefelé, az ég alja felé,
Most jönnek a gyerekek a 18 évesek,
Most jönnek a kaszárnya felé.
Bemegy a szobába, leül a vaságyra,
Búnak hajtja a fejét, hullajtja a könnyét,
Hullajtja a vaságy karjára.
Istenem, istenem, mi lesz énbelőlem.
Bejöttem katonának, otthagytam a babámat,
Otthagytam a komám számára.

Tolnai Imre Krisztián: Mögkergítött embörök
Mögkergítött embörök címön sok történetöm van. Ezök mind élösen hatnak az
emböri érzelmökre, ugyanakkor mög kicsit viccösek is, bár nem rötyög tűlük a
vakbelöm.
Nos, melyik történetöt meséljem el Mindönkinek? Embörök! Föl van adva a
lecke neköm is.
Kezdöm az égyikkel. Ez nemrégön vót. Ott vót velem Gabi barátom is. Vasárnap
délután vót.Gyütt velünk szömbe égy részög embör,olyan harminc éves löhetött.
A járdán vótunk.
Kértem, gyüjjön,elengedöm. Erre nem gyütt, mondta helyötte, mi mönnyünk!
Möntünk. Mikor odaértem hozzá, a jobb kezemet rátöttem a jobb vállára, ezt
mondtam neki: Jó egészségöt, szia!
Nem viccnek szántam, mégis az is lött belüle.Gabi is nevetött mög hát persze én is
azon, ahogy mondtam. Azt, hogy a KRESZ szerint kinek lött vóna
elsőbbsége,nem tudom, de mind a hárman mög vótunk kergülve. A részög embör
a beállt állapotátul, mi mög a nevetéstül ,mög más okokbul.
Ez vót az ëgyik történetöm.

A másik mög szintén tapasztalatokbul ered. Az embörök, akiket eddig láttam az
utcákon, szinte mind mög vót kergülve, sietve möntek.
A harmadik esetöm ugyancsak közel sé rózsás. Ez két napja vót. Égy autós
égyszörcsak lassított, utána hirtelen mög -mögindult,törtetött előre, majdnem
elütött, mögijedtem. Amikor szömbenéztem vele, mondtam a vezetőnek:
„Hölgyem,én is itt vagyok ám!”
Erre látszólag mögijedt,mondta: „Bocs.”Mögfigyeltem, mögjegyöztem a
rendszámát, a telefonom jegyzetibe írtam bele.Az eset a mai napig is mélyen
mögvisel.Most el köll köszönöm.
Embörök! Mindön jót kívánok a továbbiakban, mögkergítöttségök nélkül! ☺

Ágoston Ilona: Tolvajt fogott a „marha”
Ez az eset régön történt, még a II. világháború előtt. Margitka nagynénémtül
hallottam, aki szömtanúja vót a történetöknek, mer a közeli tanyába lakott, oszt
éppen akkor a vásárba vót. Olyenformán mesélte el, mintha csak tënnap történt vóna.

- Akkor is vótak olyan embörök, akik nem szerettek dógozni, inkább eljártak
lopni azokhon, akik szorgalmas munkával jutottak valamire, oszt lött ëgy kis
vagyonkájuk.
Kovács Miska bácsi szép, nagy tőgyű, bőven tejelő – Zsömle névre hallgató –
tehénnyire is rávetötte a szömit ëgy ilyen sömmirekellő. Két-három nap is a tanya
körül ólálkodott esténkint. A pulikutyáknak mindig vitt jó falatokat, oszt kikémlelte a
terepöt. Azon a bizonyos éccakán a kutyák mán ismerősként fogadták, nem akarták
mögszabni a nadrágját. A jó falatok után csöndbe vótak.
Olyan meleg napok vótak ekkor, hogy Miska bácsi nem is vezette be a
Zsömlét az istállóba az esti legelés után, csak a „polyvás” véginél, a nyári jászolhon
kötötte. – Kérőddzön a jó levegőn, në lögyön melege ëccakára – gondolta.
Röggelre mög hűlt helyit tanálta a jó tehénnek. Először még bizakodott, hogy
tán csak elkóborolt, biztos mögtanájja a kukoricásba, vagy a lucernába, de bizony
nem lött mög. Nagyon sajnálta. Ráadásul a felesége is korholta érte, ű mög a
kutyákat, amiér nem ugattak.
- Hát milyen házőrzők vagytok – mi? – nem érdemlitök mög a száraz könyeret
së!
Három-négy alkalommal is bemönt a városi piacra nézelődni, hátha möglátja
kedves jószágát, mer abba mán biztos vót, hogy ellopták. De mindig bánatosan mönt
haza. Hiányzott a jó tej, túrú, téföl, mög a piacozás bevétele is.
- E mék a vásárra – kelt föl jó korán, ëgy röggel az öreg.
- Hiába mögy oda kend, nem lösz az mán mög, jobban köllőtt vóna rá
vigyázni! – Most mög majd azt a kis pézit lopják el, oszt még ëgykupica pájinkát së
tud inni, nemhogy tejet! - nyelvelt a felesége.
- Hagyd má abba, hát a tehén mellé fekügyek? – Tán azt akarod? – zsémbölt
vissza Miska bácsi. – Azér is elmögyök!

Nagy állatvásárok vótak régön. Bornyú az annyával, szép, selymös szőrű
csikók, kecskék, juhok, mangalica malacok. Vót ott mindön, még öszvér is. Ahogy
nézelődik, éccör csak mögakad a szöme az egyik tehénön. – Ejnnye, de olyan ez,
mint a Zsömle vót! – egészen beledobbant a szíve. Jámbor tekintettel állt a többi
sorstársa között, csak a hosszú farkával csapkodta legyeket. Kissé távolabb tűle,
ëgyfiatal vékony, mög ëgy idősebb köpcös férfi beszélgetött. Háttal álltak Miska
bácsinak, a tehén faránál.
Kissé közelebb mönt.
- Hát, akárhogy nézöm, ez a Zsömle! – állapította mög. – Hogyan került ide? –
ez a két embör hozhatta? Nem ismerte űket. Szólni köllene neki, érti-ë a nevit? - de
úgy, hogy észre në vögyék. – Vagy inkább a csendőröknek kéne szólni? – De, ha
nem hiszik el neki, hogy az üvé, még bajba is kerülhet böcsületsértésér… Igaz, hogy
a bal hátsó lábán hiányzik a kis körme – így születött – de löhet ilyen másnak is?!
Mit köllene csinálni? – ezön gondolkozott.
Amint így töri a fejit, láttya, hogy ëgy gazda formájú embör nézögetni kezdi
ódarrul, háturrul az állatot. A két férfi is odafordult oszt beszélgetésbe elegyödtek.
- Ez mög akarja vönni? Biztos dicsérik neki – ijedt mög Miska bácsi. – Csak
nem a sánta Csikós gyeröke az a vékony siheder, akirül mán löhetött hallani, hogy
lopni jár? Közelebb köllene mönni – hallgatózni – csak észre në vögyék. Elfordította
a fejit, a kalapját jól a szömibe húzta, oszt lëhajolva közelebb mönt az alkudozókhoz.
Háttal állt mög, de így mán értötte a szavukat.
- Ebbű nem engedök, mer nagyon jól tejel – mondta a vékony.
- Oszt, hogy híjják?
- Lidinek.
- Oszt a passzusa röndbe van-e?
- Röndbe hát!
- Még, hogy röndbe! – mög, hogy Lidi – az én Zsömlém… - Az anyátokat! –
dörmögött a bajusza alatt az öreg. Má egészen mögizzadt a kalap alatt. Izgalmába
mögfeledközött magárul, oszt mögfordult.
- Nem a tiéd az a tehén – te! – szólt oda jó hangosan.

- Hát kend, hogy kerül ide? – kapta föl a fejit a vézna gyerök, oszt mán
futásnak is eredt. Miska bácsi mög utána: – Fogják mög, tolvaj! – Fogják mög! –
oszt bottyával hadonászva – korát möghazudtolva – futott a legény után. Mindönki
fölfigyelt a kiabálásra, még a vásár sarkánál ácsorgó két csendőr is, akiknek
véletlenül éppen a karjaiba futott a menekülő – annak legnagyobb möglepetésire.
- Ho-hó! – állj csak mög öcsém! – hát újra tanákszunk? – kérdözte az ëgyik
pöckösen, lëkapva szuronyát a vállárul.
A Csikós gyeröknek mán valóban vót dóga máskor is a csendőrökkel, így nem
mert tovább futni. Legutóbb is kegyetlenül elagyabugyálták.
- Ez az embör az én tehenemet akarja eladni! – kibálta Miska bácsi lihögve. –
Gyűjjön csak tizedös úr! – el në engeggye, nëhogy futni haggya ezt a mihasznát! –
Mögájj, az anyád! – Majd adok én neköd Lidit! - oszt ütésre emelte a bottyát.
- No-no, csillapoggyon bátyám – mongya el inkább, hogy mi történt?
Az öreg a futástul, levegő után kapkodva, de elmondta a történtöket.
- Jól van, jól van – értöm – de mivel tuggya bizonyítani? – Na?! – tuggya
bizonyítani?...
- Tudom hát, tögyék csak próbára, gyün az utánam, ha mondom a nevit, mög
ismertető jel is van rajta.
- Nincs azon sömmiféle jel, nincs is belesütve a kend billogja – szólt közbe a
gyanúsított.
- No tögyünk ëgy próbát, de ha nem tuggya bizonyítani, kend is mögüti a
bokáját a böcsületsértésér!
- Állok elibe! – szólt Miska bácsi bátran.
Odamöntek mindannyian a tehénhöz. A bámészkodók serege tódult utánuk.
- Hátrébb embörök! – Ne táccsák itt a szájukat! – parancsolt a csendőr.
- Na, gazduram, milyen jel van ezön?
- Nézze csak mög biztos úr, a bal hátsó lábán hiányzik a kis körme…
- Aha, tényleg…
A Csikós gyerök elsápadt, - hogy a fenébe nem vötte észre rajta eddig?

- Na, öcsém, të ide állsz mellém, kend mög tíz lépésre!
- Most híjjad magadhon!
De a gyerök csak hallgatott.
- Mondjad hát neki a nevit! – förmedt rá a csendőr.
- Lidi… - de a tehén mög së mozdút, csak a farkával csapott egyet.
- Most híjja maga!...
- Zsömle, gyere ide – oszt a tehén mögindult, mögállt a gazdája előtt. Miska
bácsi szélösen mosolygott. – No, ugye mögmondtam tizedös úr, hogy érti a nevit, de ezt a tolvajt agyoncsapom! – emelte föl újra a bottyát.
- Ájjon mög! – ez a törvény dóga. Föl kő vönni a jegyzőkönyvet. Gyűjjenek
velem!

Hát, így esött, hogy a követköző piacra Miska bácsi mán újra vitt a Zsömle
tejibül eladni, oszt nem kis büszkeséggel kínálta a vövőknek. Még a felesége előtt is
nagyobb lött a tekintélye.
Hajja ëccör, hogy kiabájja az újságos:
- Tolvajt fogott a marha! – Itt vannak a friss hírök! – Tolvajt fogott a marha!
Kapkodták a kezibül többen is.
- Aggyon má ëgyet neköm is – ki fogott tolvajt?
- Hát a tehén! Nem is olyan „marha” az a marha!
- De nem ám! – helyösölt Miska bácsi elégödötten. Több esze van annak,
mint ëgytolvajnak.
No, mög arra is büszke vót, hogy bekerült a friss hírökbe evvel a históriával.
Szöged, 2015 október

Tószegi Ferenc: nóták szövege
Rossz szikes főd az én fődem
Nem töhetök rúla,
Négy sarkába tököt vetök,
Hátha teröm rajta.

Nagyra mögnőtt az én tököm,
hosszúra a szára,
Tiéd lössz az kisangyalom
Úgyis nemsokára…

Van neköm ëgy lopótököm,
Hosszú szárát belé lököm
A hordó lyukába.
Mikor tele mán a tököm,
Kihúzom oszt beleöntöm
A bort a pohárba

Refrén:
//::Kortyingatok százat,
Míg a tök kiszárad,
Aztán újra lyukba lököm
A lopótök szárát ://

Van neköm a pinencébe
Ëgymás mellé rakva szépen
Három hasas hordó.
Míg azokba lityög-lötyög,
A lopótöknek munkát adok
dógozik is folyton.

Refr.

Mögérött a repce, házasodni kéne még a nyáron
Eltérne ëgy asszony, aki röndöt tarcson a portámon.
Mögfogná a gyöplű szárát,
Röndbe hozná a szénámat
Hol az a lány, hol találom?
Mögkérném a kezit,
Bekötném a fejit
Még a nyáron.

Szőke-ë vagy barna,
Melyik a jobb fajta
feleségnek?
Kit vezessek az oltárhoz,
Melyik lönne jobb a házhon,
Hol az a lány, hol találom?

Jaj de bódog lönnék,
Többet sosë mönnék
A kocsmába.

Dr. Vas István: Bűrt vőttünk
Aszongya édösapa ëgy röggel :”.. Na, kisfiam, hónap mögyünk bűrt vönni,
të segítessz …” , mer édösapa cipészmestör vót . Igen - mondom – más felelet,
például a „majd”, pláne: a„nem,” szóba së gyühet, de hát hónap vasárnap lössz.
Tudom, mongya édösapa.
Korán kelünk. A röggeli: tëa, finom pecsenyezsíros kenyérrel. Indulás.
Lëmöntünk a kórház uccáján, a kűfal alatt átvágtunk a Hal-térön. A kútnál, a mély
árok fölött álló kis trafik előtt möntünk el jobbra, az Ady Endre úton.
Sok ilyen kis trafik vót akkoriba. Vót a kórházzal szömbe, a Zrínyi uccán, ez
Rehák Laci barátom apjáé vót, a Sas /Fekete Sas/ előtt, a Bocskai ucca előtti kis
térön, az Andrássy úton. Ide bomba hullott, két szögény magyar katona halt itt
mög, úgy tudom. Ez mán a háború vége felé vót. Ëgy állott a Nagyállomásnál, a
sorompó felül, az még mögvan.
Északias szél pöszörgött, de szödtük a lábunkat, nem fáztunk – mög a Nap
is sütött.
A Kisállomáson mögvöttük a jegyöket – ma Népkert állomás -, hogy mér, nem
tudom, a Népkert ide elég messzi esik.
Gyütt a vonat, elkattogtunk Szentös felé. Szép a nagy kanyar a Kása-erdőnél,
aztán a Tisza tőtése, csupa gyönyörűség. Szentösön átszállás, mán itt is a híd.
Az öreg Tisza majdnem mögtréfált ëccör. Ferike, a nagybácsim, kivitt
Atkába biciklin. Duska, a lánya, első elemista, a kormánynál ült, olyan másfél
évvel idősebb, én mög a csomagtartóra telepödtem. Gyönyörű nap vót, még hajót
is láttunk. Sokáig dohogott, mire előbújt a kanyarbul. Szép, nagy, fehér hajó vót,
az utasok intögettek, mink is. Nagysokára érköztek a hullámok, vadul csapkodták
a partot. Mikor estelödött, indulni köllött haza.

Mondom, én még úszok ëgyet. Ez azt jelentötte, hogy a másfél arasznyi vízbe, a
fenékön két kézzel mászott az embör, vagyis a gyerök, a lábával mög csapkodott.
A Tisza mög, az örvényeivel kis lukakat ásott a partba, hogy lássa, ki az, aki
tényleg tud úszni.
Ëccör csak látom, hogy Feri bátyám térdnadrágban, nagy fröcsköléssel gázol
felém. Amikor magamhon tértem, erősen köhögtem, mög a gyomrom is
mögkönnyebbült. Visszaadtam a
Tiszának a vizet, mög mindönt. Hazamönet a bodzási iskolánál ittunk. Finom vize
van annak a kútnak, mög jobban is esik így, állva, csaprul, amikor az embör a
maga jószántábul iszik. Köhécsöltem még, erre aszongya Ferike: „Errül nem
szólunk otthon.” Hát édösanyám többet a Tisza közelibe së engedne. Mögtanultam
evezni, asztán úszni, tisztölni aTiszát, így osztán összebarátkoztunk.
Közbe mögérköztünk. Csongrádon, vasárnap lévén, elhagyott uccákon ballagtunk.
Édösapa becsöngetött ëgy szép házba. A bótos bácsi lányának szép játékai vótak,
jól telt az idő. Amikor nyélbeütötték az üzletöt, szólít édösapa. Zsákba raktuk a
bűrt, marhabox, borjúbox, branzol, alsótalp, mindönt. Mönnyünk.
A bótos néni nem engedött el. Finom ebédöt kaptunk. Édösapa igön rámnézött,
amikor harmaccor matattam a süteményös tálba. Mögköszöntük az ebédöt. Útnak
vöttük magunkat.
Az állomáson ëgy nagy ződ láda, mög ëgy oszlop közé húzódtunk a
zsákkal.Vártuk a vonatot. Bemonták, hogy öt percöt késik, sömmi baj, mögvárjuk.
Hát ëccör csak két rendőr nyomakodik ki a váróterömbül. Aszongya édösapa,
kisfiam húzóggyunk erre a hátsó kijárathon. De mán akkor arrul is két rendőr
érközött. Mire körülnéztünk, hat-nyóc rendőr firtatta a csomagokat, szatyrokat,
garabolyokat. Hozzánk lép ëgy, kérdözi:”Mi van a zsákban, - nyissa ki – bőr?
Kitől vették? Papírja van?” Édösapa mögmonta kitül vöttük, mög, hogy papír
nincs. Hun kujtorog ez a vonat? Jegyzetöl a rendőr szorgalmasan. Közbe befut a
vonatunk. Még a végin itt ragadunk. Aszongya: „Mehetnek”. Fölmászunk a
zsákkal. Mán akkor mindön kocsi előtt rendőr állt, nem azér, hogy segíccsenek,
csak ijesztésnek. A peronon a sarokba raktuk a zsákot, ráülök, édösapa elébe áll.
Mögyünk. Szentösön bent áll a vonat. Eligazítom a bűröket, hogy kényelmesebb
ülés essön a zsákon. Hát édösapa nem hiszöm, hogy mögneszölhettük vóna ezt a
zsákvizitöt. Szentösön nem szöröncséltetött bennünket a rendőrség. Hanem azér
ëgy mégis gyütt, mán mozgott a vonat, amikor fölugrott. Ott is maratt kinn a
peronon. Mire Vásárhelyön lëszálltunk, tökéletösen mögismerköttünk az automata

bilinccsel. „Ha a koma nagyon ugrál, szorítok egy-két kattanást és lenyugszik”.
Azt hiszöm rajtunk négy-öt kattanás së segítött vóna.
A Kanálisnál mongya édösapa: mink itt lëmögyünk, a rendőrségre mög csak
egyenest tovább köll mönni. Mongya, hogy tuggya, mer vót mán itt a
rendőrségön. No, mink nem vótunk , de nem is akarnánk … Ballagtunk hazafelé a
Tóba a gyümölcsösök közt. Jól lëizzadtunk, pedig kellemes szellő lengedözött.
Fölmöntünk a kűfalba vágott tókapun a Királyszék uccával szömbe, ott laktunk
nem messze.
Otthon édösapa a műhely sarkába rakta a zsákot a balkaros gép mellé, rá a
nagykabátot, aztán hozzá së nyúlt. Ebbül láttam, hogy nagy a baj, mer nagyon
szeretött dógozni. Valami két hét múlva gyütt az üzenet, hogy mindön röndbe
van. Mögvan a számla mög a papír, mindön, ahogy köll. A bótos bácsi ilyen
sportvezető féle. Jól ismerik a rendőrségön is, oszt tisztázták a félreértést. Nagy
mögkönnyebbülés.
Azér édösapa pár év múlva beadta az iparjogot. Nem bírta, hogy az embörnek a
sajáttyát is lopni köll. Közbe persze vót még néhány bűrös kalandunk, de azt
máskor mesélöm el.
"Vásárhelyön születtünk,
Nyelvjárásunk böcsüldmög,
Mert ha nem őrízzükmög,
Eltűnik a fődszínrül.

Tarcsdmög az örökségöd,
Lögyéltë is nyelvőrző,
Mögőrízzük a nyelvöt,
El në tűnnyön mint a köd!"
Vásárhelyön születtünk… Németh László Gimnázium és Általános Iskola diákjai: Hajdú
Renáta, Sinka Borbála, Sinka Regina, Visky Molli. Közreműködött Hajdú Zsoltné, Szegedi
Márk. A lemezfölvételben elhangzó dalt írta: Sinka Regina, Sinka Borbála. Zongora: Sinka
Borbála. Felkészítő tanár: Sósné Udvari Tünde.

Hódtavy: Vata Mári libája belemönt a Tiszába.
Kettőt lépött utána, sáros lött a Vata Mári
Fehér alsó szoknyája.
2. Ez a csárda, de hangos, Vata Mári de gangos.
/:Mit ér a gangossága, Ha a bálba’ lëesött a
Fehér alsó szoknyája?(Vásárhelyi népdal)
3. Vásárhelyi határba’ A lucërna táblába’
Vata Mári kocsisa Kereste a fürj tojását,
Hogy a Mári mögissza.
4. Vata Mári ezalatt A lőcsfejbe fölakatt.
Nem vót neki mit tönni, Hítta Jánost, a „bukszáját”
A lőcsfejrűl lëvönni.
5. Igaz, hogy az elején Még nem ijedt mög szögény.
Lőcsös kocsi ódalán Vata Márit lovagolni
Csak a János látta tán.
6. De minek is ragozzam? Jómagam csak hallottam.
Az a kovács mesélte, Akinek az öregapja
Vata Mári jó lovait kefélte.
7. Aszongyák, hogy aszongyák: Vata Márit becsapták.
Ezör pengőt kőcsön vött, De mikorra visszakérték,
Három nullával több lött.
8. Vata Mári tanyája El is lött licitálva.
Akik tanúsították, Vata Mári száz hód fődje
Ëgy-ëgy sarkát mögkapták.
9. Az monta, aki tutta, Valakitűl hallotta.
Kárász József mögírta:
Vénségire Vata Mári angyalgyáros boszorka.
/: Így ért véget a sorsa,
Vénségire Vata Mári angyalgyáros boszorka.
(Korán sötétedik c. antológiából: Hull a Jövendő!)

Vida Mihály: Mi így éltünk, mög dógoztunk a tanyán
A török hódoltság után kezdött benépesülni Mincent határa. Az 1700-as
évek elejin alig 100-120 embör élt községünkbe. De mán a század dërëkán 10001200 lakosa vót a településnek. Az 1800-as századfordulón mán 3600-an laktak
itt. Az elhagyott, elvadult fődekbül ëgyre nagyobb területöket állítottak őseink a
termelésbe. (Ipar, kereskedelöm ez időbe még nem vót. Így az élelmet, a ruházatot
a lakosság saját maga készítötte.) A termelésbe állított fődeket igavonó állatokkal,
lóval, ökörrel próbálták mögművelni. A fődek mögművelésihön eszközök is
köllöttek. Az akkori talajművelő eszközök bizony nagyon kezdötlegösek vótak.
Fagöröndös eke, amit faekének híttunk, favázas borona, tüskés borona vesszőbül,
fahengör. A vetőmagot kézzel vetötték a fődbe. Ekkor még fődművelő őseik
jobbágyok vótak. A főd, amit műveltek. valamelyik gróf vagy fődbirtokos
tulajdonába állt. Ezér nekik kilencedöt köllött fizetniük az uraságnak. A
jobbágyok eszt mög is tötték, mer ragaszkodtak a fődhöz. Így jutott az
üknagyapám is ëgy fertály fődhön 1783-ba, a koszorúhalmi határrészön. Ugyanis
ekkor II. József, a kalapos király röndölete alapján fődet osztottak a
jobbágyoknak. Ez az ëgy fertály főd, ami 14.1200 négyszögöl terület, ma is
mögvan a tulajdonomba. Ezt mán Mincent határába sönki nem mondhattya el,
hogy a 230 éve ükapjátul örökölt főd a tulajdonába van. Erre a területre az első
tanyát mán a dédnagyapám építötte 1836-1840 közötti időbe. Az 1848-as
jobbágyfölszabadításkor ez a fődterület a dédnagyapám tulajdona lött. Tűle, mint
fiúgyerök, a nagyapám örökölte. Szintén öröklés útján az édösapám birtokába
került az ëgy fertály főd. Én 1927-be születtem, ott kint a tanyán. Szüleim
gondosan neveltek, járattak iskolába. Én mán az akkori iskolai röndölközésök
alapján 8 osztályt végeztem. Ezután a Szentesi Téli Mezőgazdasági Iskola két
éves szakára jártam, így Aranykalászos gazda löttem. Ilyen szakirányú képzés
után a mi kis paraszti gazdaságunkba kesztem el a dógos életöt, a munkát.
Ezután, részletösebben arrul, hogy éltünk mög dógoztunk, mit öttünk a
tanyán. Tizennégy hódas kisgazdaságunk az alábbi állatállománnyal röndölközött,
hun több, hun kevesebb állat vót. Abba az időbe 2 db ló mög ëgy 9 hónapos
csődörcsikó, 1 db fejős tehén 6 hónapos üszőborjával vót az istállóba, na mög ëgy
100 kilón fölüli hízó, 1 anyakoca korábbi fialásából 10 db süldő malacával, 4 db
fiatal vágóbirka. Ezön fölül néhány liba, tojó tyúk, vágócsirke a baromfiudvarba.
A disznó mög a baromfiállomány ëgy része a család élelöm szükségletit szógálta.
A tehén tejinek ëgy részit a család fogyasztotta, a többletöt mög a tejcsarnokba
szállítottuk. A hízó karácsony táján került lëvágásra. Akkor még hűtőszekrény
nem vót, így a téli hideg időjárás segítött a disznó aprólékának eltartásába. A

szalonnát sózással, a kolbászt, sonkát, oldalast füstöléssel tartósítottuk. Füstölés
után ezök a tanya nádfödeles padlására kerültek a szelemen gërëndára fölakasztva.
Ez a füstölt áru bisztosította a család egész évi sertéshús igényit. Természetösen
vágóbaromfi, főleg csirke, tavasztul őszig vót, ünnepnapon ebbül került az
ebédlőaztalra, amit jóízűen fogyasztottunk, mer az friss hús vót. A birkák is
lëvágásra kerültek, de mindig mögfelelő alkalmakkor. Húsvéti ünnepök
alkalmával, vagy a kalászosok cséplésekor, mer a cséplőmunkásoknak ebédöt
köllött adni, vagy Szent Mihály napjakor, a köszöntők mögvendégölésire.
Ilyenkor a fölös birkahúst odaadtuk a szomszédnak, rokonnak, oszt ha űk vágtak
birkát, akkor visszaadták ugyanazt a mennyiségöt. Így a család számára egész
évbe biztosítva vót a hús. Igaz, ott a tanyán, mindön másnap, mög vasárnap vót
húsétel az asztalon. Természetös, hogy nemcsak húst, hanem más, magunk
termelte élelmiszert is öttünk. Mögtermeltük a ződborsót, a salátát, a retköt,
fokhagymát, vöröshagymát, a fehér ződségöt, sárgarépát, ződpaprikát,
fűszerpaprikát, amit szárítás után famozsárba apróra törtünk, oszt az étel
színözésire, ízesítésire használta föl Édösanyám. Termeltünk még görögdinnyét,
sárgadinnyét, amik igazán jó ízűek vótak, a kútba hűtve fogyasztottuk. No mög
burgonyát, ami a tanyán élő embörök fő élelmezési alapja volt. Termeltünk még
mákot is, amit famozsárba apróra törve főtt tésztára szórva, kalácsba tőtve, vagy
kemöncébe mögsütve - jóízűen fogyasztottunk.
A kukorica sorai között termeltünk száraz fehér babot, takarmány tököt,
amibül még sütésre is került, amit nagyon szerettünk. No mög vót gyümőcsfa is a
tanya körül, meggy, cserösznye, barack, szilva, körte, alma. Hála istennek, ezök
még akkor permetözés nékül mögterömtek. Fogyasztottuk a fárul, mint friss
gyümölcsöt, de Édösanyám rakott el üvegbe befőttnek is. A befőttet télön,
tavasszal jóízűen fogyasztottuk, sőt a meggybül még mártást is készítött
édösanyám, amit friss vegyes füstölt hússal fogyasztottunk. A barackbul, szilvábul
lëkvárt is főztünk rézüstbe. Én a szalonna mellé szilvalekvárt öttem. Édösanyám
jó barack vagy szilvalëkváros kalácsot is sütött. No mög a lëkváros rétes, ami
nagyon jó sütemény vót. A lëkvárt még palacsinta ízösítésire is használtuk, amit
igen jóízűen fogyasztottunk. A fölsoroltakon kívül még vótak olyan termésök,
amit fölhasználtunk övésre. Úgy gondolom, hogy az étkök, amit ott a tanyán
fogyasztottunk elég változatosak, mög táplálóak vótak. De köllött is a mögfelelő
élelöm, mer az ott végzött fizikai munka ezt mökkívánta. Mivel az emböri erő
szolgálatába állított energia helyött akkor még az embör fizikai ereje volt a
domináló. De hála Istennek, szép emlékeim vannak a múltrul, mer akkor még
fiatal vótam.

Igyekszök írásommal, a lóval, fogattal röndölköző parasztembör sorsát,
tevékönységit bemutatni. Az a paraszt, aki két lóval vagy annak a szaporulatával
röndölközött, annak mán 10-12 kishód főd vót a tulajdonába. Mivel a XX. század
első felibe még nagyon kevés erőgép vót a mezőgazdaság szolgálatába, így
igavonó állattal, lóval, ökörrel köllött a fődet mögművelni. A mi határunkba az
igavonó állat a ló volt. Így hát a parasztembör lovakkal művelte a fődjit, oszt
lovakat fogott a kocsijába, ha szállítani köllött valamit, vagy utazni köllött
valahova. Hazánkba ekkor hírközlés csak újság mög rádió úttyán történt. Időjárás
jelentés a rádióba naponta csak éccör vót. De nem mindön parasztembörnek vót
rádiója. Így hát maradt az ősöktül örökölt mögfigyelési módszer az időjárásra
vonatkozóan.
Ha a parasztembör munkáját, tevékönységit hitelösen szeretném bemutatni,
akkor az év őszin köll, hogy kezdjem. A lëtakarított kukoricatarlóra kihordtuk az
állatok alul az istállótrágyát. Ez a trágya általába érött trágya volt. A kocsirul
kupacokba lëhúzott trágyát kézzel, vasvillával terítöttük szét a területön. Az
istállótrágyázás elég nehéz munka vót, de a talaj tápanyag pótlását csak így tuttuk
biztosítani. Az ilyen istállótrágyával való tápanyagpótlás csak a kisparaszti birtok
területinek negyedire vót elég. Ez aszt jelentötte, hogy mindön negyedik évbe
került istállótrágya a szántófődre. A kiszáratt fődet lovas fogatú ekével szinte
sëhogy së löhetött mögművelni, vagyis az őszi vetésök alá szántani. Ilyenkor
mindig vártuk az esőt, hogy elég mélységű szántást tudjunk végezni. Figyeltük az
eget mög a naplëmöntit, ha az vörösbe mönt lë, akkor napokon belül gyött az eső.
Így reményköttünk, vót, hogy bevált, oszt akkor könnyebben végeztük a munkát.
Ha 10-12 cm mélyen tudtunk szántani, az mán jó magágynak számított. A friss
szántást rövid időn belül el köllött könnyű boronával boronálni, hogy ki në
száradjon. Ha a szántás, a talaj előkészítése mögtörtént, várakozás nékül vetni
köllött a búzát. Őszi árpát még akkor nem igön vetöttek. A vetést akkor mán lovas
vetőgéppel végeztük. A vetőgépet mán három ló húzta. Akinek nem vót három
lova, annak ëgyesztetni köllött a szomszéddal, vagy jó ismerőssel, hogy ëgymást
kisegítve el tudják végezni a vetést. Ezt akkor úgy mondtuk, hogy összefogtunk a
vetésre.
Vetés után ismét boronát alkalmaztunk, hogy a fölszínön maradt
vetőmag még belekeverödjön a fődbe. Az őszi búzát általában kukoricafődbe
vetöttük. Ezér a csutkacső a vetés mög a boronálás alkalmával a talaj fölszínire
került. Ezután gyütt a fahengör, ami simábbá tötte a talajt. Ismét vártuk az esőt,
oszt ha möggyütt, akkor szépen kikelt az őszi vetésű búza. Ha a talaj nem ázott
mög ,oszt a száraz fődet köllött művelni, bizony elég nehéz munka vót. A száraz
fődet csak 6-8 cm mélyen tudtuk mögszántani, a talaj így rögös maradt.

Rögtörésre alkalmas eszközök akkor még nem vótak. Így a laphengör vót a
rögtörő. Szántás után hengör, vasborona mög vetés követközött. A vetés
alkalmával a hantok sokszor kiemelték a vetőgép csoroszlyáját, oszt a vetőmag a
felületön maradt, ilyenkor újra boronálni köllött. Ilyen esetbe a vetőmag csak
akkor kelt ki, ha ëgy jó eső mögáztatta. A búza optimális vetési ideje október 1jétül október 20-ig tartott. Ez az időpont a búza vetésinek ma is mögfelelő. A
kisparaszti gazdaságokban előfordult, hogyha az eső szeptember közepin
mögáztatta a fődet, akkor el köllött kezdeni a vetést előkészítő szántást. Ezér
előfordult, hogy mán szeptember utolsó hetibe elvetöttük a búzát. Ilyen
körülményök között a búza szépen kikelt, mögerősödött, bokrosodott. Az ilyen
mögerősödött búzavetés a tél viszontagságait is jobban bírta. Itt most az
élettapasztalat alapján arrul írok, hogy akkor más volt az időjárás. mán karácsony
tájékán lëesött a hó, betakarta az őszi vetésöket. Vót, hogy ëgyhónapig vagy
kettőig is mögmaradt, védte a fagyos éjszakáktul a hó alatt szunnyadó vetésöket.
Majd gyütt a tavasz, oszt szépen fokozatosan elolvadt a hó. Szépen fölszáradt a
talaj, oszt ha mögfelelő vót a hőmérséklet, elindult a vegetáció. Az őszi vetésök
túlfejlődése së vót kívánatos, ezér ha ilyen bekövetközött, akkor legeltetéssel vagy
búzaborona alkalmazásával mögboronáltuk a vetést. Ha a hóolvadás után többször
fagyos éjszaka következött, ami azzal járt, hogy a búzavetés gyökereit
mögszaggatta, fölfagyott, akkor ismét hengört köllött alkalmazni tömörítés
céljábul.
Korábban mán említöttem, hogy általába kukorica után vetöttük a búzát. A
búzavetésbe a talajmunkák alkalmával a csutkatő a fölszínre került. Ez a csutkatő,
ha ott maradt a búzába, nagyba mögnehezítötte vóna a kézi kaszával való aratást.
Ezért ezt tavasszal, amikor mán fölszáradt, gereblyével összehúztuk sorokba.
Ezután favillával végig vertük a sorokat, vagyis kivertük a csutkatőbül a fődet.
Kupacokba összehúztuk a csutkatöveket, oszt lovas fogattal behordtuk a tanyába,
ahun kazalba raktuk. A csutkatű kazalt búzaszalmával befedtük, oszt így nem
áztatta el az eső, mer bizony ez értékös tüzelő vót ott a tanyán.
Az őszi búza vetésivel nem ért véget a mezőgazdasági munka. Követközött
az őszi szántás elvégzése. Sajnos a két lóval való szántás csak 16-18 cm
mélységig volt löhetségös. Ha ennél mélyebben akartunk szántani, úgy mán
három lovat köllött az eke elé fogni, akkor mán 20-22 cm-t is el löhetött érni.
Mivel három lovunk nem mindig vót, így a szomszéddal vagy ismerőssel köllött
ëgyeztetni, kölcsön kérni ëgy lovat. De azt vissza is köllött segíteni. Ezér sokszor
elhúzódott az őszi szántás. De ezt az őszi szántást mán a múlt század 30-40-es

éveiben föltétlen jónak tartották, oszt végezték. A fagyos tél mögművelte a
szántott fődet. A tél elmúltával a tavaszi szél fölszárította a fődet. Mátyás napja
után mán figyeltük, hogy mikor löhet a talajra rámönni taposási kár nékül. Az első
művelet a talajon a boronálás vót, mer jól ëgyenlítötte a talaj fölszínit. Ekkor mán
termeltünk lucërnát takarmánynak, tehát azt köllött elsőnek elvetni. Boronálás
után, amikor ismét fölszáradt a talaj, akkor elhengöröltük a lucërna vetése előtt a
talajt. Ezután a vetés követközött, oszt ismét a hengör. Ugyanis a parasztembör
úgy tartotta, hogy a lucërnát két hengör közé köll vetni. Hát eszt mi is így
csináltuk. A lucërna elvetése után a tavaszi árpa mög a zab vetése követközött. E
kultúrák esetibe is az első talajmunka a boronálás. A boronálás után a vetés, majd
könnyű, vagyis búzaborona mög hengör követközött. Ekkor még az ipari
növényök, mint a kendör, len, napraforgó, mézcirok termesztése nem vót elterjedt
a kisparaszti gazdaságokban. Takarmányrépát is csak 100-200 négyszögöles
területön termeltünk, ami az állatok téli takarmányozásához köllött. Vetöttünk
még a vetemény mellett 30-40 négyszögöl területön kendört. Szárvágóval arattuk
lë, fél sukos kévékbe kötöttük. Ha mögszáratt, akkor a Kiss Illés bácsi halastavába
eláztattuk. Az áztatás az úgy történt, hogy a tó szélin akácfa cölöpöket vertünk a
vízbe. A cölöpök, mög a part közötti részbe fektetve beraktuk a kévés kendört.
Azután sarat raktunk a kendör kévékre, hogy a vízbe maradjon a rakomány. Két
hétig maradt ott, mire elvált a kendör külső szövete a pozdorjától. Majd kiszödtük,
haza vittük, oszt mögszárítottuk. Később került földógozásra.
Közbe eltelt a március hónap, oszt elgyütt a kukoricavetés ideje. Optimális
vetési ideje április 1-20-ig. Ha nem vót csapadékos a tavasz, akkor sikerült
betartani a vetési időt. Ezön a területön is az ősszel szántott talaj boronálása volt
az első munka. Mivel még abba az időbe csak kukoricavetésre alkalmas vetőgép
nem vót, így a sűrűsoros vetőgépet szereltük át kukoricavetés céljára. A mi
vetőgépünk csak három sort tudott vetni kukoricábul. A vetőcsüvek elé
csoroszlyát erősítöttünk, hogy mélyebben tudjuk vetni a kukoricát. Ha a vetésre
szánt területön gazos foltok, különösen acatfótok voltak, akkor azokat a fótokat
mán vetés előtt kézi kapával kikapáltuk. A csoroszlyák alkalmazása miatt a
vetőgép vontatása mögnehezült, ezér ekkor is három lóval húzattuk a vetőgépet.
Mivel általában csak két lovunk vót, így mögint társulni köllött. Legtöbbször Kiss
János bátyámmal fogtunk össze kukoricát vetni. A vetéshön általába három embör
köllött, aki vezette a lovakat, a vetőgép kormányosa, mög a faros, aki a tábla
végin fölvötte mög lëeresztötte a vetőgépet. Mi ezt János bátyámmal úgy oldottuk
mög, hogy kitoldottuk a gyeplőszárat, oszt így ű a vetőgép mögött tudott maradni,
oszt tudta a vetőgépet fölvönni, lëereszteni, a gyeplőszárral pedig a lovakat

irányítani. Amikor mán olyan korba értem, hogy 16-17 éves löhettem, a vetőgép
kormányzását én végeztem. Igyeköztem igyenös sorokat képezni. Ez többékevésbé sikerült is. Ezér a szomszédoktul mög a családomtul elismerést is
kaptam.
A tavasziak vetése után a parasztembörnek állandóan dóga akatt. Mindön
nap mög köllött ötetni az állatokat, de errül részletösebben majd később írok.
Figyelni köllött a tavaszi vetésök kelésit, állapotát. Igaz akkor még kevesebb
gomba, vagy rovar kártövő károsította a mezőgazdasági kultúrákat. Azér vót olyan
év, hogy a tavaszi árpán mögjelent a levélfehérítő bogár. Olyan vegyszer, ami a
levélfehérítőt elpusztította vóna még nem létözött. A parasztembör azér tanált
módot a védeközésre. Két kocsikötelet összekötöttünk, a kötélre súlyokat
kötöttünk, oszt mivel a tavaszi árpavetés szélössége 20 m körül volt, így a kötél
két végit fogva az árpatáblán végig húztuk, mög vissza. Így a kötél áthúzása
alkalmával a rovar lëhullott a fődre. Mivel a rovarnak nincs lába, így a fődre
hullva elpusztult, a növényre visszamönni nem tudott. Emböri munkával így
tudtuk mögvédeni a tavaszi árpát a pusztulástul. Ez a levélfehérítő bogár a zabot is
hasonlóan károsította. Ha a zabon is mögjelent, akkor ugyanúgy védeköztünk
ellene, mint az árpán.
Időközbe a kukorica szépen sorolt mög gazosodott. Elővöttük az ekekapát,
amivel a kukorica hártyáját mögekéztük. Lëszereltük az ekekapa vasait oszt
elvittük a kovácshoz. A kovács tűzbe rakta, kikalapálta, mögreszelte, oszt mán
vihettük haza. Otthon a mögélözött ekevasakat fölszereltük az ekekapára,
mögkentük kocsikenőccsel az ekekapa elülső kerekit, oszt löhetett vele dógozni.
Ez az ekekapa nagy segíccség vót a kapálásba, mer így csak a kukorica sorokat
köllött kézi kapával kapálni. A kukorica sorok kapálása nemcsak azért vót fontos,
hogy a gazt kikapáljuk, hanem hogy a talajba a hajszál ereket tönkre tögyük, a
talajba a nedvességöt tároljuk. No mög ez alkalommal a kukorica tűállományát is
szabályoztuk. Akkor még 35-40 cm tűtávolságot alkalmaztunk. A kukorica első
kapálási időszaka május 1-20-ig tartott. Akkor a parasztembör úgy tartotta, hogy a
sűrű búza mög a ritka kukorica nem csajja mög a gazdáját. Bizony a kézi kapálás
időigényös, mög elég nehéz fizikai munka vót. Úgy tartottuk, hogyha ëgy tízórás
munkanap alatt 800 négyszögöl félhódat mögkapált ëgy dógozó, akkor mán jól
teljesítött. A kukoricát általába kétször ekekapáztuk, mög a sorokat is kétször
kapáltuk kézi kapával. A második kapálási időszak május 20-tól június 10-ig
tartott. A kukorica második kapálásakor, ha esős időszak volt, oszt a kukorica
mögnőtt, nagyon köllött vigyázni, hogy ekézéskor a kisefa ki në tőrje a nagyra

nőtt kukoricát. Így a kétszöri ekekapázással, kétszöri kézi kapálással a kukorica
ápolása befejeződött. Természetös, hogy a második kapáláskor a kukorica tüvire
húztunk ëgy kis fődet a kapával. Mások ezt úgy végezték, hogy az ekekapa
lapjaira fődterelő lemezt szereltek, így az ekézéssel ëgyszörre föltőtötték a
kukorica sorokat. Ez a kukorica tüvire való fődterelés azér vót jó, mer a kukorica
a sátor gyökereit könnyebben a fődbe tudta ereszteni.
Ha a tavasz csapadékos vót, akkor a növényök jól fejlődtek, oszt így a
kukorica a búza aratás kezdetire kihányta a tetejit. A kukoricatáblába a
takarmánytök nagyon jól mögtermött, amit a sertésök ősszel szívesen
fogyasztottak. A kukorica sorába termeltük mög a szárazbabot, amit Édösanyám
levesnek mög főzeléknek mögfőzött.
A parasztemböröknek szokásuk vót, hogy a gabonavetésöket a dűlőútrul is
mögszömlézzék. Ez a nézelődés akkor vót, ha az északa folyamán vót ëgy jó eső,
oszt kapálni nem löhetött. De ha Édösapám elindult ëgy ilyen szömlére, akkor,
mint gyerök én is vele möntem. Ha möglátta Kiss Pista bácsi, Nagy Korom János,
Korom Gazsi, a dűlő másik oldalárul Samu Imre, Marton Elez, Kis Folor bácsi,
akkor űk is gyüttek, oszt a dűlőúton tanálkozva elbeszélgettek. A beszéd témája az
akkori politikai-gazdasági helyzet, mög a paraszt embörök nehéz sorsa vót.
Beszélgetés közbe pipázgattak, a pipafüst szállt a friss tavaszi szélbe. Ezök után
mögelégödve mondták ëgymásnak, hogy azér most szépek a tavaszi gabonák,
talán kissé jobb termés lössz. Ezön mindönki elgondolkodott, oszt ëgy kis csönd
támadt, mikor mögszólalt valaki a jelenlövők közül, hogy „nem ëgy évre adta azt
az Isten”. Mennyire igaza vót, mer a mezőgazdaságra ma is áll ez a mondás.
Ezután ëgymással békésen kezet fogva mönt mindönki a tanyájába, oszt végezte a
dógát.
A parasztembör tavaszi munkájáhon hozzá tartozott, hogy a jószágoknak a
téli szálastakarmányt biztosítsák. Mivel nekünk gyöpterületünk nem vót, így
mindön évbe váltottunk ëgy hód fűkaszálót a szigetbe vagy a Rárósi közös
legelőn, vagy ëgy szelvényt a gáton. Amikor én még fiatal vótam, oszt még nem
kaszáltam, akkor édösapám fogadott ëgy napszámost, oszt azzal vágták lë az ëgy
hód kaszálót. Ez a napszámos általában Samu Imre bácsi vót, aki mindön más
dologba is segítött Édösapámnak. A fűszéna gyűjtésit mán magunk végeztük.
Igáskocsival szállítottuk a tanyába, majd nagy boglyába raktuk. Ezzel ëgy időbe
az új vetésű lucërna is mögnőtt, oszt vágni köllött. Igaz ez a lucërna mindig
nagyon gazos vót, de ha időbe lë lött vágva, úgy takarmányozásra nagyon
mögfelelt. A behordott boglyák úgy löttek lërakva, hogy a nyár folyamán kazalba

löhessön rakni. A kazalba rakás az úgy történt, hogy a kazal ajjára szárkévéket
raktunk, hogy a talaj nedvessége átal a széna alsó része në rohadjon el. Azután a
kazal végit Édösapám gyűréssel kezdte, oszt abba gyepszénát rakott. A második
gyűrésbe lucërnaszénát, oszt ez így mönt váltakozva. A tetejit búzaszalmával
fedtük be, mjög téglával súlyozott drótkötelet raktunk rá, hogy a szélvihar në
vigye lë a szalmát a szénakazal tetejirül. Mögkezdésire késő ősszel, a tél folyamán
került sor. A szénakazalt szakaszosan kezdtük ötetni. A mögkezdött szakaszt
szénavágóval választottuk el. A szénavágót mögélösítöttük, oszt lábbal nyomtuk a
kazalba. A vágott szakaszbul ötettük az állatokat, aztán ötetés után a vágott
szakaszt mindig betakartuk kévés szárral. Ez védte a szénavágást a csapadéktul.
A kapálás vége felé, de még az aratás mögkezdése előtt a parasztembörnek
az épületök tapasztása mög meszelése is a dógai közé tartozott. Tudvalévő, hogy a
tanyán a lakóépület, az istálló mög a melléképületök vertfalbul vagy vályogbul
épültek. Ezök falait tapasztással mög meszeléssel védték az időjárástul. Ha erős,
vágós eső vagy jégverés érte a falakat, az épületök ajján lëválások keletköztek.
Azokat újra tapasztani, mög meszelni köllött. Ezökre az alap néküli épületökre
nagy gondot köllött fordítani a gazdájának. A tapasztásra alkalmas sárgafődet a
mán korábban elbontott tanyák még álló falaibul hoztuk el kocsival. A hozott
sárgafőd a mán létező áztató gödörbe került. Itt mögáztatva, törekkel vegyítve,
többször mögtaposva, kapával átvágva készült a tapasztó anyag. Ez a férfiak dóga
vót. A száraz meszet a bótba vöttük, vízzel ëgy mögfelelő nagyságú edénybe
beótottuk. A meszelést mán Édösanyám végezte. Vöttünk még a bótba fekete
festéköt, oszt azt is vízzel keverve az épület ajját elhúztuk, így mán jól mutatott az
épület.
Lassan elérközött az aratás ideje, mögkezdtük a kalászos gabona aratásának
nehéz munkáját. Először általába a tavaszi árpa ért mög, azt vágtuk lë. A tavaszi
árpa aratása könnyebb vót, mer azt csak röndre vágtuk, oszt pár órát hagytuk
száradni. Utána csirkékbe gyűjtöttük, oszt vontatóba raktuk össze. A vontató
tetejire úgy raktuk föl a csirkét, hogy a kalásza lëfelé ájjon. A vontató ódalábul
kötélcsavaróval kötelet készítöttünk, oszt mindön vontatót két kötéllel
lëköteleztünk. A tavaszi árpa fejlöttségitől függően 1 hódon (ami akkor 1200
négyszögöl vót) 8-10 vontató lött. Vontatóként 70-80 kg árpa lött a termés. Így, ha
ëgy hódon 8 q árpa termött, akkor az mán jó termésnek számított. A vontatók
behordása vontatókocsival (bolond kocsival) történt. A vontatókocsi eleje mintëgy
1,5 m széles vonószerkezettel mögépítött, míg a hátujja legalább 3 m szélös
tengölyön, alacsony kerekekkel ellátott kocsi vót. A vontatókocsi így trapéz alakú

vót, aminek két ódalán fenyőgërënda kötötte össze az elejit a hátujjával. A két
fenyőgërënda, a vontatókocsi két oldala lëkapcsolható vót, ezér a vontatókocsit a
vontató mellett szétkapcsoltuk. Elejit mög a hátujját a vontató irányába toltuk.
Ezután két kis rudat a vontató alatt átszúrtunk, a két kis rúddal a vonatót ëgyik
ódalrul fölemeltük, majd alágurítottuk a vontatókocsi ódalát, majd előbb elölrül az
elejihöz fölemeltük, oszt hozzá kapcsoltuk, utána a hátujjához fölemeltük, oszt
szintén hozzákapcsoltuk. A vontató másik ódalán ugyanezt a műveletöt köllött
elvégezni. A vontató másik ódala mán nehezebb vót, ezér ipszilon végű fát, kutyát
töttünk a kisrudak alá, de ëgy embörnek fogni köllött a rudakat, hogy el në dűjjön,
míg a másik fölszerelte a vontatókocsi másik ódalát. Utána kivöttük a fakutyákat,
oszt löhetött vontatni a szérűre az árpa vontatókat. A vontatók lërakása mán
nagyon ëgyszerű vót. A hátsó tengelyrül lëkapcsoltuk a bolond kocsi oldalrúdjait,
oszt a lovakkal kihúzattuk a beszállított vontató alul a bolond kocsit. A hátsó
tengelyt a két kerékkel utána toltuk, fölkapcsoltuk a rudakat, oszt mán löhetött is
mönni a másik vontatóér.
A katolikus vallás szerint július 2-a Sarlós Boldogasszony napja. A búza is
viaszérésbe került, mög löhetött kezdeni a kézi kaszával az aratást. Hát ezt mi is
így töttük. Általába 5 hód búzánk volt. Míg én gyeröknek számítottam, az
Édösapám 2 hód búzát mással arattatott lë. Akkor 1 hód aratásért 100 kg búzát
köllött adni, mög hódankint 1 kg szalonnát, valamint naponta 1 köcsög tejet, míg
a vállalt területöt lë nem aratták. No, mög röggelönkint az aratóknak fél deci
pálinka. A pálinka ugyan nem szerepölt a mögállapodásba, de illött adni. Az ilyen
béraratást nálunk szintén Samu Imre bácsi mög a felesége végezték. Nagyon
szorgalmas család vót, mindönt az Édösapám elgondolása szerint csináltak.
Ezután a magunk aratásárul szeretnék írni. A hatodik osztály elvégzése után
nyáron mán neköm is segíteni köllött az aratási munkákban. Én még nem
kaszáltam, csak markot vertem. Ugyanis az aratásba kétféle kaszálási mód vót. A
röndre vágás, mög a rávágás. A röndre vágás alkalmával a röndöt favillával
csirkékbe köllött gyűjteni. Ez mán az én föladatom vót. Mikor ëgy előt Édösapám
lëvágott, azt be köllött kötni. A bekötött kévéket én halhéba hordtam. A halhé két
sorba összehordott kévékbül állt, úgy, hogy középen a körösztök helye kimaradt.
Ëgy körösztsor 6-8 körösztbül állt. Így ëgy nap alatt ëgy fél hód búzát tudtunk
lëaratni, körösztbe rakni. Ezt a területöt bizony este föl köllött gereblyézni. A
kaparékot össze köllött hajtani, bekötni mög a körösztsor végin köllött elhelyözni.
Ezér tehát a mi aratásunk egész hétön eltartott, sőt ha közbe vót ëgy jó eső, úgy
még tovább is.

Lassan fölcsöpörödtem, oszt hatékonyabban köllött részt vönnöm az aratásba,
mög mindön más munkába. Édösapám mögtanított kaszálni, amit szívesen
vállaltam, oszt csináltam is.
Még az aratással kapcsolatba arrul köll említést tönnöm, hogy bizony akkor is
nagyon melegök vótak. Úgy segítöttünk magunkon, hogy korán fölkeltünk, úgy 3
óra körül. Az óra akkor még nem vót előre állítva, így mán világosodott akkor.
Kimöntünk a táblába, oszt neki álltunk aratni, 7-8 óra között bemöntünk
röggelizni. Édösapám mögivott ëgypohár pálinkát, én még akkor nem éltem vele.
Édösanyám bőségös röggelit készítött, sokszor sütött rántottát. A kút hűs viziből
mögtőtöttük a cserépkorsót, oszt vittük magunkkal. A munkát 11 órakor
abbahagytuk, bemöntünk a tanyába. Adtunk a jószágoknak, mögitattuk űket. A kút
vizével lemostam magam derékig, oszt az eperfa árnyékában megpihentem.
Édesanyámnak volt ëgyjó szokása, télen-nyáron egyaránt 12 órakor az ebéd az
asztalon volt. Az aratás nehéz munkája alatt, ha nem is sok, de mindig került
ëgykis hús, ha füstölt is, az ételbe. Jót ebédeltünk, aztán a delelés délután 3 óráig
tartott. Majd ismét neki láttunk aratni. Estefelé, úgy 7 óra körül bemöntünk, oszt
mögvacsoráztunk, aztán ismét a tarlóra. Ilyenkor mán nem volt olyan meleg, jobb
vót dógozni. Ekkor raktuk a körösztöket, gereblyéztük a tarlót. Ha hódvilág vót,
akkor 10-11 óráig is dógoztunk. A körösztölés az úgy történt, hogy alul az első
kéve kalászát fölhajtottuk, oszt úgy töttük rá a másik kéve kalászát. Utána mindig
a kalászt töttük az előtte lévő kévére. A kévét mindig a közepe felé töttük a
kalászával, így négyször öt kéve került ëgy körösztbe, mög alul-fölül ëgy kéve,
amivel a körösztöt befejeztük. A befejező kévét, a „papot” lëkötöttük a hosszant
rakott kévéhön. Így még ëgy erősebb szélnek is ellenállt a köröszt, nem vitte el a
szél.
Alig fejeződött be a búza aratása, mánis beérött a zab, amit a búzáhon
hasonlóan arattunk lë. Ugyanúgy kévébe kötöttük, körösztbe raktuk. Ezzel be is
fejeződött a kalászosok aratása.
Ezután követközött a vontatók mög a körösztök behordása, vagyis a
rakodás. A jószágok tavaszi ződtakarmányozását úgy biztosítottuk, hogy a tanya
mellett mindig vetöttünk zabos bükkönyt, vagy takarmány borsót. Ez a
ződtakarmány kaszálással került lë a területrül. Ez a fölszabadult terület mindig
cséplési szérűnek lött elkészítve.
A szérűkészítés a következőképpen történt. Eső után, mikor mán rá löhetött mönni
a talajra, Édösapám befogott a lovaskocsiba, oszt a szérűnek kijelölt kb. 200

négyszögöles területen körbejárt a kocsival. Így keményre taposta a kocsival a
szérű helyét. Utána éles lapáttal lenyestük a felszínét, sőt ez alkalommal a
hasadékokat is betömtük a nyesedék főddel. Utána vesszősöprűvel lesepertük a
szérűt. Az így elkészített szérűre elkezdődhetett a rakodás. A rakodás
megkezdésének idejét nagyon befolyásolta az időjárás. Ha sorozatban délutáni
zivatarok voltak, nem lehetett kezdeni, mert az asztagot darabban érte volna az
eső. De azér mindig voltak esőmentes, száraz napok, amikor lehetett rakodni. A
rakodást szintén meg kellett szervezni. Általában fogattal rendelkező szomszéddal
fogtunk össze rakodni. A rakodás alkalmával még két gyalog munkaerő is kellett.
Édesapám rakta az asztagot, én segédkeztem, kéveforgató voltam. A saját
fogatunkat Samu Imre bácsi hajtotta, a szomszéd a saját fogatával vett részt a
behordásban. A tarlóban is kellett ëgyember, aki a keresztből a kévéket a kocsira
feladta. A tarlós embernek még a feladata közé tartozott, hogy a keresztek helyét
felgereblyézze. Az így megszervezett rakodási móddal az 5 hód búza termését,
ami 120-130 keresztből állt, ëgynap alatt asztagba tudtuk rakni. Természetes,
hogy a fogatos segítséget, amikor a szomszéd rakodott, mi visszasegítettük.
Az asztagrakásról ëgynéhány sorban. Az asztagot úgy kellett megrakni,
hogy az eső né károsíccsa. Mer bizony heteket kellett várni, mire a cséplőgép
odaért. Édesapám az asztagrakást magas fokon művelte. Az asztag ajja 3,5 m
széles, ami felfelé szélesedő, vagyis az asztagfal felül 4 m. Az asztagfal
magassága 3 m, innét kezdődött a hajazás. Az asztag falától felfelé kúposan rakta
a kévéket, mert a kúpos részt kalászával lefelé rakott kévék védték a beázástól.
Így nagyon szép koporsó tetőt kapott az asztag. Nálunk két verésből alakult ki az
asztag. Az ajjának azért kellett keskenyebbnek lönni, hogy a hajazásról lefolyó
esővíz né az asztag falát ásztassa.
Az asztag mellett a cséplőgép szélességének megfelelő helyet kihagyva, a szérű
másik oldalára az árpavontatók löttek bevontatva. A szérűn még annyi helyet
kihagyva, ahová a zabkörösztöket le tudtuk rakni. Ezzel megtörtént a kalászos
gabona szérűre rakodása.
Ezután mán vártuk a cséplőgépet. A gép tulajdonosa Bozó Péter bácsi volt.
A cséplőgéphez ëgy Ford traktor tartozott, ezzel vontatta mög hajtotta a
cséplőgépet. Általába kora röggel érközött mög a cséplőgép a munkásokkal
együtt, így nekik ebédöt köllött adni. A cséplőt az asztag mög a vontatók közé
beállították. A cséplő dobjára, mög a traktor dobjára möghajtószíjat erősítöttek.
Utána a cséplőt mög a traktort kiékölték, oszt kezdődhetött a cséplés. Csépléskor a
kiszolgáló személyzet a követközőképpen vót beállítva: 4 asztagos, 4

szalmahordó, 1 rudasképző, 2 kazalrakó, búzaszalma mög törekkazal, 2 ötető, 2
kévevágó, 1 zsákos, 1 bandagazda (űk férfiak, egész részesek). Vót még 4
törekhordó, 1 törekkaparó, akik általába nők vótak, oszt félrészér végezték ezt a
nehéz munkát. A munkakezdés mán röggel öt órakor elkezdődött, búgott a
cséplőgép, oszt este kilenc óráig tartott, mög attól is függött, hogy mikor végeztek
ëgy helyön. Étközési szünet röggel mög este félóra, ebéd ëgy óra vót. A munkások
a búza-, mög árpaszalmát kazalba, a töreköt szintén kazalba, a lëeresztött termést
zsákokba, lëmérve a tárolóhelyre, a hombárba vitték. A gazdának kötelessége vót
a géprészt, 10 %-ot, ami együtt vót a munkás mög a géprész, a bandagazda átal
mögjelölt valamelyik helyi terménykeresködő raktárába beszállítani.
Csépléskor Samu Imre bácsi mög a felesége, Bözsike néni segítköztek.
Édesanyámnak Bözsike néni segítött a leves főzésbe mög a kalácssütésbe.
Ilyenkor az vót a szokás, hogy birkát vágtunk. Imre bácsi mán előző este a birkát
mögnyúzta (ő ehhön is értött), majd kisebb darabokra vágta, oszt ami másnap
főzésre került, azt ëgy magas oldalú nagy lábasba lëeresztöttük a kútba hűlni. A
cséplés röggelin az ű föladata vót a hús összevágása, bográcsba rakása, mög
annak mögfőzése. A munkások nagyon mög vótak elégödve a jó ebéddel, oszt
őszintén mögköszönték. Édösanyám a kalácsot a kemöncébe sütötte, oszt annyit,
hogy a munkásoknak még vacsorára is jutott ëgy-két darab. Szokás vót, hogy
ugyanazon cséplőgép tulajdonos ugyanazon munkásokkal gyütt el hozzánk
évekön körösztül. A cséplőmunkásoknak csak a vasárnap vót a pihenőnap. Így
egész hétön a csépöltető gazdáknak köllött éccakai szállást adni. Vót 1 ëgy alsó
kamra nálunk, ahun az öt lány elfért, ëgy féször, ahová a férfiakat szállásoltuk be.
De olyanok is vótak, akik a friss búzaszalma kazalba vetöttek ágyat maguknak.
Mögtörtént a cséplés, elmönt a cséplőgép. Az életösházba került a termés.
Édösapám kiszámolta, hogy mennyi búza az éves szükségletünk, oszt hogy
mennyi kerülhet eladásra. Ami eladásra kerülhetött, aszt el is adtuk. Akkor nem
vót a gabonaárakban olyan áringadozás, hogy érdemös lött vóna tárolni, oszt
később eladni. A keresködő a cséplés után jó árat adott a gabonáér, oszt azonnal
fizetött.
Édösapám törvénytisztelő embör vót. Így tutta, hogy neki is adót köll
fizetni. Szokás vót a paraszti társadalomba, hogy az adófizetési kötelezettségöt
éccör ëgy évbe, cséplés után tötték mög. Ez így vót nálunk is. Édösapám
mögkapta az eladott búzáér a pézt. Ëgy hétköznap röggel mi is elgyüttünk a faluba
kocsival, hogy az évi adót kifizessük. Édösanyám rakott önnivalót nekünk,
Édösapám kötött ëgy jó kéve szénát a lovaknak oszt elindultunk korán, hogy a

hivatal kezdésire a kösségházára érjünk, mer bizony ott sort köllött várni.
Mögérközésünk után bemöntem a kösségháza folyósólyára, oszt beálltam a sorba.
Édösapám a kocsin mögreggelizött, majd begyütt az én helyemre, oszt várt tovább
a sorára. Én kimöntem a kocsihon, mögröggeliztem, oszt ügyeltem a lovakra.
Édösapám közbe sorra került, kiíratta az adóját, ott helybe be is fizette a
pénztárosnak. Utána mögitattuk a lovakat a kösségháza udvarán levő nagy
vályúból, majd möntünk vissza a tanyára.
A parasztembör a cséplés után së unatkozott. A kukorica sorok között
mögnőtt fehérbabot föl köllött szödni. Ezt mindig röggel, harmattal végeztük,
hogy a bab ki ne pörögjön a csüvibül. A babot fölnyűttük, oszt az udvaron, napos
helyön a kendörponyvára kiterítöttük, hogy száraggyon. Mikor mán délután
mögszáratt, favillával kivertük a csüvekbül a babot. A babszalmát mög a szemetet
lëszödtük a ponyváról, a babot mög ëgy zsákba raktuk. Amikor jól fújt a szél,
akkor jól kiszeleltük a babot, majd ismét zsákba, vagy zacskóba töttük. Ha
Édösanyám főzni akart belűle, akkor az asztalon kiválogatta a még benne lövő
szeméttül, úgy főzte mög a tiszta babot levesnek vagy főzeléknek. A száraz bab
így tárolva egész évbe fogyasztható vót, a tanyán élő embörnek ëgyik fő tápláléka
vót.
Lë köllött kaszálni a lucerna második növedékit is. Majd azt szárítani,
fordítani, összeszödni, behordani. De a kazlakat is újra köllött tetejözni. Az új
kazlakat mán drótra kötött téglával súlyoztuk. A törekkazlakat hosszú szárú
búzaszalmával bedugdostuk. Így a verebek nem rúgták az ódalát, mög az
időjárástul is véttük a töreköt. A tetejire szintén búzaszalmát raktunk, oszt sűrűbb
kötéllel védtük a szélvihartól. A törek a lovak ötetésire kitűnő takarmány vót.
Különösen mikor ősszel a takarmányrépa föl lött szödve. A répát répavágóval
lëvágtuk oszt összekevertük törekkel. Ezt úgy csináltuk, hogy nagy vesszőkosárba
előtte való este elkészítöttük, amit röggel eltöttünk, így az éjszaka folyamán
összepuhult.

A követköző munka a tarló ugarolása volt. Ha eső nem is vót, a búza-, árpamög a zabtarlón a gyomnövény, különösen a tarlóvirág nagyra nőtt. Azér vártuk
az esőt, hogy beázzon a talaj oszt tuggyuk ugarolni. Az ilyen csekély szántás
nemcsak a gyomirtást végezte, hanem a talaj nedvességit is tárolta. Mivel akkor
még nem vótak mélyművelő eszközök, nem vót gyomirtó szer, így a talaj
többszöri szántásával próbáltuk a talaj gazmentesítésit mögoldani. Ha vót eső,

akkor az ugarolt talajon is nőtt a gaz, oszt jó legelőt biztosított az állatoknak. Mer
bizony az állatok legeltetése aratás után, Mindenszentök napjáig rendszerös vót.
Az állatok legeltetésivel sok téli takarmányt tudtunk mögspórolni.
Alig fejeződött be a cséplés utáni tanya körüli munka, máris elérközött a
kukoricatörés ideje. Hát bizony ez is kézi erővel történt. Kijelöltük, hogy melyik
táblát kezdjük. A kukoricatörést korán röggel, harmattal is löhetett kezdeni. A
kukoricatörési idény mán augusztus közepin mögkezdődött. Az 1930-as évekbe a
kukoricát hajasan törtük. Ez úgy vót, hogy mindön dógozó két sor kukoricát
hajtott. Általába 12 sorrul hánytuk össze a lëtört hajas kukoricát. Aki a csomókat
képeszte, annak mindig előbb köllött járni ëgy pár métörrel, hogy az utánuk gyüvő
a mán mögkezdött helyre tuggya dobni a lëtört csüveket. Amikor mán 12 sor lë
vót törve, akkor ëgy vagy két személy elmönt utat vágni, vagyis a 12 sorbul a
felit, 6 sort kivágtak útnak. Akik az utat kivágták, azok visszafelé gyüvet a
csomóba dobált kukoricát még összébb rakták a csomókba. Ez a kukoricatörési
munka általában délig tartott az út kivágásával ëgyütt. Ebéd után a gazda befogott
a lőcsöskocsiba, oszt elkezdődött a csomókba lëtört kukorica kocsira rakása, majd
az udvaron ëgy kijelölt helyön a lërakása. Az így behozott hajas kukoricát este,
vacsora után elkezdtük fosztani.
A kukorica fosztását úgy végesztük, hogy a mögfosztott csüveket löhetőleg a
kukorica góréhoz közeli területre hánytuk, hogy minél közelebb lögyön a góréba
rakáshon. A mögfosztott kukorica a góréba került, onnan morzsolásra majd
ötetésre. A csuhélyt pedig mindön nap ëgy csuhékazalba raktuk össze. Eszt a
csuhékazalt is szárral föttük be, mert bizony nagyon jó takarmány volt a
teheneknek. Akkor még a terméseredményök jóval kevesebbek vótak. Így ha a
góréba került fosztott kukorica a 15-16 mázsát mögatta csüvesen ëgy hód
területrül, akkor mán jó termést könyveltünk el. A kukoricafosztással kapcsolatba
még arrul írok, hogy fosztani este a szomszédok is gyüttek. A kukoricafosztás az
szenzációs esemény vót, különösen a fiatal lányok mög legényök részire, mivel a
fosztás végin löhetött hancúrozni a csuhélyban. Bizony a legényök
möghempörgették a lányokat úgy gyöngédön. Még néhány puszi is mögesött ilyen
alkalmakkor. A lányok sikoltoztak, de nem tiltakoztak ellene.
Emléközni mindezökre öreg korunkba mán csak szép emlék. A kukorica törésivel
még nem ért véget a munka. A talpon maradt szárat is lë köllött vágni, oszt
kévékbe rakni. A kukorica kévéket be köllött kötni, de ezt mán előre gyártott
kötéllel löhetött végezni. A kukoricaszár kötésihön mán előre, valahun vízparton
ződ gyékényt vágtunk, azt mögszárítottuk, oszt kötelet készítöttünk belüle. Ezzel

az előre elkészítött kötéllel kötöttük be a szárkévéket. Utána összehordtuk a
szárkévéket oszt kúpokba állítottuk. A kúpokat 10-12 napig a tarlón hagytuk, hogy
száraggyon. Ezután a lőcsös kocsira vendégódalt kötöttünk, oszt azzal hordtuk be
a tanyába, majd kazalba raktuk. Ez a kévés szár lónak, tehénnek ëgyaránt jó téli
takarmány vót. Ezzel még nem ért véget a kukoricaszár ötetése, mer az íziköt ki
köllött szödni a jászolbul, majd ismét kévébe kötni. Ezután löhetőleg száraz helyre
raktuk, mer ezzel fűtöttük a kemöncét télön. Végtelen jó tüzelő vót, a kemönce
ontotta egész éjszaka a melegöt a tanyai szobába, mert bizony a tanyán a kemönce
vót a melegítő eszköz a szobába. A konyhába mög a sparhelt, ahun anyám főzött
mög vizet melegítött a mosakodáshon, mög a mosáshon. Télön a mosást is a
konyhába végezte szinte mindön másnap. A kimosott ruhát télön is a ruhakötélre
terögette, mer ott mögszítta a fagy, oszt utána bent könnyebben száradt. Sajnos
nem vót könnyű dóga a tanyai asszonynak a családot tiszta ruhával ellátni. De az
én Édösanyám is, mög a többi paraszt asszony is eszt mögtötte a családjáér. A
kukoricaszár behordásával be is fejeződött a kis gazdaságunkba az őszi
betakarítási munka. Ezután a trágya kihordása követközött, mög az őszi vetés, de
errül mán soraim kezdetin írtam.
Azér télön së unatkozott a parasztembör. Mindönökelőtt a jószágok téli
ötetése, gondozása vót az ëgyik napi töendő. Kezdjük a lovakkal. A lovak azér,
hogy télön nem végeztek nehéz munkát, úgy köllött ötetni űket, mint
munkaidőben. Abrakot, szénát mindig kaptak. Itatás után, éccakára árpaszalmát
kaptak a rácsba. Röggelre mindig mögötték. Bőségös szalma alommal bealjaztunk
nekik, de azér mégis előfordult, hogy belefeküdtek a ganéba. Röggel mindig
mögpucoltuk űket lókefével, így tiszta maradt a szőrzetük. Általába kanca lovakat
tartottunk, tavasszal födöztettük űket. Ha valamelyik vemhös lött, kíméltük a
nehéz munkátul. A ló 11 hónapra ellik, így ki tudtuk számolni, hogy mikorra
várható az ellés. Ekkor mán Édösapám éjjel többször kimönt az istállóba, hogy
nem készülődik-é a vemhös ló az ellésre. Amikor bekövetközött az ellés,
igyekösztünk neki segíteni, hogy minél előbb mögtörténnyön, oszt a kiscsikó az
anyja közelibe kerüjjön. Néhány órás pihenés után az újszülött lábra állt oszt
igyeközött az anyja tőgyihön kerülni. Ebbe mi is segítöttünk neki, némi
támogatással mán szopott is a kiscsikó. A csikó az anyja tejit teljes egészibe a saját
fejlődésire fordította. Nyóc hónap után választásra került a csikó. Ekkor mán az
anyja së bánta, hogy nem szopja tovább a csikó. Ezután mán abrakon mög szálas
takarmányon is mögélt a kis ló. Sok lovat, szarvasmarhát, vagyis tehenet
segítöttünk a világra Édösapámmal.

Egy fejős tehenünk mindig vót a jószág állományba. Ëgy üszőborjú, ami
szintén vemhösítésre került, ha fiatalabb korba nem került eladásra, vagy ëgy
bikaborjú, amit röndszerint möghízlaltunk, oszt úgy attuk el vágásra valamelyik
hentösüzletnek. A szarvasmarha szaporítás hasonlóan történt. Ha üszőrül vót szó,
akkor 20-22 hónapos korba, mikor mán tenyészérött lött, akkor vemhösítöttük. Ha
más tenyésztésbe lévő tehén, akkor az ellés után 7,5-8 hónapig fejtük, illetve
szopott a bornyú. Utána lött szárazra állítva, mivel a tehén vemhesítéstül számítva
9 hónapra ellik. A tehén esetibe az ellött bornyú csak 1-2 hónapig szopta az anyját,
úgy, hogy előbb a tehéntül fejtünk ki tejet, majd ami a tőgybe maradt, azt szopta a
borjú. Így saját háztartásra is került a tehén tejibül. A bornyúnak viszont darált
abrakot adtunk, tanítottuk a száraz takarmány övésire. Természetös, hogy messzire
kötöttük az anyjától, hogy nëhogy mögszopja alkalmanként. A bornyú elválasztása
után a tehén tejit saját fogyasztásra mán nem tudtuk fölhasználni, mer az annál
több vót. Így lëattuk a Tejcsarnok átal kűdött gyűjtőnek. Vagyis volt ëgy tejes
kocsi, ami a dűlő úton haladt. Mi figyeltük a tanyábul, hogy mikor ér a mi
bejárónkhon, oszt mi mán vittük is ki az eladásra szánt tejet. A kocsin tejes hordók
vótak, a kocsisnak vót mérőedénye, amibe beleöntötte a tejet, majd a hordóba, a
füzetbe mög beírta a nevünket mög a tej mennyiségit. A füzetöt a csarnokba
lëadta. Ez a mennyiség havonta lött összesítve, oszt mindön hónap ëgy
möghatározott napján kifizetésre került. Ez a tejbegyűjtési módszer hosszú
évtizedökön körösztül szolgálta a tanyán élő embörök tejértékösítési löhetőségit.
Sőt még a termelőszövetközet idejibe is, úgy az 1970-es évek közepiig működött.
Ezután a sertéstenyésztésrül. Nem vót olyan tanya ahun sertést në tartottak
vóna. Az én gyerökkoromba még a mangalicafajta volt a domináló. Általába szőke
bodorszőrzetűek vótak. A sertést akkor még igénytelen állatnak tartottuk. A sertés
16 hétre mög 3 napra fial. Bizony akkor még a mangalica anya csak 7-8 malacot
fialt. A fialó anyának külön ólat biztosítottunk, oszt az alom is apróbb szalmábul
vót, hogy a malacok könnyebben mozogjanak az ólba. Mégis előfordult, hogy a
malacokbul ëgyet-kettőt agyonnyomott. Ha 6-7 malacot fölnevelt, akkor mán mög
vótunk elégödve. Ha vót másik anyadisznó is, oszt közel fialtak ëgymáshon, a
választott malacokat ëgy ólba szoktattuk össze. A mangalica disznó nagyon
szeretött dúrni, eső után még az udvart is fődúrta. Drótozni köllött űket, vagyis az
orrukba drótot erősítöttünk. Így nem dúrta a talajt, mer akkor fájt az orra. Később
mán a bótba is löhetött rézbül készült karikát kapni, de ahhoz fogó köllött, amivel
az orrába nyomtuk a kész orrkarikát. A mangalica disznóra jellemző vót, hogy
legeltettük. Tavasszal a bekerítött tanyaudvarba, aratás után pedig a lëaratott
tarlón. Így kevesebb szömes takarmányt köllött adni nekik. Szokás volt, hogy a

röggeli moslékot este lëáztattuk, az estelire valót pedig röggel. Az áztatás
vödrökbe történt, kevés árpa, kukorica, búzakorpa, őrölt lucernaliszt, mög a
mosogatólé, amit Édösanyám szintén a vödörbe öntött. A disznók eszt jóízűen
ötték, még a vályút is kinyalták. Mivel a disznó évente kéccör is fialt, így vegyes
korú állomány alakult ki az udvarba. De a túlszaporodás úgy oldódott mög, hogy
elvittük, oszt eladtuk a piacon a süldőket mög a választási malacokat. A sertésök
ára nem jelentött nagy bevételt, de a kis pénz is jól gyütt a parasztembörnek.
Paraszti udvar baromfi nélkül nem létezött. Többségbe a tojótyúkok vótak,
a hozzájuk tartozó kakasok, mög a tavasszal költetött kiscsirkék. A kiscsirkéket
akkor még vesszőkosárba kialakított fészökbe keltötte Édösanyám. Az ültetnivaló
tojást petróleumlámpa fényinél kivilágította, hogy melyik magvas, oszt csak azt
rakta a kotlóstyúk alá. Éccörre 4-5 kotlós is ült a kiskamrába, hogy a fészkön në
zavarja űket sömmi. Ha jól ültek a kotlósok a fészkön, akkor a kiscsibék 21 napra
kikeltek a tojásbul. Kelés után nagy faládákba raktuk űket, oszt Édösanyám főtt
tojást vágott össze apróra, mög apró kukoricadarával keverve ötette űket.
Természetösen vizet is adott cserépedénybe a kiscsirkéknek. Két-három nap alatt
mind kikelt a kotló alul, oszt akkor a kotlót is a csirkék közé tötte. A kotló nagy
figyelömmel kísérte a csirkék mozgását, beszélt, vagyis kotyogott nekik. Időnkint
a szárnyai alá vötte űket, oszt boldogan vigyázott rájuk. Ez a szárny alá szödés
különösen éccakára vót jellemző, hogy në fázzanak a kiscsibék. Csirkébül mindig
többet neveltünk a szükségösnél, így jutott a piacra is. A szép árút a piacon mindig
el löhetött adni. Vót, hogy libábul is többet neveltünk, akkor a libákat Édösanyám
mögtömte, oszt mint hízott libát adta el a kofának. Tojótyúk maradt bűven télire,
oszt annak a fölöslegös tojásai is a piacra kerültek.
Az állam 1938-tul mán támogatta a tenyészállatokat, ha a parasztembör ilyet
vásárolt. Így a baromfi tenyész - tojóállományt is támogatással adta a gazdáknak.
E célbul baromfitenyésztő csoportot köllött szervezni. A mi határunkba ez
mögtörtént. A tojóállománynak szabályos, az előírásnak mögfelelő ólakat köllött
építeni. A tojóállományt, a jércét lábgyűrűzve kapta az igénylő gazda. Az
állományt félévenkint vérvételözni köllött, oszt amelyiknek a vére eltért a
szabványtul, aszt selejtözni köllött. A takarmányt az előírásoknak mögfelelően
köllött összeállítani. Vót követölmény, de a tojás ára is mindig a duplája vót a
piaci árnak. A követköző évbe mán a saját nevelésű jércéket is löhetött
lábgyűrűzni, vérvételözni, oszt ha mögfelelt, a szentösi keltetőbe szállítani a
tojást. Még ëgy követelmény vót, hogy csak fehérszínű állományt löhetött tartani.
Ez a szervezött tenyésztési forma kb. 20 évig maradt a gazdatársadalom segítője.

A parasztembörnek télön së vót sok szabadideje, ha dógait röndbe akarta
tartani. Így a nyáron termelt kendört el köllött törni, tilolni, gerebenözni, áthúzni,
mög szövésre előkészíteni. Édösanyám a rokkával nagyon szép vékony fonalat
font. A takács eszt a fonalat a szövőszékön mögszőtte vászonnak. Ebbül készült az
ágyra a lepedő, a tarhonyaszárító abrosz. A férfiszabó még fölső ruhaneműt is
készítött belűle. Akkor bizony sok vászonnadrágot elszaggattunk a munkába.
Édösapám ugyanebbül a kendörkócbul madzag vastagságú fonatot készítött
kallantyúval. E vastag fonálbul azután kötél csavaróval kötelet készítöttünk.
Mindig olyan hosszút, amilyenre szükség vót. Így készült a lovaknak a kötőfék,
hozzá a kötél, amivel a jászolhoz kötöttük. Tehénnek, bornyúnak nyakazat, szintén
hozzá a kötél, amivel a jászolhoz lött kötve. Nálunk az istállóba szabadon jószág
nem maradhatott. Kallantyúval font madzagbul készült a kocsikötő kötél is. Az
ilyen kötél 10-12 méter hosszú vót, mer köröszthordáskor, szalmaszénahordáskor a mögrakott kocsit lë köllött kötni a kötéllel. Kötélbül vékonyabb
is készült, ez vót a ruhaszárító kötél Édösanyámnak, mög még sok más dolog, ami
a tanyába szükséges vót. A parasztembörnek mög családjának az általa művelt
fődbül köllött mögélnie. Sajnos a terméseredményök változtak, mindig az
időjárástul függött a termés. Ha az év száraz vót, vagyis kevés eső esött, úgy 1200
négyszögöles kishódra számolva a búza a 6-7 mázsát mögatta, az árpa az 5-6
mázsát, a zab a 7-8 mázsát, az mán elfogadható vót. Ha több vót a csapadék, mer
tavasszal jobban löhetött számolni az esőre, akkor a búza 9-10 mázsát is mögadta,
az árpa 7-8 mázsát, a zab volt, hogy 10-12 mázsát is termött. Ezöket az
eredményöket mán elfogadható termésnek mondtuk.
Az ősziek termését is nagyban befolyásolta az időjárás, mer jó kukorica,
répa- mög burgonyatermés csak akkor vót, ha a nyári időszakban is vót eső.
Bizony sokszor előfordult, hogy a tavaszi kultúrák jó termést hoztak, sajnos az
ősziek nem. De fordítva is előfordult, hogy a kukorica kishódja mögatta a 20
mázsát is. A répa akár a 100 mázsát is, a burgonya mög az 50 mázsát.
Természetösen ezök átlagtermésök vótak. Ëgy-ëgy parasztcsaládba csak annyit
termeltek, ami a család szükségletit födözte.
Sajnos akkor még erőgépek a kisgazdaságokba nem vótak, csak állati
erővel műveltük a fődet. Ezér a fődek mögművelése is kívánni valót hagyott maga
után. Sokszor rossz magágyba vetöttünk, ezér is vótak silány termésök. Akkor
még vetőmag nemesítésök nem vótak. Úgy próbáltunk javítani a
terméseredményökön, hogy vetőmagot cseréltünk ëgymás között. Ez a vetőmag
csere néha begyütt, néha nem. De akkor azokkal az eredményökkel is mög vótunk

elégödve. Ezök az eredményök, amit fönt említöttem, 1959-ig vótak jellemzőek.
1960-tul a termelőszövetközet mán modernebb gazdálkodást folytatott, a
terméseredményök is jobbak löttek.
A parasztcsalád a tanyán élelömbül legalább 80%-ig önellátó volt. A
húsellátás 50%-a sertésbül adódott, a másik 50% pedig juh, baromfi, beleértve a
galambot is.
Ezután részletösebben a sertésvágásrul. Az én gyerökkoromba az vót a szokás,
hogy legalább az ëgyéves körüli, 80 kilós sertést fogták hízóba. Ez mindig Egyed
napján, vagyis szeptember 1-jén volt. Először csak szömes kukoricával, mer mán
akkorra vót új kukorica mög moslék, amit őrölt takarmánnyal kevertünk össze.
Ahogy gyarapodott súlyba a disznó, áttértünk az őrölt takarmány nedves ötetésire.
Ezt a gondos ötetést möghálálta a disznó, mer december közepire mán 180-200
kg-os vót. Gyütt a várva várt nap, a disznóvágás napja. Sok munkával járt, de ez a
nap ünnep vót a parasztcsaládba. Erre az alkalomra segítségöt köllött hívni. A
segítség legtöbbször a rokonságbul került ki. Nekünk ilyen rokon nem vót, így a
nekünk máskor is segítő Samu Imre bácsit mög feleségit hívtuk mög. Édösapám
mán korán röggel fölkelt oszt mögötette az állatokat, hogy mire gyün a böllér mög
a segítség a disznót a vágóhelyre vonszolni, mán ű is köztük löhessön. Közös
erővel mögtörtént a disznó lëölése. Vért vöttek az ölés során, amiből röggelire
finom sült vér készült. Édösanyám ekkorra mán kihozta a pálinkás üvegöt mög a
poharakat, oszt mögkínálta a közreműködőket. Mivel az 1930-as évekbe még
szalmával pörzsölték a disznót, hát mi is így csináltuk. Sajnos ez a szalmával
történő disznópörkölés nem mindig sikerült jól. Volt, hogy a bűr némely helyön
túl pörkölődött, vagyis mögégött a bűr, másutt mög nyers maradt. De a technika
fejlődése az 1930-as évek végire mán sertéspörkölő gépet gyártott. Ez a készülék
ëgyöblös tartály vót, ahová száraz, apró fát löhetött berakni. A készülék elől lë vót
szűkítve, ahun a láng kiáramlott. Hátul kézi hajtásos fúvó vezette előre a lángot.
Így mán sokkal mögfelelőbben löhetött a disznót mögpörkölni. Pörkölés után a
böllér beáztatta meleg vízzel a mögpörkölt disznót, oszt gyütt a kaparás. Kaparó
késsel tisztára kaparták, ezután követközött a bontás. A bontást kétféleképpen
löhetött végezni, a hasárul vagy a gerincirül, ahogy a gazda akarta. Fölsorolom,
hogy mit löhetött a disznóbul előállítani. Sonkát, ódalast, orját, szalonnát, hasaalja
szalonnát, abált szalonnát, hurkát, kolbászt, disznósajtot, az aprólékbul pedig
sertéspaprikást. A sonkát, ódalast, orját több hetes sózással mög utána pedig
füstöléssel, a kolbászt mög a sajtot azonnali füstöléssel tartósítottuk. A szalonnát
több hetes sózással, amely bírta a nyári melegöt is, de bizony ekkor mán nagyon

avasodott. De mi akkor is jó étvággyal öttük. A disznó belsőségit ëgy üstbe
összerakta a böllér, oszt mögfőzte. A főtt belsőség lëdarálva a hurkába került,
természetösen fűszerökkel ízösítve. Közbe ëgy asszony kimosta, mög
mögtisztította a disznó belit. A vastagbélbe a hurka, a vékonybélbe a kolbász lött
tőtve. A böndőt is kimosták, abba lött tőtve a disznósajt. A belsőség mögfőzése
után az üstöt elmosták, úgy került bele a zsírnakvaló, amit röndszörösen kavarni
köllött, nëhogy lëégjön. A zsírsütésnél arra is vigyázni köllött, hogy nëhogy túl
süssük, mer akkor rossz, égött íze lött a zsírnak. Közbe a böllér összevágta a
paprikásnak valót. Eszt Édösapám főzte, úgy időzítötte, hogy vacsorára lögyön
kész. A disznóvágás sok egyéb munkával mög tevékönységgel egészült ki, de a
család a segítségökkel ëgyütt elvégezte, mire este gyüttek a vendégök. Mer arrul
mán szóltam, hogy a disznóvágás mindig ünnep vót a tanyán.
Szüleim beleëgyezésivel én is möghívtam legény cimboráimat. Szívesen gyüttek,
oszt jó hangulatba tőtöttünk el ëgy estét a szüleimmel mög a vendégökkel ëgyütt.
A hangulatos disznótoros vacsora kezdődött azzal, hogy a mögterített asztaloknál
a vendégök helyet foglaltak. A legény vendégeimet névszerint mögnevezöm:
Barna Mihály, Korom István, Kiss István, Gyapjas János. Űk ültek az asztal belső
felére. Vacsora előtt ëgy kis kupa pálinkát öntöttem mindönkinek. Ezután az
asszonyok hozták az orjalevest, ami a disznó gerincibül főtt. A leves sok
ződséggel lött tálalva. Utána követközött a disznópaprikás savanyúsággal. Ebbül
nem sok fogyott, mer tudta mindönki, hogy még ezután követközik a tepsibe sült
hurka, kolbász, mög a pöcsönye. Hát, ez így is történt. Az első tepsit Barna
Mihály barátom elé tötték, majd a többit is fölrakták az asztalra. A hurka kolbász
nem vót földarabolva, mindönki akkorát vágott, amit gondolt, hogy jóízűen
elfogyaszt. Barna Mihály barátom is az elé tött hurkábul kívánt vágni, de a hurkát
nem tudta elvágni, ezér ëgy másikbul próbált vágni, oszt az sikerült is. Korom
István ült mellette, így hát ű is próbálta elvágni azt a hurkát. Neki së sikerült. De
ekkor mán a böllér asszonyok elkezdtek mosolyogni, nevetgélni a sikertelen
próbálkozás láttán. Ekkor árulták el, hogy abba a hurkába ëgy kukoricacsutkát
töltöttek, hogy mögviccöjjék a vendégöket. Hát ez sikerült is, jó hangulat alakult
ki, de nem sértődött mög sönki. Hát bizony ilyen viccös trükkök más alkalmakkor
is előfordultak, lakodalomba is. Mer bizony szüleim is szerették a jó hangulatot,
oszt még sokáig emlögették, beszéltek az ilyen csínytövésökrül. El në felejtsek
arrul is írni, hogy jó kis borocska is került a jó vacsora mellé. Bort általába a
kisteleki termelőktül vásároltunk. Akkor nagyon divatos szőlő vót a Kövidinka.
Általába ebbül vásároltunk mi is az ilyen alkalmakra. Ez a bor könnyű homoki bor
vót, nem ártott mög könnyen, ëgy kicsit többet löhetött belűle inni. De vót

mellette szódavíz is, aki fröccsnek szerette, az ihatta úgy is. A mi vidékünkön
málnát ugyan nem termeltek, de mán a bótba, mint szörpöt löhetött kapni. Ilyen
alkalmakkor az asszonyok a szódavízzel inkább aszt itták.
A disznótorokkal kapcsolatba még ëgy esemény, amirül mög köll
emléközni. Ha módosabb, nagyobb létszámú családnál vót a disznóvágás mög a
disznótor, bizony az ismerősök beőtöztek rongyos koldusnak, úriembörnek,
végrehajtónak, muzsikus cigánynak. Vittek magukkal rossz kantát, rostát
csörömpölős kanállal, villával, a cigány ëgy ócska hegedűvel oszt nagy zajjal
bemöntek a möghívott vendégök közé. Ezök vótak a kántálók. A bentieket táncra
kérték, ugrándoztak, bohóckodtak, jó hangulatot csináltak. Végül a háziak
lëültették űket, vacsorát adtak nekik, mög ëgy kis italt, oszt folyt a vigalom. A
kántálók nem maradtak sokáig, elnézést kértek a háziaktul, hogy mögzavarták a
nyugalmat, oszt csöndesen távoztak. Ilyen esemény is színfoltja vót a tanyai
disznótornak. Bizony sokféle disznóvágással kapcsolatos szokás is vót. A
disznóvágásnál segítközők, mög a közelebbi rokonok, szomszédok, a tanító
kaptak kóstolót. Általába ëgy tányér paprikást, hurkát, kolbászt, sült töpörtőt
adtak. Ez nagyon jó szokás vót, mer a disznó aprólékja így hamarabb elfogyott.
Ennek viszonzása is mögtörtént, ami nem ëgy időbe, más ízbe, de mindig jólesött.
Én, mint gyerök, később ifjú legény, aki résztvevője vótam ezöknek az
eseményöknek, szokásoknak, hallgatva az idősebbek elbeszélésit, mögadva az
ëgymás iránti tiszteletöt, bizony szép emlékökkel gondolok az ifjú koromra,
szüleimre, akik mindig az igazra mög a jóra tanítottak. Ezután pedig, hálát adva a
Jóistennek, hogy ilyen hosszú életöt adott, mög olyan jó emlékezetöt, hogy
mindezt lëírhattam az utókornak.

Mindszent, 2012. június 1.
Virág Bálintné: Csaba kutyája
Iskolás koromba mindig rám szóltak, ha azt mondtam: gyüttem, mögyök. Nem
értöttem, hogy mér baj az, ha így mondom?
Fölnőtt koromba asztán azt is mondták Hajdúszoboszlón, hogy "de szép
tájszólással beszél".
Na, gondoltam magamba, nem köll ezt akkor szégyölni.
Én a mai napig mindig szívesen hallgatom mások beszédit, ha tájjellegű.
Elmondok ëgy történetöt.
Ëgy barátom mesélte, vele esött mög.

Az úgy vót, hogy Pestrül mönt autóval Szárligetre. Az autópályán föltorlódtak a
kocsik, mer baleset történt. 30 fok fölötti nyári melegbe nyitva hagyta az autó
ajtaját. Előre mönt mögnézni, mekkora a baj? (Ez a 80-as évek, akkor még nem
rámolták ki az autókat, ha nyitva hagyták.)
Mikor visszatért az autójához, ëgy kutya ült a vezető melletti ülésön. A közepes
termetű állat igen morgott, vicsorított. A csomagtérbe vót ëgy pár kesztyű, azt
fölhúzta az ösmerősöm, oszt úgy vezetött, mer kapkodott a keze után az állat.
Három munkást köllött fölvönnie útközbe. Azok igen dühösek vótak, mer hátul
szorongtak a kutya miatt. A barátom szülei kertészködésbül éltek. Miután
mögérköztek, kiszállt a kutya is. Látható vót, hogy teccött az új környezet neki. El
nem maradt vóna a háziasszony sarkábul.
- Të fiam! Hagyd itt ezt a kutyát neköm - szólt a mama.
- Ezöké az emböröké - füllentötte, - majd mondom nekik.
Így tanált új otthonra a kutya. Telt az idő, asztán ëgy alkalommal vendégök vótak,
oszt a házigazda németül beszélgetött velük. A kutya igön izgatottam, fülit
högyözve ült elébük. Akkor gyüttek csak rá, valószínű, hogy külfődieket ért
baleset akkor az autópályán. A kutya mög ijedtibe a zürzavarba bemenekült a
barátom kocsijába. De azt a nyelvet, amin élt, nem felejtötte el élete végéig së.
Hát nem csudálatos dolog?!
Ëgy ötetés alkalmával a ház másik kutyája irígységbül el akarta marni a táltul.
Mögroppantotta a csigolyáját a kutyusnak,amit szögény nem élt túl. Elfődelték a
kertbe a nárciszok mellé.
Csak remélni tudom, hogy a mi beszédünk së változik, vagy nem múlik el végleg.
Bevallom, én së beszélök mindönütt ő-vel... Köszönöm, hogy möghallgattak.

Vida Mihály: Udvarlás, házasság, lakodalom a múltba

Régön a szülők gyerökei, fiú vagy lëány, 16-17 éves korba keztek el
társaságba, bálba járni, ismerködni a hasonló korú fiatalokkal. Mer bizony akkor
még szülői beleëgyezés nékül a fiatalok nem möhettek akárhová, oszt bizony a
mögbeszélt időre haza is köllött mönni.
A szokás alapján a röndös családokba a fiatalok eszt be is tartották. Így
kezdődött a böcsületös, röndszerető életre való nevelés a fiatalok életibe.
A múlt századba, az 1900-as évek elejin mán divatba gyütt, hogy a fiúk mög a
lányok a bálba járás előtt tánciskolába jártak. Vótak mán akkor ilyen
szakvizsgával, engedéllyel röndőköző szömélyök, úgynevezött tánctanárok, akik

ilyen tanfolyamokat szerveztek, vezettek.
Ezök hathetes összegyüvetelök vótak, heti két alkalommal. A zenét a tánctanár
biztosította, vagyis a zenészt a tánctanár fizette, de ez bele vót kalkulálva a
tánctanfolyam díjába. A tanfolyam végin röndöztek ëgy kis ünnepségöt, amit
táncvizsgának hívtak. Itt először a tanfolyamon részt vött fiatalok mutatkoztak
be ëgy-két táncszámmal, oszt csak utána kezdődött a bál. Ugyanis akkor a
közvélemény számon tartotta, hogy kinek van táncvizsgája. Ilyen
tánctanfolyamokat bent a faluba, a kocsmákba röndözték, ahun vót táncteröm is.
A tanyán a Gazdaköröknél vót ilyen tánctanfolyam, ahun szintén vót ilyen
tánchelyiség. Bálok akkor még csak vasárnap, vagyis piros bötűs ünnep napján
vótak. Ezöket alkalmanként, az időszaknak mögfelelően nevezték el, pl.:
locsolóbál, aratóbál, szüreti bál, Katalin bál.
Szokás vót akkor, hogy a lányok a bálba csak gardimamával möhettek. A
táncteröm úgy vót kialakítva, hogy a fal mellett padok vótak ,oszt a gardimamák
oda ültek. Gardimama a lëány édösanyja, közeli rokon, vagy szomszédasszony
löhetött. A gardimamák a padon jól elbeszélgettek, oszt figyelték, hogy a
gondjaikra bízott kislány kivel táncol. Bizony olyan is előfordult, hogy a nem
szömrevaló kislány sokáig ott ült a gardimama mellett a padon, míg valaki
fölkérte táncolni. Szokás vót akkor, hogy táncszünet közbe, amikor a zenészök
pihentek, a fiatal lányok mög legényök karonfogva sétáltak a táncteröm közepin.
Ekkor löhetett legjobban követköztetni arra, hogy melyik legénynek, melyik
lány tetszik, vagy melyik lány, melyik legény udvarlását fogadja szívesen. Hát
bizony így alakultak ki az ëgymás iránti vonzalmak, szerelmek.
A bálok általában éjfélig tartottak, vagy ahogy éppen a zenészök tust
húztak, ami a táncmulatság végit jelözte. A legény többször mögtáncoltatta a
neki teccő lányt. Sőt, tánc közbe a legény mögkérte a leányt, hogy
hazakísérhesse. Ha a lánynak is teccött a legény, akkor a lány igent mondott, de
a gardimama akkor is velük tartott. Így a legény a leánnyal csak karonfogva
möhetett. Búcsúzáskor a legény azér ëgy csókot is kapott. Az ilyen
ismerködésbül aztán udvarlás lött. A legény a lányhoz hetente csak ëccő
möhetett udvarolni, vasárnap délután, vagy este. De akkor së külön szobába
történt a beszélgetés, hanem ëgyütt a lány szüleivel. A lány udvarlásához a
legény személyére vonatkozóan a szülők beleëgyezésire is szükség vót. Ez az
udvarlás sokszor évekig tartott, míg leánykérés lött belűle.
A lánykérés alkalmábul a legény szülei, vagy legény keresztszülei möntek

a lányos házhon kérőbe. Ez a lánykérés mán akkor vót, amikor a legény biztos
vót abba, hogy a lány igent fog mondani, oszt a lány szülei is ëgyetértésüket
adták a fiatalok házasságáhon. Ekkor mögállapodtak abba is, hogy mikor lögyön
az eljegyzés. Akkor mán vótak ékszerbótok, ahun arany karikagyűrűt löhetött
vásárolni. Oda mán a lány mög a legény ëgyütt möntek, oszt kiválasztották a
mögfelelő méretöt. Természetös, hogy a gyűrűk árát a legény fizette. A
mögvásárolt gyűrűk a legénynél maradtak. A gyűrűket a legény csak az
eljegyzés napján vitte magával, oszt ott ëgyütt húzták föl az ujjukra. Ezök után
űket eljegyzött mënyasszonynak mög vőlegénynek tartotta számon a
környezetükbe élő társadalom, mög a rokonság.
Sajnos a párválasztás nem mindig vót a fiatalokra bízva. A XIX. század,
mög a XX. század első felibe is sok esetbe a szülők határozták mög, hogy a
legény fiuk kit vögyön feleségül, vagy a lányos szülők, hogy a lányuk kihöz
mönnyön férjhön. Bizony előfordult, hogy a módosabb szülőknek kissé lassú
gondolkodású, úgy mondták akkor, hogy tutyi-mutyi legény fiuk vót, aki mán
házasulandó korba vót, de ëgy szép, csinos, jómódú lányt akartak hozzáadni
feleségül. A lány hiába tiltakozott, a szülők akarata érvényösült. Ilyenkor a lëány
vagy feleség sorsa ëgy életre keserűvé vált. Az ilyen esetbe monták az akkori
szójárás szerint, hogy „búsmennyasszony”.
De sajnos ez előfordult fordított eset is, amikor a jó észjárású, talpraesött legény
fiuknak a szülők, ëgy nem szép, nem csinos, de gazdag lányt szántak feleségül.
Ilyenkor a lány szülei boldogan beleëgyeztek a házasságba, a szülők akarata
sokszor parancs vót, oszt a legénynek feleségül köllött vönni a lányt.Az így
mögházasodott legény élete keserűvé vált. Az új embör ilyenkor elkezdött
italozni, mulatozni, zülleni, éjszakánkint kimaradozni.
Ezzel az életmóddal nemcsak a maga sorsát tötte tönkre, hanem a feleségijét is.
Sajnos az ilyen kommendált házasság a házasfelek élete végéig így tartott.
Akkor még nem vót divat a válás. Akik mégis mögtötték, azokat a környezetük,
a rokonság mögszólta. Nekik nehéz vót az életöt újra kezdeni, hisz még a
szülők së segítöttek ebbe. De azért több vót a fiatalok érzelmi, vagyis szerelmi
házassága. A korábbi időkbe a fiatalok csak a szűkebb környezetükbe,
határrészbe választottak párt. Később előfordult, hogy tanyai lány falusi
legényhöz mönt férjhöz. Vagy fordítva, hogy falusi lány tanyasi legényhöz mönt
feleségül. De olyan esemény is előfordult a fiatalok párválasztása alkalmával,
hogy a legény udvarolt ëgy kislánynak, de a kislánynak más legény is tötte a
szépet, oszt a kislány kiadta az útját az előbbi udvarlónak, vagyis mökszakadt a

kapcsolat. A legény ilyenkor sokat búsult, oszt hosszú időnek köllött eltelnie,
míg másik leánynak udvarolhatott. De vót olyan is, hogy a legény hagyta el a
kislányt. Ekkor a lánynak köllött várnia, míg másik legény akadt. Az ilyen
házasságok mán általába kommendálás alapján gyüttek létre. Akkor, hogy miér
is a szűkebb környezetükbül választottak párt maguknak a fiatalok, a tanyaiak a
tanyán, a falusiak a faluba, mer a közleködés csak gyalog, vagy lovaskocsival
vót löhetségös. Ezér távolabbi bálokba, a szomszéd községbe nem szívesen
möntek gyalog a legényök vagy a lányok, mivel a lányokkal még a
gardimamának is mönni köllött. De azér előfordult, hogy a szomszéd kösségbül
nősült a legény, vagy a szomszéd kösségbe mönt férjhön a lány. Akkoriba az
ilyen eset szenzációnak számított.
Na de ha mán mögtörtént a párválasztás, na mög az eljegyzés is, úgy a
szülőkkel ëgyetértésbe mögállapodtak az esküvő idejibe is. Ezután keresni
köllött ëgy vőfélyt is, aki elvégezte a vendégök möghívását, oszt lëvezényölte a
lakodalmat is. Vót a tanyavilágba mindig 3-4 ilyen vőfély, aki ismerte az ilyen
lakodalmi rigmusokat, oszt vállalta a vőfélységöt. Általába ëgy vőfély végezte a
lányos házhoz, mög a legényös házhon is a hívogatást, ez általába a lakodalom
előtt 2-3 héttel történt. Így vót idejük fölkészülni a möghívott vendégöknek a
lakodalomra.
A közelebbi rokonokat, szomszédokat a lakodalmat röndöző szülők külön is
möghívták az eseményre. De általában ez azzal járt, hogy nekik a lakodalmi
előkészületökbe is részt köllött vönni, vagyis segíteni. Mer bizony gond vót,
hogy a möghívott vendégöket hova ültetik lë vacsorázni, mög hun tudnak
táncolni. Így sok helyön az istállót vötték igénybe. Az állatokat a szomszédba
helyöszték el, az istállót kitakarították, meszelték, alkalmassá tötték a vendégök
fogadására. Szokás vót, hogy a möghívottak, akiknek vót baromfija, az kűdött
ëgy tyúkot, amibül az asszonyok jó levest főztek. A gazda tudta, hogy ősszel a
fia nősül, lakodalom lössz, ezér 4-5 kisbirkát vött, oszt fölnevelte vágónak. A
segítségök a birkákat a lakodalom előtti napon mögnyúzták, a húst
földarabolták, oszt tiszta vödrökbe lëeresztötték az ásott kútba éjszakára. Mivel
hűtőszekrény még nem vót, így a kútba hűtötték a húst. Ezönkívül a közeli
rokonok, szomszédok sok mindönbe segítöttek a lakodalmat röndöző szülőknek,
hogy a vendégök jól érözzék magukat.
Mivel az vót a szokás, hogy az ifjú pár a legényéknél kezdte a házaséletöt,
a lakodalom előtti hétön, szerdán vagy csütörtökön elvitték a mënyasszony
nyoszolyáját (vagyis az ágyát). A XIX. századba, amikor még nem vótak

ruhásszekrényök, akkor lovaskocsira rakták a tulipános ládát, sublótot, kanapét,
fából készült széköket, dunnát, párnát, lepedőket, ágytakarót, főzőedényöket,
oszt mindönt, ami a házaspár életibe szükségös vót. Mindezöket 3-4
lovaskocsira rakták, oszt vitték a vőlegényös házhon. Ott mán számolva a
hozománnyal, előre készítöttek neki helyet. Ilyenkó mögkínálták a mënyasszony
ágyát hozókat étellel mög itallal, azután a fogatok a személyökkel ëgyütt
eltávoztak.
Ezután követközött a szombat, amikor is az ifjú párnak a polgári esküvőre
köllött mönni a községházára. Ide mán a násznagyoknak is el köllött mönni, mai
kifejezéssel tanúknak. A násznagyokat mán korábban möghívta az ifjú pár
személyösen, úgy a vőlegény, mint a mënyasszony tanúját. Hát ez a
násznagyoskodás azzal járt, hogy illött nagyobb értékű ajándékot adni az ifjú
párnak. Ezér a násznagyok az ifjú pár közeli rokonságábul kerültek ki. Itt még
az ifjú párnak a röndös ünnepi őtözetbe köllött mögjelenni. A polgári eskü
délelőtt vót, oszt utána a vőlegényös házhon köllött mönni ëgy szűkebb létszámú
ebédre. Itt mán a vőfély is mögjelent, oszt irányította a többszínű szalaggal
szépen fődíszítött fogatokat. A korábbi évekbe lőcsös kocsikkal, a múlt század
éveibe mán cséza kocsikkal möntek esküvőre a lakodalmasok.
Közbe folyt az előkészület, a lányos háznál a vasárnapi ünnepi ebédhön a
helyiség fődíszítése, az asztalok, padok beállítása. Ha jó vót az idő, bizony
előfordult, hogy a szabadba, az udvaron terítöttek mög, oszt ott fogadták a
meghívott vendégöket. Ugyanez a munka folyt a vőlegényös háznál is. Ahogy
telt az idő, különösen mán az 1900-as évekbe löhetött sűrű szövésű vízmentes
ponyvát kapni. Ekkor mán favázas sátrat építöttek, oszt arra húzták föl a
vízmentes ponyvát. Így mán a möghívott vendégök számára tágasabb helyet
löhetött biztosítani. Természetösen a sátor is föl lött díszítve mögfelelően. A
XIX. századba még az övőedényök elég vegyes formába kerültek az abrosszal
takart asztalokra, ugyanis akkor még a cserépedényök vótak használatba. A
levesös tálakat, az övőtányérokat, kést, villát, kanalat még úgy adták össze a
rokonok, szomszédok, amibül a vendégök el tudták fogyasztani az ebédjüket,
vagy a vacsorájukat. Akkor még nem vót kettős terítés. Mindönki ëgy tányérbul
ötte a levest mög a paprikást is. Később, mán az 1900-as évekbe vótak olyan
kölcsönző bótok, ahun löhetött ëgyforma levesös tálakat, tányérokat, kis
savanyúságos tányérokat, poharakat, evőeszközöket bérölni, így mán szöbben
löhetött az asztalokat mögteríteni.
Az ilyen lakodalmi alkalmakkor a zenészök közreműködése fontos szerep

vót. Vótak olyan zenekarok, akik csak vonós zeneszërszámmal szolgáltak, de
vótak olyanok is, akik vonós, mög fúvós zeneszërszámmal is röndölkösztek. A
zenészök szerepirül, közreműködésérül majd később még írok.
De a lakodalomba az italokrul is a szülőknek köllött gondoskodni. Akkor
még a pálinka mög a bor vót a fő ital. Természetösen vót a borhoz szódavíz,
esetleg üdítő italnak a sűrítött málnaszörp szódavízzel. A sör még akkor nem vót
szokás italként üvegbe kiszerelve. Az 1900-as évek dërëkán mán előfordult,
hogy sörrel is szolgáltak a vendégöknek, de csak hordóban, amit csapra köllött
ütni, oszt pohárba fölszolgálni. Természetös vót, hogy a vendégöket ki köllött
szolgálni, így fölszolgálókra is szükség vót. A levest az asszonyok főzték, a
paprikást a férfiak. Űk mán előre mögbízást kaptak, hogy jó ételt készítsenek a
vendégöknek. Az asszonyok föladata vót még, hogy jó süteményöket
készítsenek. Űk mán napokkal előtte elkezdték ezt a munkát, hogy mindönki
tanáljon magának mögfelelő süteményt. Ezér vótak felelősök is mögnevezve,
például aki a süteményöket raktározta, mög rakta ki tányérokra vegyesen, hogy
a fölszolgálók mán a vendégök érkezése előtt az asztalokra tudják rakni. Vót
italfelelős, akinek szintén ëgy külön helyiség, ëgy kamra állt röndölközésire,
ahun az italok vótak. A szódavizet mán korábban möghozták ládákba valamelyik
szódagyártó cégtül. Az italfelelősnek vót a dóga, hogy a bort mán előre
ëgyliterös üvegökbe töltse, oszt amikor a fölszolgálók gyüttek, hogy aggyon bort
az asztalokra, akkor csak a fölszolgáló kezibe adta, aki mánis vihette a vendégök
asztalára. Itt vót mán nagy szerepe a vőfélynek, mer ű határozta mög, hogy
mikorra lögyön kész a leves mög a paprikás. Ű osztotta be a fölszolgálókat,
hogy ki melyik asztalhoz vigye a főtt étellel a tálat. A fölszolgálók, a nők, mög a
férfiak is fehér kötényt kötve végezték a föladatukat.
A vőfély föladata vót az is, hogy a lakodalom napján, amikor mán helybe
vót, az érköző vendégöket beköszöntse, az általuk hozott ajándékot átvögye az
ifjú pár nevibe, azt mögköszönje, oszt kérte az új vendégöket, hogy érözzék jól
magukat ezön a jelös napon.
Na de végre elérközött a lakodalom napja. Nyolc órára köllött gyüleközni a
vőlegényös háznál. A vőfély vót az első, aki várta az esküvőre mönőket.
Möggyüttek a kocsisok, fődíszített kocsikkal, lovakkal. Hát előbb az 1800-as
évekbe még lőcsös kocsikkal, amit mán a múlt századba a féderös csézakocsik
váltottak föl az ilyen ünnepélyes alkalmakkor. Szokás vót, hogy az ëgyházi
esküvőre a házasulandók szülei, de legalább az ëgyik szülő – legtöbbször az
édösanya – mönt el. Ide gyütt a vőlegény násznagya is saját röndölközésű

kocsival. Szokás vót az is, hogy a házasulandókat koszorús párok követték az
ëgyházi esküvőre. A koszorús párokat mán előre mögszervezte a vőlegény mög
a mënyasszony. A koszorús legényök a vőlegény rokonságábul, baráti köribül
kerültek ki, még mint legényök. A koszorúslányok pedig szintén a mënyasszony
rokonságábul, baráti köribül löttek fölkérve, mint leányok. E párok között vót
mán olyan is, akik szintén összeházasodtak később. A házasulandó párok, illetve
a vőlegény, legény barátai körül még vót ëgy feladat, a fullérság. Ez a személy a
vőfély segítsége vót.
Az esküvőre mögjelentek közül, akiknek föladatuk vót, azoknak különböző
díszítés járt. A vőlegény fekete ruhába, fehér ingbe jelent mög. A korábbi időkbe
a nyakkendő viselet még nem vót divat, így a vőlegénynek së vót nyakkendője.
Később mán, a múlt századba a módosabb vőlegénynek kötöttek fehér
nyakkendőt. A mënyasszony természetös fehér ruhába, fátyollal a fejin készült
föl az esküvőre. A vőlegénynek a kabát hajtókáján ëgy kis élővirág, mög a kabát
kis zsebibe az eljegyzéskor a mënyasszonytól kapott jegykendő vót láthatóan
elhelyözve. A mënyasszonynak a kezibe ëgy szép fehér szegfűcsokor annyi
szállal, ahány éves vót. A násznagyoknak szintén élő virágbul szalaggal díszítött
ëgyforma csokor vót a kabát hajtókáján. A koszorúslányok a fehértül eltérő,
rózsaszín vagy világoskék, ëgyforma színű ruhába, a hajukban párta, vagy
művirágbul készült kis bokréta vót. A kezükbe szintén élő virágbul szalaggal
díszítött, ëgyforma csokor vót. A koszorús legényöknek nem vót kötelező az
ëgyforma ruhaviselet, csak löhetőleg sötétszürke vagy ehhön hasonló öltöny. A
nyakkendőviselet së vót nekik kötelező, vót, aki kötött, vót, aki nem. A
vőfélynek ëgy háromszögre kötött kendőt, vagy szalagbul kötött bokrétát köllött
viselni, ami szintén a kabát kihajtójára vót főtűzve. Kezibe ëgy csikóbőrös
kulacs borral tőtve, amibül az utazáskor az ismerősöket mög tudta kínálni. A
fullér szintén viaszból készült kis csokorral a kabát kihajtókáján mög csikóbőrös
kulaccsal a kezibe segédközött a vőfélynek.
A vőlegényös házhoz hívottak mind időbe érközve, ahun pálinkával
kínálták az érközőket. A vőfély mögállapította, hogy mindönki itt van, akit
vártak, oszt mánis kocsira szólította az esküvőre mönőket. A vőlegény az
édösanyjával, a násznagyával, a koszorús legényök mög még a rokonsághoz
tartozó, az esküvőn is részt vövő személyök kocsira ültek, oszt mánis indultak a
mënyasszonyos házhoz. A mënyasszonyos háznál mán zene fogadta az
érközőket. A zene elhallgatása után a vőfély mondott ëgy rigmust, vagyis
mënyasszony-kérőt. A pálinkakínálás itt së maradhatott el, de vele ëgy időbe

terítött asztalok várták a vendégöket, oszt kínálták űket. Ez a kínálás az érközött
vendégöknek szólt. Vót az asztalon sült kolbász, hurka, fasírozott, pecsenye,
mellé savanyúság. Sokan lë së ültek, csak vöttek a tányérjukra oszt állva
fogyasztottak. Mai nyelvön szólva ezt ma állófogadásnak mondanánk. Ezután
mánis szólította a vőfély a szülőket mög a vendégöket, hogy gyüjjenek be a
szobába a mënyasszony búcsúztatására.
A vőfély itt elmondta a szokásos rigmust, a mënyasszony nevibe mögköszönte a
szülőknek a gondos nevelést mög a jó erkölcsre tanítást. Ilyenkor a
mënyasszony sírva búcsúzott a szüleitől, de bízott az élet ezutáni jó folytatásába.
Ezután ismét a vőfély szólt, hogy ekkorra mán biztosan mindönki mögtanálta a
párját, oszt az esküvőre mönni szándékozók üljenek kocsira. A sorröndöt itt is a
vőfély állította föl. Általában elöl a násznagyok, utána a násznagynék, utánuk a
koszorús párok – akár 4 vagy 6 pár is – majd a mënyasszony a vőlegénnyel.
Legvégül még ëgy néhány kocsi, akik a legközelebbi rokonokat vitték az
esküvőre. Így összejött 10-12 kocsiból álló mönet is.
A templomhoz érve a vőfély mög a fullér mögkínált a kulacsából az ott
várakozók közül néhány ismerőst, majd bevonult a templomba az esküvői
mönet. A lelki atya ezt mán tudva mögkérte a misére érközőket, hogy az első
sorokat hagyják üresen az esküvőre érközők számára. Ezután a lelki atya
mögkezdte a mise celebrálását. Azt csöndbe möghallgatták. A vőlegény mög a
mënyasszony a mise alkalmával még áldozott is, ha római katolikus vallásúak
vótak. A mise után vót az ëgyházi esküvői szertartás, amikor a pap ëgy életre
összeadta a mënyasszonyt mög a vőlegényt. A szertartás után a pap kivezette
karonfogva a templom elé az új párt, ahun ű kívánt nékik először sok
boldogságot, mög szöröncsét az életbe. Ezután pedig az esküvői mönet
résztvövői gratuláltak, mög jókívánságaikat fejezték ki az ifjú párnak. Ezután
ismét kocsira szálltak, oszt a mönet a mënyasszonyos házhoz vezetött, ugyanis a
mënyasszonyos háznál várták az esküvői mönetöt ebédre. Ha a zenészök fúvós
zeneszerszámmal is röndölköztek, akkor mán a mönet elé möntek, oszt mán
hazáig zeneszóval érköztették a vendégöket. Itt mán a lányos házhoz hívott
vendégök örömujjongással fogadták az esküvőrül érközötteket. Sőt, olyan is
előfordult, hogy a zenészök vonós szerszámra váltottak, oszt még ebéd előtt
húztak ëgy talpalávalót, amikor a möghívottak még táncra is pördülhettek.
Közbe a vőfély szétnézött a konyhán, oszt mögállapította, hogy a
vendégök számára készítött étel elkészült. Ekkor a vőfély lëintötte a zenészöket,
a vendégöket mög arra kérte, hogy foglaljanak helyet a terítött asztaloknál,

fogyasszák el a részükre készítött finom ebédöt. Az ebéd általába tyúkhúsleves
csigatésztával, mög levesben főtt hússal. A vőfély a leves behozataláhon ismét
rigmust mondott, fölkérte a vendégöket ëgy rövid imára, oszt csak azután fogtak
az övéshöz. Akkor még nem vót divat a dupla teríték, csak csontos tányérok
vótak az asztalon, ahova tötték az elfogyasztott hús csontját. Közbe a zenészök
szép csöndes zeneszámokat játszottak, főleg magyar nótákat.
A leves elfogyasztása után ismét gyütt a vőfély, mondott ëgy köszöntőt, aztán a
fölszolgálókkal hozták a paprikást. Szokás vót, hogy előbb mindig az új pár elé
tötték lë a paprikásos tálat, majd a násznagyok elé, aztán úgy gyütt sorra a többi
vendég. Természetös, hogy a paprikás mellé kenyeret mög savanyúságot is
tálaltak. Sült hús, rántott, vagy töltött szelet még nem vót az étkök sorába. De
leves mög paprikás bűven jutott mindönkinek. Közbe a vőfély, a fuller mög a
házigazda mönt az asztalok mellett oszt kínálták a vendégöket borral. Vót az
asztalon szódavizes üveg, oszt aki fröccsöt akart inni, az mögtöhette. Ugyanis
szokás vót, hogy a möghívott vendég 1 liter bort vitt magával, a feleség mög ëgy
tortát, vagy ëgy tálca süteményt. A tortástálra mög az üvegre rá vót írva a
vendég neve, mög a süteményös tálcára is. Mikor a második fogás, a paprikás
elfogyasztása is a vége felé járt, a fölszolgálók összeszödték a tányérokat,
evőeszközöket, de hoztak süteményös tányérokat, kést a torta fölszeletölésihöz,
mög villát a sütemény elfogyasztásáhon.
Kis idő múlva a vőfély ismét mögjelent, oszt hozták a tortákat mög a
süteményöket. A vőfély olvasta a neveket a tortatálakról, oszt a fölszolgálók
vitték a vendég elé. Így mindönki a saját süteményit öhette, mög a saját borát
ihatta. Közbe a zenészök is mögebédöltek, oszt kezdték a zenét. Általába
tánczenét szolgáltattak, mer a fiataloknak vót kedvük táncolni. Mikor a
vendégök ebédöltetése mögtörtént, a fölszolgálók is terítöttek ëgy asztalt
maguknak, oszt űk is mögebédöltek, mer ebéd után még sok munka várt a
fölszolgálókra. A férfi fölszolgálók a vendégök ital ellátásába, kínálásába
„Igyunk ëgy kortyocskát!”, míg az asszonyok a mosogatásba foglalatoskodtak.
Divat vót, hogy a möghívott vendégök ajándékot vittek az ifjú párnak.
Ezök az ajándékok általába a háztartásba használt eszközök, zománcos edényök,
ital- mög étkészletök vótak. Az ajándékokat ëgy helyön gyűtötték, oszt az ifjú
pár az ebéd után átnézte az ajándékokat, mög örültek mindön doboznak. Szokás
vót, hogy az ajándékcsomagba az ajándékozó neve is benne vót. Közbe folyt a
vigalom, táncolás, nótázás. Ëccő csak a vőfély lëállította a zenekart, csöndet
kért, oszt mondott ëgy rigmust, ami búcsúzásnak is mögfelelt. Kérte a

vendégöket, hogy akik az esküvőn is részt vöttek, azok a párjukkal ismét
szálljanak kocsira, oszt vonuljanak a vőlegényös házhoz, ahun mán nagy
szeretettel várják a lakodalmi mönetöt. Vót, hogy ugyanaz a zenészbanda
muzsikált a vőlegényös háznál is. Így űk gyorsan szödték a zeneszerszámukat,
oszt fogattal átvonultak a vőlegényös házhon, hogy mikor a lakodalmi mönet
mögérközik, űk mán tudják fogadni zenével. A leányos háznál maradt vendégök
tovább nótáztak. Mivel az ott maradt vendégök közül mindig akadt, aki
magánszorgalombul tudott hegedülni, hát elővötte a száraz fát, oszt húzta a
kívánt nótát. Ugyanis a mënyasszony szülei nem möntek el a lakodalmi
mönettel, hanem maradtak az ű vendégeikkel. Az viszont mán előre mög vót
szervezve, hogy a vendégök távozása után úgy 9 – 10 óra tájban a mënyasszony
szülei, mög a közeli rokonok közül ëgy néhányan átmennek a vőlegényös
házhon kálátóba.
Most visszatérve a lakodalmi mönet fogadásához: ha a zenészök fúvós
zeneszerszámmal is röndölköztek, úgy dudaszóval fogadták a lakodalmi
mönetöt. Ezön fogadásra mán a vőlegény möghívott vendégei is kimöntek, oszt
örömmel ujjongva fogadták a lakodalmasokat. A kocsirul a vőfély szállt lë
először, oszt ëgy rigmust mondott a nap eddigi történéseirül. Folytatva a
mondókát, a vőlegény szüleihöz szólt, hogy új asszonyt hozott a házhoz, akit
családtagnak tekintsenek ezután. Kérte űket, hogy a jövendő családok
fölnevelésibe segítsenek az ifjú párnak. Eztán a mënyasszonyhon szólt, hogy
érözze otthon magát az új családba. Továbbra is a vőfélynél vót a szó, amikor is
arra kérte a kocsikon érközött vendégöket, hogy szálljanak lë, oszt foglalják el
helyüket a szépen terítött asztaloknál. Előbb az ifjú pár, a násznagyok, mög a
koszorús párok foglalták el a helyüket, asztán a vendégök. A zenészök ekkorra
mán ismét elfoglalták a helyüket, oszt zenélni kezdtek, talpalávalót húztak, mire
ismét táncra perdültek a fiatalok. Közbe a fölszolgálók mög az örömapa is ëgy
kis pálinkával kínálták a vendégöket.
A vőfély ismét szétnézött a konyhán, hogy mikor lössz kész a vacsorára
főzött étek. Akkor még nagy választék nem vót, így a vőlegényös háznál is az
asszonyok jó tyúkhúslevest főztek, szintén csigatésztával mög sok hússal, a
férfiak mög birkahúst rotyogtattak a bográcsban. A bográcsok száma mindig a
möghívott vendégök számától függött, sőt, még ëgy bogrács rátartás is vót, hogy
biztosan jusson mindönkinek. A vendégök danoltak, a fiatalok táncoltak, mög
iszogattak közbe. Mindeközbe még érköztek újabb vendégök, akiket a vőfély
beköszöntött, átvötte az ajándékokat, amiket valamelyik felszolgáló elvitt a

többi ajándékhoz. Az új vendégök gratuláltak az új párnak, sok boldogságot
kívántak, mög hogy sok családot neveljenek föl egészségbe. Sok vendég a
szülőknek is gratulált, hogy ezt a szép napot mögélhették, amikor a fiuk
mögházasodott, oszt ëgyütt ünnepelhetnek.
Közbe mögfőtt a leves, amit tálakba szödtek, oszt a fölszolgálók a vőfély
vezetésivel az asztalok közé vonultak. A vőfély itt fölkérte a vendégöket ëgy
rövid imára, oszt utána a vendégök elé tötték a levesös tálakat. Majd ëgy rigmust
mondott, utána jó étvágyat kívánt a vendégöknek. A leves elfogyasztása után a
fölszolgálók összeszödték, mög kihordták a levesös tálakat, utána kenyeret mög
savanyúságot tálaltak az asztalokra. Közbe megfőtt a bográcsokba a birkahús,
oszt a fölszolgálók ëgy-ëgy paprikásos tállal ismét bevonultak a vőfély
vezetésivel. A vőfély ismét rigmust mondott, hogy milyen nagy küzdelöm árán
került a hús a bográcsba, de a derék férfiak ezt is lëküzdötték, oszt most itt
finomra mögfőve a tálakba a vendégök elé rakják, fogyasszák jóízűen! A
zenekar a vacsora ideje alatt vonós szerszámmal szép magyar dalokat muzsikált.
A vacsora elfogyasztása után a fölszolgálók összeszödték mög elvitték a
tányérokat, de hoztak a helyükbe süteményös tányérokat, kést mög villát. Ezután
a fölszolgálók hozták a vendégök által hozott boros üvegeket. Mivel azok is
névvel vótak ëllátva, mindönki a saját borát, az asszonyok pedig a saját
tortájukat vagy süteményes tálcájukat kapták mög. Ezután kezdődött a kínálás,
hogy kinek van jobb bora, vagy finomabb tortája, süteménye. Közbe folyt a
nótázás, a beszélgetés a vendégök között, ëccör csak csak mögjelent a vőfély,
oszt kérte a zenészöket, hogy gyüjjenek vele. Ekkor ugyanis mögérkeztek a
mënyasszony szülei is a legközelebbi rokonokkal kálátóba, akiket illött zenével
fogadni. Fogadásukra sok ott lövő vendég is kigyütt, akik örömmel, mög
szeretettel fogadták a kálátósokat. Ezután bevonultak a vendégök közé, ahun
kínálással fogadták űket. Közbe a fölszolgálók mögterítöttek ëgy asztalt, oszt
odaültették űket. A kálátós vendégöknek újra melegítötték az ételt, oszt
mögvacsoráztatták űket, utána a házigazda jó borral kínálta a nászuramat mög a
nászasszonyt, mög a velük érközött vendégöket.
Velük ëgy időbe a fölszolgálók mög a szakácsok is mögvacsoráztak, mer
nekik még önálló föladatuk is vót. Gyorsan elmostak néhány bádog vagy
zománcos edényt, kanalat, villát, mög néhány fakanalat. Az eccájgot ëgy
kosárba rakták. Ekkor összeálltak, oszt az evőeszközöket rázva, az edényöket
fakanállal verve nagy zajjal begyüttek a vendégök közé. Énekőtek mög
táncoltak, így a zenészök is az ű nótájukat kezdték játszani. A fölszolgálók mög

a szakácsok körülmöntek a vendégök asztalai előtt. Az edényöket tovább verték,
hogy minél nagyobb zaj lögyön. Közbe két-három nótát elénekölve csöndbe
távoztak, a vendégök pedig „Erre inni kő” jelszóval koccintottak, oszt jót ittak a
borbul. Az idősebbek folytatták a beszélgetést, a fiatalok mög táncoltak. A jó
bortul jó hangulatba, barátságba mulattak a vendégök, mígnem közeledött az
éjfél, vagyis a mënyasszony tánca.
A vőlegénynek ilyenkor nagyon köllött figyelni a mënyasszonyra, mer a
furfangos legény cimborák ellopták a mënyasszonyt. Ha sikerült a vőlegény
figyelmit elterelni, mög a mënyasszonyt ellopni, az nagy üdvrivalgást váltott ki.
Ilyenkor a vőlegénynek mög köllött keresni, de mög is tanálta a mënyasszonyt,
oszt möntek átöltözni.
A mënyasszony, vagyis mán az új asszony általába piros pöttyös ruhába, a
vőlegény, vagyis mán az új embör másik öltönybe gyütt vissza a vendégök közé.
Ekkor a vőfély ëgy hosszú rigmussal beköszöntötte az új párt, oszt kérte a
vendégöket, hogy a férfiak az új asszonnyal, a nők az új embörrel táncoljanak
ëgy pár lépést. Az ű kezibe pedig ëgy üres rosta vót, oszt aki táncolni akart az új
asszonnyal vagy az új embörrel, előbb a rostába pénzt dobott. A vőfély pedig
mindig mondta a bedobott pénz címletét, hogy „20 forint az új asszony”, vagy
„10 forint az új embör”. Ez így mönt, míg mindönki nem táncolt az új párral.
Végül tele lött a rosta pénzzel. Ez jól gyütt az ifjú párnak, mer ezzel a pénzzel
indították a családi életöt. Ez vót a mënyasszony tánca.
Közben a szakácsok a vacsorakor el nem fogyasztott főtt húst újrasütötték, majd
kenyérrel mög savanyúsággal újra föltálalták a vendégöknek. Sokan
fogyasztottak az ételbül, aztán jót ittak a lakodalmi borbul. A gondos gazda arra
is gondolt, hogy lössz olyan vendég, aki nem tudja, hogy mi az elég, oszt
lërészögödik az italtul. Általába a kocsiszínbe készült részükre fekhely, oszt az
ilyen részög emböröket oda fektették. Aki kialudta magát, az fölkelt, oszt ott
folytatta, ahun abbahagyta az italozást.
A zenészök muzsikáltak, a vendégök danoltak, a fiatalok táncoltak. A
fiatal pár sorra kínálta a vendégöket borral mög süteménnyel. A vendégök
iszogattak, mindönkinek jó kedve vót, mígnem 2-3 óra körül a vendégök ëgy
része szödelőzködni kezdött, hogy elmönnek haza. Ilyenkor a feleség tortatálját
mögrakták süteménnyel a háziak, a férj boros üvegibe bort tőtöttek útravalóul.
Ilyenkor az ëgyfelé lakók ëgyütt indultak el. A zenészök ezt észrevötték, oszt
rézdudával kikísérték űket. Ilyenkor kint, a szabad ég alatt még elhangzott ëgy-

két nóta, úgy köszöntek el. A zenészök visszamönve a kérésnek mögfelelően a
danolóknak muzsikáltak, vagy táncnótát húztak a fiataloknak. Ez a
vendégkísérés a zenészöknek mög az örömapának így mönt világos röggelig.
Sőt, az utolsó vendég akkor távozott, amikor mán a fahögyben vót a nap. Azokat
is kikísérve a zenészök tokba rakták a hangszereiket. Természetös, hogy a
vendégök ëgy szép nóta elmuzsikálásáért a prímásnak pénzt töttek a zsebibe. Ezt
sok vendég mögtötte. Az így kapott borravalót a prímás a zsebiből kirakta,
mögszámolták, de közbe az örömapa is kifizette a zenészöket. A zenészök a két
tételt összeadva arányosan elosztották. Az örömapa lovaskocsit biztosított a
részükre, hogy a hangszereikkel ëgyütt a lakásukra vigye űket.
Ezután az örömapa mög az örömanya, valamint az új pár összeült, oszt
mögelégödéssel nyugtázták, hogy szépen, simán lëzajlott ez a jeles lakodalmi
összejövetel. A vendégök nem panaszkodtak, bizonyára jól érözték magukat. Itt
kívánom mögjegyözni, hogy én csak Mindszent mög környékinek a fiatalok
ëgybekelésinek, lakodalmi szokásainak a történetit írtam lë. Mindezöket a
szüleimtül mög idős embörök elbeszélésibül hallottam. A múlt század 30-40-es
éveiben mán magam is részt vöttem ilyen lakodalmakba, ezér a saját
tapasztalatom, élményeim is bele löttek írva. Elnézést kérök a Tisztelt Olvasótul,
hogy én ilyen kevés szókinccsel,mög írói tevékönységgel nem röndölközök, de
mégis vöttem a bátorságot, hogy a fönti sorokat mögírjam. Tudom, hogy a ma
élő fiatalságot a múlt nem érdekli, pedig a múlt ösmerete nélkül a jövő még
ismeretlenebb. De ha mégis az utánunk jövők közül lössz, aki elolvassa, aki a
múltunk után érdeklődik, annak mögköszönöm.
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