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Bálint Jánosné Ágoston Ilona: Ëgy kis nosztalgia ö-ző nyelvjárásba 

 Szívesen emlékszök vissza gyerökkoromra, ami olyan romantikusnak 
tűnik, különösen így a hetedik X után. 
 Én tanyasi – falusi – városi lány is vótam ёccörre, mer a gyopárosi tavak 
közelibe tanyán éltünk, de a szentetornyai faluba is laktunk, mög városi iskolába 
jártam Orosházán. Apai nagyapámék Bíkísbe többnyire í-vel beszétek, én is így 
kezdtem gagyogni, de hamar közel kerűtem az ö-zéshön is, mer gyakran 
mögfordútunk Székkutason, mög Vásárhelyön is. Nagybátyám a kutasi-pusztárul 
nősült. Szép, fiatal felesége, mán igöncsak ö-zött. Az iskolába viszont az 
irodalmi nyelvön tanultunk, e-vel beszéltünk. Nagyapám mög is jegyözte: - jól 
megtanultál már mekegni… 
 Középiskolába Vásárhelyre kerűtem a jó hírű Frankel Leó Közgazdasági 
Technikumba, ahun a helyi osztálytársak mind ő-vel beszéltek. Engöm ez a 
tájnyelv nagyon mögfogott, azúta sё hagytam el, ma is használom. Különösen, 
miután Szögedre kőtöztem, mer itt is ő-znek, igaz, nem éppen úgy, mint 
Vásárhelyön. 
 

Gyopárosi emlékeim 
 
 Gyopáros neköm az ifjúságomat jelenti, sok-sok szép emlékkel. A tavak 
szomszédságába születtem – a szentetornyai határba – nagyapám hatalmas 
akácfákkal, mög dús orgonasövénnyel körülvött tanyáján. Ez a hely ёgy gyerök 
számára maga vót a fődi paradicsom. Első élményeim – rácsudálkozásom a 
világra, innen vannak, ide kötnek. 
 Emlékszök, hetente möntünk lovas kocsival – télön szánkóval – az 
orosházi piacra, vasárnap az elegánsabb hintóval a római katolikus templomba, 
szentmisére. Így mindig a Kerektó mög a gyopárosi tavak mellett halattunk el. 
Fölrémlik, hogy a tóba itattuk, fürdettük a lovakat, de mások ökrös szekérrel is 
mögálltak, mög a birkanyáj is a part közelibe legelészött vagy delelt. 
Visszaemlékszök ёgy különös esetre is. Nyári nagy melegbe, aratás idejin – 
hordáskor – a búzakévékkel mögrakott szekeret a bivalyok belehúzták a 
Kerektóba, a legkegyetlenebb ütlegölésök ellenire is, oszt csak akkor gyüttek ki 
onnan, amikor mögelégölték a hűsölést. De kendört is ásztattunk a tavakba. A 
szárítás, tilolás, gerebönözés után löhetött szőni-fonni a hosszú fehér rostokat. 
.  A határba nagy kánikulák idejin gyakran láttam délibábot. A forró 
levegőnek ez a vibráló tükröződése a határ fölött nagyon rabul ejtött. A fákat, 
mög a tanyákat mintha fejjel lefele, fordítva láttam vóna. Csak néztem, szalattam 
elibe, mintha kergetném, de sose értem el. Ugyanígy vótam eső után a 
szivárvánnyal. Csudálatos színeit, ahogy nagy magasságba átívölt a táj fölött – 
néha kettős ívivel – tágra nyílt szömmel, igézve bámultam. E páratlan természeti 
jelenség méginkább elbűvölt. Ilyenkor kiszalattam a tanya udvarábul a 
kocsibejáróra, ahun mán nem vótak fák, hogy teljes pompájába láthassam. Hiába 



 

 

kiabált utánam édösanyám, hogy sárba nё lépjek, hasra nё essek, én csak 
futottam. Határtalan szabadságot érösztem. A friss, üde levegőn kipirult az 
arcom, fölöttem vót az elérhetetlen búzavirágkék ég a tarka szivárvánnyal. 
Aztán, amikor eltűnt, más csodákat szömlélhettem a tanya körül, amik csakis az 
Alföldön láthatók. 
 Kíváncsi gyerökként mögfigyelhettem a gazdag növény mög állatvilágot 
is. 
Májusba a hosszú dűlőút mellett, mélyen barázdált törzsű, öreg akácfák fürtös 
virágai ontották bódító illatukat. Virágukat önni is szerettem, mer kicsiny 
kelyhükbe édös nektár vót. Zümmögő méhecskék szorgalmasan gyűjtötték onnan 
az aranyló akácmézet. Az árkok mentén édösgyökeret is tanátam. Léhántottam 
róla a külső, poros héjat oszt a lédús fehér rostyait élvezettel rákcsáltam. A 
búzatáblák mellett piros pipacsot, kék búzavirágot, mög hosszú fürtű lila 
szarkalábot szöttem csokorba. Mögkóstoltam a búzakalász még tejes szömeit is. 
A fűszálakrul hétpöttyes katicabogarakat vöttem tenyerömbe, hogy újjaim 
högyirül elröpüljenek. 
 A víz szélin, a nádas mellett napozó, hosszú lábú, nagyot ugró 
kecskebékákat ijesztgettem. Láttam, hogyan kapja el a vízisikló és próbálja 
lёnyelni a varangyos békát. Szép látvány vót, ahogy a vadkácsa mama óvta, 
tanítgatta csíkos hátú, pölyhös kicsinyeit a vízi élet fortélyaira. A víztükör fölött 
a sarlósfecske is bőségösen tanált rovarokat fiókái számára. Ha nagyapám 
szántott, a nyomába ott ugráltak a barázdabillegetők, a búbos pacsirták, amiket 
mink pipiskének híttunk. Az eresz alatt csivitölő fecskék raktak fészket. Az 
epörfák dús lombja közt mindig csiripöltek a verebek. A tanya mögötti 
gyümölcsösbe, a nagy diófa ágai közé rejtőzve kőtött a szép hangú sárgarigó, 
mög a fülemüle. Élösen „vértyogtak” ha macskát láttak, de a párjuknak szépen 
felelgettek.  A parkerdőbe a tarka harkály is szorgalmasan kopogtatta a korhadt 
fák odvait. Láttam, hogy a cifra tollú búbosbanka mint nyitogatta-meresztgette 
tollbóbitáját fészkelő helyinél az ól sarkánál, oszt hosszú csőrivel intögetve, 
„huhogva ugatott”. A fácánok a búzavetés közt kőtötték ki csíkos csibéiket, oszt 
hangosan cserregtek, különösen ha a Sajó kutya möglepte űket. Hogy örültem, 
ha cifra fácántollat tanátam a fészkek körül. Egész gyűjteményöm vót belüle. A 
piros cserepes tetőn vadgalambok, gerlék turbékoltak. Az éhös seregélyök 
hangos cserregéssel, mérgesen repültek el a cseresznyefárul, ha a cirmos kandúr 
az ágak közé ugrott, hogy éggyet elkapjon közülük. De mögleshettem a békázó 
gólyákat, a fűbe pitypalattyozó fürjeket is. Neköm még vót szöröncsém látni 
dürgő túzokkakast, amint hatalmas ívben széttárt farktollaival násztáncot lejtött 
tyúkjai előtt a székkutasi határba. Láttam ősszel a kurrogó darvak vonulását, 
vadlibák sokaságát V alakban röpülni, hallottam fönn a magosbul gágogásukat a 
lebukó Nap vörös sugarainál, vagy teliholdnál. 
 Biogyümölcsöt öttünk, mer ekkó még sömmiféle permetözőszert nem 
használtunk. A bogarakat, hernyókat összeszötték a madarak. Ha a kukacos 



 

 

cserösznyétül mégis fintorogtam, nagyapám így szólt: - mit kényösköcc, örülj, 
hogy hús is van benne… 
 Esteli sötétbe sokszor féltem, mer nagymama többször mondta, hogy: - ott 
a „ludvirc”. a trágyadomb mellett. De édősanyám mögnyugtatott, hogy az nem a 
rossz szellem, csak a fűből fölszálló párásság. 
 Csudálatos vót ez a gyerökkor. 
 Számomra a lovak is az alfőldi szabadságot jelöntötték. Nagybátyám a II. 
világháború előtt – még legény korába nagyon szeretött lovagolni, de csak úgy 
szőrin, nyerög nélkül, mezítláb, nem kordován csizmába. Bő vászoninge úgy 
lobogott utána, mint a hortobágyi csikósoké. Ámulattal néztem a szilaj vágtát 
végig a kis dűlőn a Csillaggal vagy a Deressel. Közbe a díszös karikás ustorral 
pattogtatott, kurjongatott. Ha igazán jókedve vót, engöm is fölkapott az ölibe 
oszt együtt nyargaltunk. Sikongatva kapaszkodtam a ló sörényibe, féltem is, de 
teccött is a vad száguldás. – Én vagyok a Zöld Marci! – kiabáltuk önfelett 
nevetéssel. Később fölolvasta neköm Petőfi versös kötetébül a hírös hortobágyi 
betyár szomorú történetit, mer akasztófán végezte a haramia. 
 Legemléközetösebbek talán mégis a nyári strandolások vótak, mán 
iskoláskorba. Miután városi lakosok löttünk, szinte a szünidő mindön hétvégéjit 
a gyopárosi tónál tőtöttük a családdal vagy a diáktársakkal. A szezon legtöbbször 
a május 1-i fölvonulással, mög a majálissal kezdődött. A körhinta – 
„bolondkocsi” – a sátrak különféle ajándéktárgyai, játékai, mind-mind élményt 
nyújtottak. A fürdőzésre eleinte még csak a szabad tóba vót löhetőség, később 
mögépültek a melegvizű medencék is. Serdülőkorba a romantikus csónakázások 
mög a ligeti séták tötték felejthetetlenné a gyopárosi kirándulásokat. A vendéglő 
teraszán – Hollósi Ilona, Németh Lehel, Vámosi – Zárai – slágereire rengetegöt 
táncótunk. Éjfél után, az utolsó, zsúfolásig mögtelt kisvonattal, a vicinálissal 
döcögtünk haza. Itt szövőttek az első szerelmek a gardedámok fölügyelete 
mellett, néha mögszökve a szigorú tekintetök elől. 
 Mivel Orosházának és a környékbeli falvaknak nincs élővize, így 
Gyopáros nyútotta nekünk a nyári szórakozást, és kárpótolt mindön tekintetbe. 
Közelsége miatt – alig 3-4 kilométör – leginkább kerékpárral möntünk. Később a 
fiúk büszkén vittek a 125-ös Csepel motorral. De ekkor mán messzebbre, a 
szépen kiépítött Vásárhelyi strandra is eljutottunk. A lubickolás, labdázás után a 
lёterítött plédön jóízűen elfogyasztottuk az otthon sütött rántott csirkét, mög 
szerény zsebpénzünkbül 1 forintos – 2 gombócos – vanília fagylaltra is futotta. 
Őszre jól lёbarnultunk, szeptembörbe mög kezdődött az új iskolaév. 
 Neves költőnk Radnóti Miklós sorai jutnak eszömbe. Neköm nem „térkép 
e táj”… 
„nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát” jelent az Alföld déli részin a 
gyopárosi-szentetornyai határ. Ez „messzringó gyerekkorom világa.” 
  
 



 

 

 Sok mindönt tudnék még mesélni az elmúlt hetven évrül, mer én mán így 
hetvenködök. Mindig szívesen mögyök Vásárhelyre. Az utóbbi időbe 
felejthetetlenök az érettségi találkozók is. Mindönki hozza gyerökei, unokái, sőt 
dédunokái fényképeit.  
 Nagyon remélöm, hogy az ifjú korosztály is őrzi, beszéli, mög tovább is 
adja ezt az ősi, ö-ző nyelvjárást. 
 
Szöged, 2017. június 
 

Benkő József Antal: Gyökeret kapott a lábam 

Csak hanganyag érkezett. 
 

Blaskovics Ferenc: Népdal vásárhelyi nyelvön 

 

Kakukk madár az erdőben szépen szól, 
Búcsúzik a kék nefelejcs bokortól, 
Én is, én is el bujdosok, kimegyek a világból, 
Majd valahol az Alföldön, bánatomban beszegődök betyárnak. 
 
A betyárnak jól megy dolga bújában, 
Zöld erdőben nefelejcs a párnája, 
Kakukk madár ébresztgeti, rákiált az alvóra, 
Kelj fel betyár ne aludj már, éjfél után kettőt ütött az óra. 
 
 

Kakuk madár az erdőbe szépen szól, 
Búcsúzik a kék nëfelejcs bokortul, 
Én is, én is elbujdosok, kimögyök a világbúl, 
Maj valahun az Alfődön, bánatomba beszegődök bëtyárnak. 
 
A bëtyárnak jól mögy dóga bújába, 
Ződ erdőbe nëfelecs a párnája, 
Kakuk madár ébresztgeti, rákiját az alvóra. 
Kejj föl bëtyár, në aluggy mán, é'fél után kettőt ütött az óra. 
 
 



 

 

Daru Péterné: A galambpaprikás 

Ez a történet lassan hatvan éve elmúlt. Úgy emlékszök rá, mintha tënnap történt 
vóna mög. 

Apukám nénnyinek a lánya, Margit, elmúlt mán ugyé 20 éves is, oszt űt atyámék 
nevelték. Ű a konyhába lakott, ëgy félbevágott ágyon aludt. Vót ugyé ott még 
ëgy három lábú vas sparhelt, amit vasporral fényözött Juszti néném, az anyja. Az 
ajtó mögött a téka vót, az ajtó előtt a székön a lavór, rossz kéztörlővel.  

Kiszolgálta nagyanyánk a nagylányt, de atyánk mán félt, nëhogy a nyakukon 
maradjon, vénlány lögyön. Abba az időbe mán ű is annak számított. Apa néküli 
unoka vót. Jusztinak, az anyjának dógozni köllött, mer ëgy fia is lött, a Sándor. 
Az ű apja nős embör vót, de fizetött gyeröktartást röndösen. Űk ketten a tanya 
másik felibe laktak. Margit ruhája ott a szekrénybe vót. Az öregöknek csak 
sublót, mög kaszli vót a beröndözés, a két ágyon, aszatalon, padon, székökön 
mög a kanapén kívül, a sarokba a kemönce vót. 
 
Az eladó sort mán mög is haladó lány nagyon szorgalmas vót. Ipari iskolába 
kitanulta az írókázást, oszt a Majolika Gyárba dógozott. Ëccerű, dógos, takaros 
lány vót. Soha sëhova a munkahelyön kívül nem mönt, nem is hítták. Így sönki 
nem kérte űt, de így jól érözte magát. Szinte pár forint kivételivel odaatta 
nagyanyámnak a fizetésit, de ű dugva ëgy kis dobozba gyűjtött (atyánk tutta 
nékül) pénzöket.  
 
Ëccör apukánknak is mondta atyánk, hogy kéne ennek a lánynak valaki, 
gondókozzon ű is! Ű akkor a téjeszbe volt rakodómunkás, Fejes Gyurka társa. 
Eszibe jutott annak a Sándor öccse, assé vót nős, de nézögette mán régön a 
lányokat. Emlékszök, az iskolába is mönt a nyócadikos lányokat nézögetni, vót 
köztük mán öregebb is. Pár nap múlva beszélt a legénnyel, oszt említötte 
Margitot neki. Hétvégire el is mönt lánynézőbe. Csak az öregök jelenlétibe 
beszélhettek a fiatalok. Ezután hetente járkált a legény, de fél év múlva - në 
járkáljon hiába - kitűzték az eljegyzést is. Elgyütt ez az idő is.  
 
Vasárnap vót, gyűtt a legény az annyáva, mög az apjáva. Mink mög: apukám, 
anyukám Kis nagyanyám, - ű velünk élt -, Rózsi néném, Zsuzsi mög én. Atyánk 
vót ott, mög nagyanyám, Juszka néni mög a fia, Satka, na mög maga a 
mënyasszony. Röggeltű főtt a galambleves, másik nagy fazékba a  jó paprikás 
krumpli. Amikor a leves kész lött, lëszűrték tálba, visszatötték a tűzre, a levesbe 
csigatésztát főztek, utána visszatötték az aprólékot, mög a gyökeret, répát, ëgy 
krumplit. A galambok húsát, ami 5 darabra vót vágva, összekeverték a 
krumplival, még ëgyet rottyant a tűzön, oszt kész lött. A szobába a fölnőttek 
öttek, mink a konyhába, gyerökök a széknél, az vót a rönd.  



 

 

Gyütt az övés ideje, de előtte mögkérte atyánktul a lányt Sándor, a legény. 
Aranygyűrűt ugyé vött mindkettőjüknek, de eljegyzési kosár is vót. Mög is 
könnyezték, mögható vót. Szólt az Öreg: - Eriggy lány, të hozd a levest a 
vendégöknek! Ű mönt is. Ëgy tányérbul öttek. Kivitték a levest, hozta a nagy 
lapos lábosba a paprikás krumplit. De izgalmába elfelejtötte a küszöböt átlépni, 
mögbotlott, a paprikás a fődön ëgy kupacba a fazék alatt vót. Gyorsan fölálltak, 
segítöttek neki a javát a fazékba visszatönni. Csak ëgy zsírfót maradt pár 
krumplival a fődön. Kidobták, ami homokos lött. Jót nevettek, oszt öttek tovább. 
Jó könyérrel a tányért is kitürülték. Az üres fazék a konyhába került. Oszt a 
nagyanyám sütötte kőtt pite került az asztal közepire. Elfogyott ëgy morzsáig az 
is. Ëgy ződ üveg bor is előkerült, ëgy-ëgy kis pohárral jutott az emböröknek, de 
elég is vót.  
 
Gyűrűs mënyasszony rövid ideig vót Margit, mer az öreg monta, esküdjenek 
mán mög, vigye a lányt, oszt éljenek maguk! Elgyütt a nagy nap. A jó lakodalom 
a téjesz kultúrházába vót, sok möghívottal. Majd elfelejtöttem, hogy 
Vásárhelyön vót a tanácsházán a polgári esküvő, minket oda nem vittek. De az 
újvárosi református templomba az esküvőn én is ott vótam. Emlékszök, akkó 
láttam előszőr templomot belülrül, csudátam is. A mënyasszony térdig érő 
ruhába, szép fehér fodrosba vót, rövid fátyollal. A vőlegény a szokásos fekete 
öltönybe. A pap atta űket össze az oltár előtt, oszt ëccör csak mögfogja a kezit a 
mënyasszonynak a vőlegény, oszt körbepörgette. 
Közbe így szólt: „- De takaros kis mönyecske, az anyja mindönit!” 
Csönd lött. Mosoly, és folytatta a pap. 
Ëgyik násznagy apukám vót, a másik, a vőlegény Gyurka báttya. Űk is alig 
bírták ki, hogy në hangosan nevessenek. De jó sikerült mindön, mer vöttek ëgy 
égbeható rossz házat a fiatalok ëgy vizes, lapos helyön a városba. Három 
gyerökük lött. Oszt belvízre fölépült a szép ház is. Sokat dógoznak mind a mi 
napig, de mán újbul a tanyán laknak. Gazdálkodnak. Még autót is vöttek a 
hetvenes évek elejin. Űk vótak a rokonságnak alkalmanként a fuvarosuk,azaz 
Margit. Ű még autóval jár a városba a mai napig is. Szép életük lött,  mög kő 
hagyni! 
 

Dr. Vas István: Tapasztalások az egészségügyrű mög a gyógyításrú 

 

   Régön nem egészségügynek hítták, hanem úgy, hogy Heller doktor bácsi, a 
fölnőtteknek Heller doktor úr, vagy úgy, hogy Generzik Pál kórházigazgató úr, 
vót, aki Gömörcsiknek nevezte, úgy së vót sömmi értelme, mint töszöm azt 
Pásztor vagy Kassay. 



 

 

   Pásztor vót a szömészet vezetője. Vele összehozott a sorsom. Kicsi vótam még, 
amikó homokot szórtam a szömömbe, hogy lássam, milyen amikó homokeső 
esik. Amikó kimosták a szömömet, tejjesen összemönt (én is).   

  A Kassay név még szép is. Kassay fül-orr gégész főorvos vót. Vele nem hozott 
össze a balsors, mer akkó nem vót divat, hogy mindön gyeröknek kivöszik a 
manduláját. Néhány eset vót, ezök, aszongyák, még fagylaltot is kaptak – no, 
nem irigylöm tűlük. 

  Tanálkoztam aztán az egészségüggyel is, rideg, szótlan, öreg doktor vót, évente 
vagy kétévente végigszurkált bennünket, ugyanilyen „kedves  nővér” hetente 
valami folyadékkal, pár nap múlva, mikor vissza köllött mönni, jókorára dagadt 
a karom, pedig kitürűtem annyi folyadékot, amennyit tuttam, hogy a „kedves 
nővér” három akkora piros körösztöt rajzolt a nevem után, hogy alig fért el a 
papíron. Asztán A. Öcsivel mög köllött jelenni havonta, vért vöttek valami 
csűbe, oszt amíg az eredményre vártunk, mögmérték a súlyunkat, lázunkat, (az 
persze nem vót), a pulzusunkat. Járt vóna még fél liter kvarcolt tej is, arrúl 
mögfeledköztek persze. Ezt hítták tüdőgondozónak. Máig së tudom, milyen a 
kvarcolt tej. 

  Akkor elmondom a saját betegségöm történetit is. Ez jóval előbb kezdődött, 
mielőtt tényleg elkezdődött vóna. Nem möntem ki röggel a Kisközbe játszani, 
pedig sok gyerök löhetött ott, mer nagy zsivaj vót. Édösanyám azt monta, 
ilyenkor nyugodt, mer ha hirtelen csönd lössz, akkor valami rosszaság történt 
vagy történik. Odahúzódtam a sparhet mellé. Vasárnap röggel vót, Édösanyám 
tyúklevest főzött. Nem a sánta tyúkbul, mer ez kendörmagos vót, láttam a tollát. 
A sánta tyúk esete is idetartozik. Hárman, Jakó Jóska, én, hogy ki vót a 
harmadik, nem tom, de jó csúzlilövész  vót az is, elkezdtünk apró kaviccsal mőg 
félig feszítött gumival lűdözni ëgy tyúkra, mindön becsapódást szárnycsapással 
jezött. A baj az vót, hogy néhány kocavadász is betársult. Ezök asztán nagy 
kavicsokkal, tejjesen mögfeszítött gumival lűttek. Ëccör csak a tyúk nem csapott 
a szárnyával, mög ugrott ëgy aprót, hanem csak állt az ostoba, mintha vásári 
céllövöldébe lönne. Látom ám, hogy a szomszédasszonyok néznek bennünket. 
Zsebrevágom a csúzlit, asztán húzódok a Tókapu felé, persze ëngöm azonnal 
mögismertek, Jóska könnyen beszél, ű Száraz uccai, a többieket mög nem 
tartották számon. A tyúk mög mögsántult. 

  De ennek mán vagy két hete vót. 

  Este aszongya Édösanyám : 

- Hónap elviszlek az orvoshon, ez így nem möhet tovább. 
Röggel szandál, zokni, harisnya, vastag ruha, kabát, nagy sapka rajtam, mer 
fáztam. Édösanyám zárja a kaput. Fölállok a bicikli pedálra, Édösanyám tolja, 



 

 

mögyünk az orvoshon. Heller doktor bácsi jó messzire lakik. A Kisköz előtti 
járda közepire érünk – 50-60 gyeröklépés löhet -, gyün szömbe a sánta tyúk 
gazdasszonya. Pont ez hiányzott. Lapítok erősen. 

- Hova mönnek szomszédasszony? 
- Beteg a gyerök, mögyünk az orvoshon. 
- Hát mi a baj? – nézi az arcom. 

Nem vót szó a tyúkrul. 

- Nézze szomszédasszony, hogy föl van dagadva, ez mumsz. 
Fogalmam së vót, mi az, de Édösanyám tutta. 

  -     Mit löhet csinálni? 

- Varrason két vászonzacskót Nénnyivel (a nagynénim vót). Korpát a sütőbe, 
mikor jó  

meleg, felit a zacskóba, a fülire tönni, váltogatva. Ágyba vele, még láza van, 
feküggyön, mög nem fázhat, mer szövődmény löhet. 

Fogalmam së vót, mi löhet az a szövődmény. Asztán álmodtam mindönféléket, 
sivatagot, dzsungelt, tengerpartot (fürdőruha reklámok!), de szörnyű forróság 
vót mindönütt. Möggyógyultam, ülök a kissámlin a Kisköz sarkába, nézöm, 
hogy jáccik a többi.  

Odagyün a „tyúkos néni”, mongya, hogy űk is jól szórakoztak, mikor látták, 
hogy ugráltattyuk a tyúkokat. Azt is látták, ki csúzlizta sántára.  Az annya azúta 
alaposan mögnadrágolta, mög hogy ű nagyon örül a szép kendermagosnak, amit 
édösanyámtul kapott. A mögsántult tyúk járt a legrosszabbul. Szögény. 

Jó egésségöt kívánok Mindönkinek!  

Az Isten álgyon mög mindnyájunkat! 

Hmvhely, 2017. október 5 (csütörtök). 

Földesi Gáborné: Székkutas ëgykor a vasúton túlrul nézve 

 
Lassan 42 éve, hogy elkerűtem ebbül a kis falubul a fővárosba, de évente 
többször is ellátogatok ide, hiszön szüleim,  a testvéröm végső nyughelye is itt 
tanálható. Itt jártam általános iskolába, oszt itt tőtöttem el gyerökkorom nagy 
részit. A minap vonattal möntem. Amikor lëszálltam a vonatrul, nagyot dobbant 
a szívem. Hazaértem... Hiába, no én mán csak így mondom még akkor is, ha a 
hazaértem kifejezés ma mán inkább a fővárosi otthonomat kő hogy jelencse. A  
vasútállomás környékin mögállt az idő. Vagy mégsë????  



 

 

Örömmel nyugtáztam, hogy kicsit magosítottak a peronon, így mán nem kő úgy 
gebeszködni a vonat lépcsőjirül lë- mög főszálláskor. Tehát van fejlődés. 
Viszont, ahogy körülnéztem, hát nagyon lëhangoló látvány fogadott. A 
váróteröm sivár, a beröndezési tárgyak (3-4 pad) még 40 évvel ezelőttrül 
felejtődtek ott. A vasútállomás környékit belepte a gaz, mindönt átszőve, az 
ëgykori virágoskertnek nyoma sincs.  
 
Hátizsákom a hátamra kaptam, oszt elindútam a temető felé. Az út sosë vót 
tükörsíma de nem is ez a fontos. Az emlékeim në lögyönek göröngyösek, 
gondótam magamba. A régi vasúti szógálati lakás,ahun Török Margitkáék mög a 
Varga Sanyiék laktak, most is kellemes kis portával, lovacskákkal, kecskékkel, 
kapirgáló tyúkokkal vót teli. Szömbe az ëgykori gépállomás(?) Új Élet TSZ (?) 
központyábúl éppen távozott két embör. Szóval itt még működik valami. 
Édösanyám ëgykoron itt dógozott, kemény fizikai munkát végzött.  
 
Aztán mögakatt a szömöm a kis vasútas házon, amibe ëgykor Hunyákék laktak. 
Most az is nagyon kietlen vót. Pedig maga a ház jó állapotba van. Talán 
rászoruló családok szívesen ellaknának ott. Szömbe régön ëgy mozi vót. Az 
ëgyetlen a faluba, ahova szórakozni möhettünk fiatalként. Most szépen 
kitatarozva itt működik a falu szociális intézménye, bár őszintén nem emlékszök 
a pontos mögnevezésre ami a bejárat fölött van kihelyözve. Mellette 
röndbehozva a régi vendéglő mög cukrászda épülete, de bevallom aszt, hogy 
üzemöl-ë ez a két hely, mán nem tudtam mögítélni. Szömbe ëgykor az első 
Önkiszógáló ABC működött Bányai Úr, mög Sárika néni vezetésivel. Akkó 
olyan hihetetlen vót, hogy csak úgy odamögyök, oszt  lëemelök a pócrul valamit, 
a kosaramba töszöm, oszt a kijáratnál fizetök.  
 
Ha ëgy kicsit bejjebb möntem vóna, itt még tán nyomokba láthattam vóna a régi 
Tüzéptelepöt, mög  a Líbor Józsi bácsiék átal műköttetött Herbária gyárat. De 
nem arra vitt az utam, így még emlékeimbe kutatva ott vót a Vasedény Bót is, 
illetve ahogy mink hívtuk: a Vasbót! Nagy Toncsi bácsi vót a bótvezető, mög a 
felesége Marika a péztáros. Mellette ëgy nagyon szépen röndbehozott épület, ami 
fogalmam sincs, most vajon mi célt szógálhat, de valamikor régös-régön ez vót a 
Földszöv Iroda. 
Istenöm, még alig gyüttem pár száz métört a vasútállomástul, oszt mánis mennyi 
emlék gyütt elő. Jéééééé, itt vót valahun Kiss bácsi fodrászüzlete. Még ma is 
látom, ahogy feni, élözi a borotváját. Kis fehér köpenyibe várta a szépülni vágyó 
férfiakat. Közvetlen mellette az ëgykori gyóccertár épülete tanálható. Ma az is az 
enyészeté, bár, ha jók az információim, akkó tán itt majd ëccör a Herbáriának 
lösz ëgy gyógynövény bóttya, ahun kaphatóak lösznek a hírös tëják, gyógyfüvek. 
Még emlékszök a gyógyszerész úrra, Büchelbauer Ferencre, mög a feleségire, 
Kati nénire, aki nem mellesleg a magyar tanárnőnk is vót. Na mög itt vót a 
hentös üzlet! Csabai bácsinál mindig vót friss hús, hentösárú. Nem parizer, 



 

 

hanem házi füstölésű kóbász, hurka, szalonna. Vót olyan, hogy sorba köllött állni 
a friss töpörtőér. Majd ëgy-két magánház követközött, oszt a sarkon a Varga 
pékék háza. Istenöm, amikor Juliska néni sütötte a finom illatos kiflit, mög a 
finomabbnál finomabb édös sütiket! Iskolai szünetbe kis kocsirul árúta, ami 
hófehér lepedővel vót kibélelve. 40 fillér vót ëgy kifli! 
 
Mingyá a másik sarkon vót a Posta épülete. Ide érkösztek a táviratok, a 
képeslapok, mög innen indútak el a postások, akik akkoriba a falu hírvivőiknek 
is számítottak, hiszen az újságokat is űk kézbesítötték. Itt löhetött pézt föladni, 
mög iskolai takarékbetétöt bevátani. Aztán a Kovács mestör háza követközött a 
sorba. Itt mindig vótak kocsisok, akik hoszták a lovakat patkótatni . Csak néztük, 
ahogy beleverik a patkószöget a lovak patájába .  
 
Azt hiszöm, itt mögint magánházak gyüttek, majd Pap Lukács úr Temetközési 
vállalkozó nagy száraz kapubejárója vót tanálható. A kapu alatt pár darab ócsóbb 
- drágább koporsó vót fölállítva. Temetközési kelléköket is árult. Később, ha 
emlékeim nem csalnak, akkor cipőket is árult Pap Lukács bácsi. A követköző 
épület számomra mindig olyan különlegösnek, mög szépnek tartott parókija 
épülete vót ,ahun a református pap lakott a családjával. Mink csak 
"Aranyoskámnak" híttuk magunk között a tiszteletes urat, mer ez vót a szava 
járása, mindönkit aranyoskámnak szólított. A Református templom most is szép, 
mög a környéke röndbe tartott. Virágos kerttel mög tiszta udvarral, járdával. 
Gondolom ez a hívek szorgalmának is betudható.  
 
Szömbe ëgykor temető vót, de azt még gyerökkoromba fölszámolták, oszt új 
helyre , ennek az útnak a végire tötték át. Ëgy emlékhely még látható kopjafával, 
de őszinte löszök, nem néztem mög, hogy kinek az emlékire állították. A sertés- 
mög állatfölvásárló telep tán még ma is működik, legalábbis vótak olyan " 
nyomok", amik errül árulkottak. Ott mellette vót ëgykor a piactér! Mán pontosan 
nem emlékszök milyen napokon vót piac, de löhetött ott mindönt kapni: pl zsírt 
bödönbe, almát, zöcsségöt, mög krumplit kosárba, palántákat, söprűt, 
vesszőkosarat stb. A piaccal szömbe vót a ruhásbót. Az ëggyetlen a faluba, de 
amit ott nem kaptunk mög, az nem vót a városba së. Vót ott métörárú, készruha, 
függöny, ágynemű stb. Az iskolaköpenyt, mög a mackónadrágot is innen 
szörözte be jó anyánk.  
 
Ëgy két házzal odébb az Új Élet TSZ irodája vót régön, (aztán volt itt később 
orvosi röndölő is, de most azt hiszöm, magánházként működik. ) Itt mögszűnik a 
járda. A továbbiakba csak az út szélin tudok baktatni a temető felé. Még 
fölrémlik, hogy a hosszú épületbe ëgykor a Rendőrség működött. Détár Ernő 
bácsi ott is élt a családjával a szógálati lakásba . Itt löhetött személyigazolványt 
mög hívatalos ügyeket is intézni. Közvetlenül mellette vót a Tejcsarnok. A 
környékrül ide hozták be a tejet azok a termelők, akik szerződésbe álltak, oszt 



 

 

naponta friss tejet adtak lë, oszt hónap végin gyütt az elszámolás, akkó kapták 
mög az érte járó pézt. Nekünk nem vót tehenünk, de néha bebicikliztünk a 
csarnokba 1-2 liter tejér. Olyankor anyukám átalába sütött valami finomat, 
amihöz köllött a friss tej, vagy csak aluttejnek öttük mög, mer akkor még a 
bótokba nem ismertük a joghurtot mög a kefírt.  
 
Milyen is az élet?? Az ëgykori tejcsarnok helyin ma Pálinkafőzde üzemöl. Most 
is vót forgalom mög cefreillat. Tovább baktattam, oszt ott vót az ëgykori orvosi 
röndölő épülete. Ide jártunk annó Urbán doktor bácsihon, sőt itt vót a védőnői 
szógálat is. Mán csak ëgy fontosabb épület van ezön a soron, az pedig a 
Terményforgalmi vállalat épülete, magtárai vótak régön. Ide hozták szárítani a 
napraforgómagot mög a kukoricát, gabonát. Pár lépés, oszt kint van a Székkutas 
végit jelző tábla, majd ott a távolba mán körvonalazódik a temető, ahova 
igyeköztem. Az út ëgyik ódalán szántófőd, a másikon mög paprikatábla van. 
Még itt-ott ëgy-ëgy tanya, de hogy ott most kik laknak, azt mán nem tudhatom, 
mer nem ismeröm űket. A temetőbe, amíg eléröm Szüleim sírját,csak nézelődök 
a szép, röndözött sírok között; hogy milyen fiatalok, köztük régi iskolatársak, 
ismerősök, vót szomszédok sírkőre vésött nevei vannak. Elhelyözöm a virágokat, 
möggyútom a mécsösöket, oszt közbe csak úgy az orrom alatt elmotyogom, 
hogy: 
- Köszönöm Istenöm, hogy itt löhetök, oszt emléközhetök! 
 

Gregusné Dávid Katalin: Bivalyokrúl mög más dógokrúl 

 
Mesélök mán valamit! A’ zuramnak jutott eszibe’ a mútkor, oszt én mög 

rákérdöztem anyósomnál, hogy hogy’ is vót. Hát jót nevetött, hogy eszibe 
juttattuk, oszt e’mesélte. 

„Valami összegyüvetel vót kinn nálunk a tanyán, névnap vót tán, vagy 
lakodalom… na mindëgy, akkor én még kislány vótam, oszt még mögvót 
öreganyám, de hát öreg vót az mán akkor, nem is nagyon látott, mög hát akkor 
még mivel világítottunk? Lámpa vót, nem vót ott a tanyába villany! Hát oszt 
anyuka hogy sokaknak főzött, vájlingba tötte a húslevest, oszt létötte a fődre, 
mer’ másutt nem vót hely. Nagymama mög jót akart, mög nem gondóta az, hogy 
a fődön van a húsleves, oszt a főzésbű’ maradt edényöket elmosogatta! A 
levesbe! Na jó van, nem vót olyan sok, mög nem is vót az piszkos, csak zsíros. 
Hát nem látott mán a mama, csak aztat, hogy vájling, mög jó forró is vót… mer’ 
ugyë akkor még nem vót mosogatószer, csak forró vízbe’ mosogattunk. 

Na, gondóhatod, mikor anyuka möglátta! Hát majd’ rosszul lött, oszt mög 
vót ijedve, hogy mit csináljunk! Hát osztán lëszűrtük a levest, oszt úgy vittük ki 
a vendégöknek. Nem lött annak sömmi baja, olyan jót öttek belűle…!” 



 

 

Ilyenkor osztán nagy nevetés van, oszt hun anyósomnak, hun apósomnak 
jutnak eszibe ezök a régi dógok, én mög csak hallgatok, oszt próbálom 
mögjegyözni. Néha a’ zuram is beleszól, hogy „apus, az hogy is vót…?”, oszt 
akkor mán gyün a többi történet. 

Ezt tán még a ’zuram öreganyja, a Gregus mama mesélte a kispaprúl, oszt 
rákérdöztem apósomnál.  

 
„Ezt anyuka szerette nagyon mesélni, mer’ nagyon szeretött kártyázni, 

hétvégin itt vótak hugomék is a Pista sógorral, oszt akkor lëültünk a konyhába 
filkózni. Oszt nagyokat nevetött anyuka, oszt mindég ee’mesélte. Nem itt vót ez 
pedig, hanem még Mincentön, mer onnan gyüttek aztán ide Vásárhelyre a 
tanyába.   

Na vót ott ëgy kispap, aki nagyon szeretött kártyázni. Mög inni is, de hát 
jóvan.  Oszt hajnali mise vót. Olyan még vót az én gyerökkoromba. Mán mink 
nem jártunk, hanem a piacra möntünk árulni, oszt mikor odaértünk, akkor lött 
vége a hajnali misének. Azok jó piacok vótak, mer’ olyankor mögvöttek 
mindönt, mer’ a mise után gyütt mindönki a piacra. 

Na osztán ez a kispap – vót ezöknek valami nevük, de a fene tuggya mán, 
minek hítták ezöket, anyuka – mán Gregus mama – még tudta, úgy is monta. Na 
mindëgy, az a lényeg, hogy ez a kispap elmönt kártyázni, oszt jól elmaradt, mer’ 
onnan mönt a misére. Hát oszt persze hogy elaludt, ahogy ült ott a székibe’, oszt 
mán ű követközött vóna, de nem vötte észre. A papnak köllött fölébreszteni. Ez 
mög hogy fölébredt, oszt assé tutta, hun van, jó nagyot rácsapott az ótárra: 
„Bank, a’ zúristenit neki!”  A pap mög kínjába’ assé tudta, mit mondjon, csak 
intött: El vele! 

 
Ezök a mesélésök ősszel mög télön a legjobbak, amikor be van gyútva a 

cserépkályhába, oszt bent ül mindönki a nagyszobába. A’ zuram mög 
támaszkodik a kályhának, oszt onnan szól néha bele: „Apus, a bivalyosat mond 
mán el Katának, hogy hogy vót!” 

„Ja, az? Hát az nem itt vót. A körösztapának, Borbola Andrásnak ott 
Dërëkëgyházán vótak bivalyai. Vótak lovai is, de amit a ló nem húzott el, azt 
elhúzta a bivaly. Vót neki ëgy bolondkocsija is. Az olyan, mint a lőcsös kocsi, 
avvót a parasztkocsi, azt tudod, milyen: így ferdén gyün az ódala, oszt ilyen 
lőcsök vannak rajta. Na, ez is ahhon hasonlított, csak ez középön mög vót tódva, 
hogy még több széna férjön rá. Úgy mondták, hogy hosszú vót a dërëka. Az első 
kerekit mög ki löhetött forgatni, na evvót a bolondkocsi. Azt mán ëgy vagy két 
ló nem húzta el, ahhoz köllött a bivaly. Na mög vót a körösztapámnak karikás 
ustora is, jó hosszú, attúl féltek a bivalyok. De nem ustorral irányították űket, 
hanem szóval. Cselő mög hajsz. A cselő vót a jobbra, a hajsz mög a balra, úgy 
emlékszök. A lovaknak mög úgy mondták, hogy tüled, mög neide. 

Hát oszt ëccör a kis András mönt ki velük a szénáér’, oszt ott möntek el a 
tó mellett. Most mán tó van ott, de akkor csak olyan szurutyka vót, mög nádas. 



 

 

Azúta mán kikotorták. Mán mikor mönt kifele a gyerök, tudta, hogy baj lösz, 
mer’ nem végeznek időbe’, de hát nem tudott micsinálni. Fölrakták kinn a 
szénát, a gyerök mög elindult vele haza, de mán csak nagyon meleg vót, oszt a 
bivalyok bevitték a vízbe a kocsit. Úgy, szénástúl, a gyerök mög ott ült a tetejin a 
szénának. Addig möntek, hogy csak az orruk látszott ki a vízbűl. Mondhatott a 
gyerök, amit akart, mer’ ilyenkor a bivalyoknak nem löhet beszélni, az ha vizet 
lát, oszt melege van, belemögy. Mer’ azok csak a körösztapámra hallgattak, mer’ 
ugyë annak vót ustora.  

A kis András mög nem tudott mit csinálni, mer nálla nem vót ustor, abba a 
vízbe mög sönki së akart vóna belemönni, a fene tuggya, mi nem vót abba. 
Mögvárta, hogy lëmönjön a nap, akkor a bivalyok kigyüttek a vízbűl, oszt szépen 
hazamöntek. 

 
Hát a bivalyok azok ilyenök. Szeretik azok az embört, nem bántják. 

Amikor még kicsik vótunk oszt nagyapámmal eemöntünk oda ahun dógozott, ott 
vótak bivalyok, azokat löhetött simogatni. Mondjuk vót ëgy, az komor bika vót, 
olyan is vót, azzal nem komáztunk mink së. Az attúl vót komor, hogy kiherülték, 
oszt az ëgyik heréje bent maradt. Az morgott, attúl féltünk. Apukának nem vótak 
bivalyai, nekünk lovunk vót kettő. De abbúl az ëgyik olyan vót, hogy az nem 
szeretött mönni, ha esött az eső. Az, ha észrevötte, hogy nem kopog a körme, az 
mögállt oszt nem mönt sëhova. 

Vót ëgy tanyaszomszëdunk, ëgy gazda, azt nem szerette apuka, mer’ nagy 
szája vót, mög dicseködött mindég. Hülye ëgy koma vót. Mindég röhögött, hogy 
milyen lovaink vannak, mög járt a szája, hogy az üvéi jobbak. Oszt az járt úgy 
ëccör, hogy belemöntek a lovai a sárba, oszt elakadt a kocsi. Ott vót a tanya 
mellett, mönt apuka segíteni neki. Most nem vót nagy a szája, hogy neki milyen 
jó lovai vannak, apuka mög látta, hogy ezök nem húzzák ki a kocsit. Átmönt a 
szomszéd tanyára, ott vót ëgy öreg, annak is vót ëgy bivalya. Az nem vót olyan 
nagy, csak olyan kicsi bivaly vót. Azt elkérte apuka, mondta, hogy hogy’ járt a 
nagyszájú koma. Na kifogta apuka a lovakat a kocsi elül, bekötötte a bivalyt, az 
mög lëtérdölt, mer’ nagy vót a súly, oszt úgy jobban neki tud feszülni, oszt 
kirángatta a kocsit a sárbúl. 

 
A birkafejeset meséltem mán? Régön úgy vót, az vót a szokás, hogy a 

lakodalomba a menyasszony mög a vőlegény – vagy mán az újasszony mög 
újembör? A fene së tudja, hogy a vacsoránál vót-ë vagy éjfél után, de az a 
lényeg, hogy odatöttek nekik az asztalra ëgy birkafejet. Mög vót az főzve, azt 
köllött fölvágni. Hát mán most nem szokás, mer’ mán úgy főzetik a pörköltet, de 
akkor még mindég valamelyik rokon főzött birkát, oszt annak a fejit tötték oda. 
Sokszor vót birka, mer’ elkapta a kergekórt, oszt attúl nem tudott máshogy 
mönni, csak körbe-körbe. Azt mög a májmétely okozza, ezt tanútam. Mer’ ahogy 
a birka legel, az mögöszi az éticsigát, úgy mondják, az a köztes hordozó. A birka 
mög hiába vöszi észre, nem tudja kiköpni. De tán a tehén së tudja kiköpni, ha 



 

 

mögöszik valamit, ha nem szödik lë a madzagot a szénárúl, azt is mögöszi, addig 
öszi, ameddig vége nem lösz. Azt mondják, vót olyan tehén, hogy a gyomrábúl 
vagy tíz kiló madzagot szödtek ki. Na, a birka mög mögöszi az éticsigát, oszt 
abba van a májmétely. Az bekerül a bélrendszeribe a birkának, onnan a májba. 
Amikor mög kifejlődik, a véráram beviszi az agyba, ott kezd nőni, attúl kezd el 
körbe mönni a birka. Olyankor azt lë köll vágni, de azt attúl mög löhet önni. Hát 
olyanbúl főzték sokszor a pörköltet a lakodalomba. Oszt vagy nem tudták, vagy 
mér’ vót, de odatötték a vőlegény elé a fejet, mer’ azt is mögfőzték, oszt ahogy 
az széthasította, kettévágta az agyat is. Oszt ott vót benne a nagy férög, mögfőve 
az is, az agyba. Nem tudom, mi vót utánna, de nem hiszöm, hogy sokat öttek 
vóna aztán.” 

 
Na ilyen jól eltelik nálunk ëgy-ëgy este, oszt még a tévét mög az internetöt 

së kapcsoltuk be. Hát így is löhet. 

Gyulafalviné Koncz Márta: Fogyókúra 

 
Kövér vagyok, jól möghíztam, 
mongya a barátném húga. 
Nem segít mán ezön sömmi, 
csak a fogyókúra. 
 
Félöktűle mint az ördög 
a templomi szentölt víztül! 
Nem öhetök, ha jólesnék 
estetíztül! 
 
Roskenyér, mög hántolt rizsa, 
kevés süti, sömmi pizza. 
Az is bolond, aki mellé 
csak a tiszta vizet issza! 
 
Rákapok a kéccörsűtre, 
öszöm az abonett kekszöt, 
főzöm a karfiolt, répát, 
de a spenót ma sëteccött! 
 
Nézöm a bótba a szalonnát, pörcöt, 
csaknem rívásra görbül a szám. 
A gyomrom kefírtül kapja a görcsöt, 
közbe eszömbe jut az anyám 



 

 

 
gőzölgő, aranykarikás húslevese, 
sűt húsok, finom paprikása, 
guruló galuskák, körömpörkőt, 
- előttem mögkihül a kása. 
 
Kerékpározok, járok jógára, 
tornázok, úszni is fogok. 
Egésségömnek ez lössz az ára, 
ha véghön viszöm, tán lë is fogyok. 
 

Gyulafalviné Koncz Márta: Julis, a szépasszony 

Róza a minap azt seppögte a szomszédba lakó ángyikájának, Zsuzsának, - 
miközbe a bögrébül kikanalaszta a tejbe lëszelt könyeret, hogy tënnap nagy 
vircsaft vót Juliséknál. 

Topa Józsi, - Julis ura, - tanált ëgy kupértát, mikor a ládafijába kotorászott. Oszt 
föl is bontotta. 

Ëgy pár kusza írás vót benne arrul, hogy milyen takaros, kívánatos vót Julis azon 
az éccakán, amikor kisompolygott a hátsó rostélyon a tőtés mögé. Csudaszép 
vót, mikor lëvetötte a rokolyáját, oszt ott állt ëgy szál pöndölbe! 

Az embör nem is tutta tovább olvasni a levelet, ordenáré szavakat mormolt, 
fölrántotta a bocskorát, mög a nyútófát, oszt neki a konyhaajtónak! Lëtépte a 
firhangot, főrúgta a hokedlit, majd kirántotta az ajtót a sarokvasábul! 
Olyanformán nézött ki mint a mögvadút bika. 

Ahogy kilépött a konyhába, Julis kezibül kiesött a findzsa, amibe olvasztott, írós 
vajat kevert éppen. Mán azonnal látta, hunnan fú a szél! 

Lëtérgyepölt a küvezetre, ölibe szorította fótos kötője sarkát, másik kezit a képe 
elé tartotta. 

Józsi sodrófája mingyán a vállát tanálta el, asztán a mejjit érte. Mikor a 
homlokán szivárgott a vér, fölhencsörödött. Úgy is maratt, míg a kisgyerök mög 
nem gyütt a doktorral. 

Még tán most is nyomja az ágyat a szégyöntelen. Topa Józsi mög csak 
sóhajtozik, nem leli helyit, mer ű csak szereti a hitöst! 



 

 

Néha elsomolyodik a bajúsza alatt, mikor lëhencsörödik a gangon álló 
nyoszolyára. Ilyenkor az jár az eszibe, hogy azér köllött a Julis valakinek, mer ű 
a legszöbb asszony a faluba, oszt mégiscsak az ű felesége! 

Erre a szóra még Zsuzsa ángyi is rábólintott. 

 

Gyulafalviné Koncz Márta: Különbségök 

 

Olyan "nem szeretöm" szeles, esős idő vót. A szürke föllegök lükdösték ëgymást 
az égön, az eső mög állhatatosan esött, - mongya a minap Giza, mikor a pijacon 
összetanálkoztunk. 

Az élet nem áll mög, - folytatta, - a hivatal, mög a busz nem vár! 

Úgy kerülgettem a tócsákat mint ördög a szentőt vizet. Előttem ëgy asszony 
ëgyensúlyoszta az esernyőjit a feje fölött, oszt úgy kajabált az ötévesforma 
gyeröke után. 

- Ne menny a vízbe, mert sáros leszel! - kényösködött. 

- Ne dugd a kezed a csatornába, mert beszorul! – rebögte fárattan. 

A kisgyerök most a járdaszegélyön kezdött el ëgyensúlyozni, láthatóan élvezettel 
rakta ëgyik lábát a másik elé. 

- Gyere lë onnan, mert leesel! - próbálkozott a nő kéccségbeesve. A fijúcska 
most a kerékpártároló korláttyára mászik. Figyeltem, mi lössz, oszt valami furcsa 
idegösség kőtözött a gyomrom tájékára. Az eső még mindig esött. 

Befordultam a követköző mellékuccára, előttem ëgy mackóruhás pár ballagott 
kéz a kézbe, ëgy kicsi, ëgy nagy... akkor a virágok mind möghajoltak a kislány 
előtt, így köszönték mög a jóságát. Csak a piros tulipán húszta ki magát, mintha 
aszt mondaná: vigyél el a të anyukádnak, bisztosan örömet szörzöl neki! 

Nem tagadom, szívesen hallgatósztam vóna még! Kíváncsi vótam, melyik mese 
ez, mög mi lössz a vége? A nagymama, mög a kisunoka úgy belefeledköztek a 
mesébe, hogy észre sëvötték, hogy esik az eső, a kicsinek eszibe së jutott a sárba, 
vízbe lépni. Olyan bizalommal fokták ëgymás kezit, úgy figyelték ëgymást, hogy 
illetlennek tanáltam a további hallgatózást. Elkerültem űket, de még 
visszanésztem. 



 

 

A néni mesélt tovább, a kicsi tágra nyitott szömibül mög az sugárzott: drága 
Nagymama! - fejeszte be könnyes szömmel mondandóját Giza. 

Gyulafalviné Koncz Márta: Vásárhely üzenete 

 
Nagyanyám mesélte élte hajnalán 
embört árultak a város pijacán. 
Gyerököt inasnak, asszont szógálónak, 
a férfikarokat nehéz kubikusnak. 
 
Fegyverök dörögtek, kaszák csikordultak, 
oszt Szántó-Kovácsék hős harcba indultak. 
Urak, - Városházán - jaj, röttögve ültek, 
míg az erős izmok dühösen feszűtek. 
 
Álomnyi szabaccság, pillantásnyi élet, 
majd sötét börtönbe sanyargató évek. 
Végre a szabaccság negyvenötbe gyütt el, 
tele lött a város fénnyel mög örömmel. 
 
Ëgy évszázad után, most, hogy visszanézök, 
a temetőkertbe nyugszik sok-sok lélök. 
Mi dógunkat tösszük mindig, míg töhettyük, 
harcos őseinket soha së feleggyük! 
 

Hegyiné Csernus Judit: Mindön lyány férfön akar mönni... 

Mögtörtént történetök 1. 

Igön kögyetlen vót az a 61-es esztendő, a tele mög pláné. Oszt mikó möggyütt a 
tavasz, a keservesen összetákót Tsz-ök hazavárták a mindönféle tanfolyamra 
ekűdött emböreiket, hogy mán csak tanútak valami olyasmit, aminek jobb híján 
csak hasznát vöhetik. 

Hát, az elnök is csak olyan keservesen mögbízott, magunkfajta embör vót. Nem 
alutt a sok töhetetlenségtű ű së, oszt korán mönt befele az irodába, me sok vót a 
dolog. Hát mit lát: egy motoros embör ott topog az ajtóba. Mongya neki, hogy 
hát maga hunnét kerűt elő? 



 

 

Aszongya az embör, hogy ű bizony egész éccaka gyütt a motorra Győr mellű, 
mer hogy éppen vele, oszt csak direkt vele akarna beszéni. No, hát akkó kerűjjön 
bejjebb, oszt mongya! 

Mongya is ëgybű, hogy ű arra vóna kíváncsi de nagyon ám, hogy a könyvelő 
tanfolyamra ekűdött Ilonka oszt miféle lyány? Me hogy űtet is a saját faluja oda 
kűtte, oszt neki nagyon kedvire való vóna ez a lyány. Me hogy legíny embör 
még, oszt ilyen messzire mégsë tud udvaróni, hát mégiscsak mögmondaná neki, 
hogy hiába gyütt-ë? Mög, hogy az elnökbe mögbízik. 

Vakarta is a fejit az elnök, hogy ű a maga, mög a többiek hasznára gondót, hogy 
többet tudjon az Ilonka, oszt lögyön jó könyvelőjük. De ű csak a legjobbat tudja 
mondani a lyányrú is, a hadiözvegy annyárú is, aki a nagy szögénységbe 
elsegítötte az ëgyszöm lyányát az érettségiig. Tisztösségössebb asszonynakvalót 
aligha tanána, ha mán komolyan gondóta a dógót. 

Így esött, hogy mire a nap lëmönt, Ilonka menyasszony lött. Az embör még éccő 
gyütt errefelé a saját TSZ teherautójáva, arra főpakóta Ilonkát az annyáva 
ëggyütt, oszt vitte űket messzire, a Dunán is túlra. 

Esztendőre mög gyerök is lött, oszt szépen mögvótak. 

 

Mögtörtént történetök 2. 

Örzsike kikapós lyány vót, szerette a katonákat is. Hun is tanúhatott vóna helyös 
viselködést? Lelencbű hozta ki ëgy dógos család, oszt sokat ott së tanút, lött 
belűle betanított munkás, abbú igaz, nagyon jókezű. 

Akkó vót a szocialista brigád gongyaira bízva. Zója brigád, így hítták űket. 
Anyáskottak is a tudatlan árván. De nem eléggé, me amikó undorodva fordút ki a 
röggelibűl, csak ki köllött böknie, hogy bizony úgy maratt. Kérdik kitű? Hát, az a 
baj, ű maga së tuggya! Hát, mégis. Aszongya, vót ëgy nagyon röndös is, de mán 
lëszerelt. Oszt tuggya-ë a címit?Hát, tuggya.Vót a lyány vagy 7. hónapba, amikó 
a brigád asszonyai úgy kiokosították, hogy fölűt a vonatra, oszt emönt a 
legényékhö. Vót ám möglepetés! Hümmögött a legény. Hümmögött az annya. 
Nézött nagyokat fére az egész csalággya. Ríva gyütt mög a lyány, hogy aszonta a 
legíny, hogy vót affelé más is, nem csak ű! Hogy az a gyerök biztosan nem is az 
üvé! Ennye lányom, në ríjj, nem tösz az jót a gyeröknek! Pátyógatták, 
vígasztalták, ott vót a brigád, mikó ideje gyütt a szülésnek. Oszt örűtek nagyon! 
Me a fiúcska ëgy kicsit së hasonlított a szalmaszőke, tejfehér annyáhon. Írt is a 
brigád dörgedelmes levelet a legínynek! Oszt gyütt is szögény igyenösen be a 
gyárba, hogy a brigád szöme elé kerűjjön! Cipelték be a szülészetre. Hogy nézze 
mán mög a saját szömive, hogy ez a gyerök pont olyan, mint ű! 



 

 

Nézte is, de olyan nagyon, hogy 5 nap múva a gyerököt az annyáva igyenöst az 
anyakönyvvezető elé vitte, oszt gyorsan mögesküttek. Akatt ott még röndös 
mënyasszonyi ruha is, annyi asszony kerítött valahunnat. Még ëgy kis stafírungot 
is összeadott a brigád, në mönnyön az anyós szöme elé sömmi nékül... 

Kezes Imréné: „Köllkása” 

 

A városszéli nagy uccát sűrűn körösztözte ëgy-ëgy sáros kisucca. Azér ott is 
mindön házba laktak, sőt ugyanúgy éltek, ahogy a küves uccabéliek. Eső után 
sáros vót, de a sok jóidő ottan is símára, járhatóvá tötte a kocsiutat. 

Közel laktunk a kisuccáhon, így hát édösanyám csak oda engedött ki biciklizni. 
Ösmertem a járdát mög az utat is, mer ottan jártunk el az iskolába – néhány 
korombéli gyerökkel, lánnyal mindön nap. 

Tuttam, hun vannak kinn a kiscsirkék kotlóstyúkkal ëgyütt, - hun van ëgy 
szögény birka kikötve ëgy fáhon – mög hun ugat hamis kutya a nagy kapu háta 
mögött. 

Másik háznál legelésző kislibákra ügyelt két néni, oszt járt ám a kezük, mint a 
motolla – kötötték a necchálót röggeltül estig. Itten szívesen beleskelőttünk a 
nyitott kiskapun, mer nagyon szép majolika tányérok vótak fölakasztva végig a 
gang falán. 

Oszt vót még ëgy öreg bácsi is, aki mindig kinn ült a fal tüvin ëgy kecskelábú 
székön, hát, annak állandójan füstölt a pipája. – Phű, de büdös vót a pipaszag! 

Néztük, hogy vastag zokni vót a két lábán, de nem ám cipő, vagy papucs, hanem 
két fatalp szíjakkal. Abba gyütt-mönt, ha köllött. Beteg löhetött a lába. Persze, 
mindönütt köszöntünk, ha vót kinek. 

Elgyütt végre a nyári vakáció. Biz’a sűrűn kiríttam magamnak, hogy 
kiengeggyön édösanyám az öreg ballon gumis biciklivel a kisuccára biciklizni. 

Akkoriba az édösapám el-eljárt segíteni ëgy szakmabéli cimborájáhon, nem vót 
messzire hozzánk. Azoknak vót ëgy későn születött fiú gyerökük, az asszony 
mög kicsit betegös vót – úgy tuttuk. 

Sajnos az én édösapám is betegön gyütt haza 1945 telin – oszt ezután születtem 
én 1946-ba. Muszáj vót édösanyámnak mögtanulni, hogy köll „diétásan” főzni a 
sok sömmibül. Nehéz idők vótak, de élni köllött, mög dógozni a 
családfönntartónak. 



 

 

Hát így kaptam a föladatot, hogy ebédöt vigyek az édösapámnak (persze 
biciklivel). 

Nyár vót, mögfőzte édösanyám a tejberizst. Födeles kiskannába tötte, de 
hólyagpapírt is tött rá, hogy szorujjon a födő. 

Garabolyba vele, oszt elindultam. Toltam a sarokig, csak a kisuccába ülhettem rá 
föl – persze az ülést nem értem még el – csak úgy keszegöltem. 

Édösanyám lelkömre kötötte, hogy vigyázzak, nëhogy sebösen mönnyek! A 
fődút jó vót, halattam is. Éppan harangoztak Tabánba, amikor odaértem. Be 
köllött vóna kanyarodni a ház elé a bejáróra. – Hát, e nem sikerűt, a bicikli 
kimönt alúlam, oszt elfekütt a fődön. Én mög a garaboly is a fenekünkre estünk. 
A kis kanna az étellel mög së mozdút, olyan szoros vót a födő. 

Az én édösapám mindönt látott, mer a tető létrán vót fönn. Gyütt is lë hozzám, 
de az ijettségön kívül sömmi bajom së lött!  

Lëűtünk hát a hűvösön az árok partyára. Előkerült a nadrágzsebbül a colostok, 
mög az ácsceruza mellől a kanál. 

Na mög asztán odagyütt hozzánk a háziak úgy három év körüli kisgyeröke. 

Fekete szömű, kis sovánka gyerkőc vót. Nagy szömekkel nézte a kannábul 
kanalazó bácsit, majd mögszólalt: 

- Mit öszöl? 

- Tejbekását – vót a válasz. 

Közelébb lépött, egész közel, úgy monta: - Köll kása! 

Innentül biz’a gyorsan fogyott a tejberizs. Finom löhetött, még meleg is vót… 

A kisgyerök mindön kanál előtt monta, hogy: köll kása! Gondolhatta a kis 
eszivel, hogy így biztosan kap. Ki is ürűt a kiskanna gyorsan. 

Indútam haza, toltam az öreg biciklit, mer itten is, ottan is fájt! 

Édösanyámnak el köllött mondani az igazat. Estefelé, mikor édösapám 
hazagyütt, újra mögbeszétük az esetöt. Nevettünk is azon, hogy hogyan történt, 
mög osztán hogy fogyott el hamar a kása. 

Ezt a kis gyerkőcöt láttam fölnyőni is. Otthon csak úgy emlögettük „Köllkása” – 
mer olyan is vót, hogy a túlódalrul möghógolyózott minket, nagylányokat. Olyan 
vadóc lött az öreg szülők mellett. Valami szakmát kitanulhatott, mer az apjával 



 

 

möntek dógozni. De „Köllkása” katona së vót. Tuttuk, hogy betegös annya 
később möghalt. 

Így osztán ëccör hallottuk, hogy mögnősült. Ëgy uccabeli dógos család ëgyik 
lányát vötte el. Néhány év telhetött el, mán én is másutt laktam, amikor véletlen 
olvastam az újságba a gyászhírök között, hogy fiatalon möghalt szögény. 
Gyászojja a csalággya. 

Mög osztán magamba én is. Gyerökkorom „Köllkásája” nyugoggyál békibe! 

Oláh Ernő: Nem csak alma a fárul 

 

Mikor sok gyerök marad anya nékül, olyan lössz, mint a mécsalád anya nélkül. 
Nem tuggya ëgyik së micsinájjon, hunnan szörözze be a hónapi önnivalót, hogy 
készüjjön a hidegebb napokra, milyen gondoskodást, ápolást igényölnének a 
kicsik? 

Ilyen áldatlan állapot uralkodott abba a családba is, akirül mesélök. 

 Vótak ezök vagy heten is. A húsz évestül a hat évesig. Az apa mán a 
szociálizmust építötte a mezőgazdaság alig virágzó, úgynevezött Termelő 
Szövetközeti Csoportba. A továbbiakba csak téescsé. 

 Az ëgyedül maratt apa előzőleg ëgy kereskedőné vót alkalmazásba, mint kocsis. 
A kiscégöt röndször-ellenösnek kiátotta ki az akkori szabad, igasságos hatalom. 
Az üzletöt bezáratták, a dógozók szabad akaratukbul beálltak a téescsébe, építeni 
a möghirdetött szociálizmust. Tán még hittek is benne. Ha nétalán kéccségei 
löttek vóna valakinek, aszt möggyőzték ëgy pár bordatöréssel, vagy ëgy-két év 
Kistarcsával, vagy Recskkel. A családfő azt tanúta apjátul, vót gazdájátul, -„në 
politizájj, dogozz, oszt légy csöndbe, így talán előbbre jucc” – 

Ha előbbre jutásnak nevezzük az Ű előmenetelit, kocsisbul juhász a téeszcsébe, 
akkor jó. Lögyön így!  Munkája a tanyáhon szögeszte egész évbe. A 
nagyobbacska gyerökök közül kettő, a helyi állami gazdaságba tengte ifjú éveit. 
Jól éröszték magukat, hisz csak saját magukrul köllött gondoskodni. Nem vót 
sönki elvárása, hogy az otthon lévőkrül nëkik is köllene gondoskodni. Munka, 
valamennyi fizetés, ami futotta a napi élelmet, még futotta az eddig nagyon 
ritkán kerülő csömögékre is.  Az aprajának, ha kedve vót, iskola után kimöhettek 
az apjukhon a tanyára.  Nagy kedvvel möntek, hiszen csak ott vót a család. Jó 
vót az esti beszélgetés. A tanyasi élet szabaccsága vonzotta űket. Ebbe az időbe a 
Szabó tanyán vót a junyáj. Itt juhászkodott, vagy gulyáskodott az apa. A tanya is, 
mint annyi másik, ádozatul esött a mezőgazdaság átszervezési programjának. 



 

 

Ennek a tanyának a tulajdonosát is internálták. Akit kuláknak kiátottak ki, azt 
kényszermunkatáborba hurcoták, vagy ëccerűen elüldözték saját birtokárul. 
Nagy, hatalmas tanya, óriási kűbül épült istállóva, szénapajtáva. A tanya előtt 
hatalmas epörfák. Ez a fafajta, valamiér mindön tanyaudvaron föllelhető vót. 
Talán a fa termete miatt? A hatalmas fának árnyékába a forró nyári napokon nem 
csak a tanyasi embör, de az állatok közül az aprójószágok is szívesen hűsöltek. A 
kutyaház helye mindön tanyába a nagy epörfa tüvibe vót. Hej, miko kezdött érni 
az epör, vót ám nagy hápogás, kodálás az aprójószágok között. Ëgymás elül 
kapkották a hulló epörszömeket.  Bizony, az epör érése idejire be köllött zárni a 
kacsákat, tyúkokat, mer halálra zabálták vóna magukat az epörbül. Az udvaron 
csöndesen folydogáló ártézikúttal, amihön kapcsolódott ëgy kis halastó, 
gyönyörű tavirózsákka, halakkal. Az istálló ëgyik felibe néhány ló, a többi 
részön juhok mög marhák.  A folydogáló kút vize táplálta a tavat, majd az istálló 
mögötti gyümőcsöst itatta a nyári forróságba. A gyümőcsös édönkertnek tűnt ëgy 
városi gyerök számára. Vót itt mindön. Óriási cserösznye-, alma-, szilva-, körte-, 
sárgabarack-, meggy-, mög az elmaradhatatlan diófa. Alig löhetött látni a diófa 
tetejit olyan hatalmasra nyőttek. Ősszel a fődet beborította a rengeteg lëhullott 
dió. Az vót a baj, hogy ekkó mán iskolába köllött mönni, oszt így a gyerökök 
mán csak néha jutottak ki a tanyára. 

Mán májusba számolták, hány nap van még a tanévbül, hogy végre möhetnek a 
tanyára. Nyári szünetbe ëgyütt löhetött a család. Igaz csak az apraja. A 
nagyobbakrul csak igen ritkán tudott valamit a maradék család. Végre elérközött 
a szünidő. Irány a tanya, a Szabó tanya. Gyalog köllött mönni. Kit érdekölt a 
több mint nyóc kilométer, ha végre ëgyütt löhetnek. Szép tanya, szabadság, tán 
még önnivaló is lössz! Ëgyütt indult a három gyerök. Hátukon az iskolatáska, 
benne az évvégi értesítő. Ezt vinni köllött. A tanítóbácsi mögmonta, hogy még 
aznap mutassák mög a szülőinknek. Ha Ű azt monta, annak úgy köll lönni! Ezt 
mögtanította velük az apjuk. A fölnőtteknek szót foganni, a szülőket tisztölni, a 
nagyobb testvérökke nem szömtelenködni! Ez bevésődött agyukba mán 
kiskorukba. Röpült az idő, fogyott az út. Vidáman ugrándozva rúgták mezítlábos 
lábukka a nyári naptul az út fölforrósodott porát. – Në hülyésködj mán! 
Szömöm-szám teli van mán porra – mongya az idősebb lánytestvér. De mintha 
ördög bútt vóna a legkisebbe, még jobban rúgta a port. Úgy szállt a por, akár a 
mozdony füstje indulásko, miko erőlködve mögindíttya a hozzákapcsolt 
vagonokat.   

 – Na, nem értöd, në csinád! – nevetött az idősebb tesó 

 – Szóva neköd nem ér a szép szó? Nesze, ez a tiéd! – 

Azza ű is elkezdte rugdosni a forró port a kicsi felé. Ebbül lött a baj. A szálló 
porfelhőbe nem löhetött sömmit së látni. Azt së, hogy ki merre van. Csak valami 



 

 

nyöszörgés féle hang, de a játék hevibe nem is hallotta mög az idősebb testvér. 
Valami keserves rívásra, toporzékolásra lött figyelmes.  

– Mi van? Mejőtök az? Jaj, mán mögint Të vagy, mimóza? Mondtam, hogy 
hagyd abba! Most mög ordícc, mint ëgy fába szorult férög –  

Válasz nem vót. Még ëgy kicsit szipogott, türügette a szömibül a port.  Néma 
csöndbe, ëgymástul jól lëmaradva ballagtak tovább. Így külön-külön érkösztek a 
tanyára. Apjuk épp beterelte a jószágokat az istállóba. A két nagyobb csak úgy 
messzirül köszöntötte. 

– A kicsit hova töttétök? Nem hagytátok tán el? Të két nagy mafla, így löhet 
rátok bízni? – morgolódott az apjuk. A kicsi is befordult a tanyaudvarra, még 
mindig szipogva. Ëgy kicsit rá is játszott, így kicsikarva ëgy kis előnyt a 
nagyobbakkal szömbe. 

– Na, itt vagy hát. Mi vót? Hun marattálë? – 

– Ott hagytak a porba – szipogta – Teli rúgták a szömöm, oszt nem láttam 
sömmit. Nem is tuttam hun vagyok, oszt ezér lëmarattam. De tessék csak nézni 
apukám, itt a bizonyítványom, ötös lött! 

– Jó, jó, majd ha bemék, mögnézöm. Most eriggy, mozsgyá mög ott a kútná! 

– De tessék mán mögnézni! Ötös löttem! –  

– Mondtam mán, majd mögnézöm! Na, aló, mars! –  

Lógó orral a táskát lëdobta az eresz alatt lévő karospadra. A kútná, jószágok 
itatására ëgy nagy betonvályú vót. Lëtörve odaballagott. Nem érte föl a vályút. A 
kifolyónál lëguggolt, oszt az árokbul kezivel merigetve a vizet, úgy ahogy 
lëmosta arcárul a port. Apja befejezte a jószágok körüli töendőket. A nagyobbak 
mán a konyhába nyakig vótak a lábosba. Nagy örömmel kanalazták a délbe főtt 
paprikáskrumplit, amibe azelőtt pár perce még ëgy-két falat kóbász is vót.  

– Ohó! – Torkos banda! Talán mögvárnátok mindönkit! Mög köllene melegíteni 
is! – 

– Nagyon jó ez így is! Nem is vót hideg. –Válaszolták teli szájjal.  

– Ti belesök, néköm nem hagytatok! – szipogott még mindig a kicsi. 

 Apjuk mögmelegítötte a paprikáskrumplibul, ami maratt. Kavargatja, nézögeti a 
pislákoló lámpa fényibe, majd ingerülten kitör magábul.  



 

 

– Te két nagy szamár, azonnal takaroggyatok az asztaltul, irány mosdani, fekvés! 
– Szégyöjjétök magatokat! A kicsinek ëgy falat kóbászt së hagytatok! – Gyere, 
ögyél Të is. Majd röggel csak të kapsz valami finomat. – 

 Jó étvággyal falta a finom ételt. Igaz, mán csak a füstölt kolbász ízit löhetött 
érözni.  Az értesítők mögtekintése el is maratt a kis herce-hurca miatt. Sönki nem 
is emlögette mán az értesítőt. Vacsora után mosdás, mindönki csöndbe 
nyugovóra tért. 

 Röggel, mire a gyerökök fölébrettek, mán ëgyedül vótak a tanyába. Apjuk 
kihajtotta a jószágokat a legelőre. Nem ëgyedül köllött pásztorkodni. Segítségöt 
is kapott. A segítség ëgy – nem mögsértve – kicsit szalajtós gyerök vót. Ëgyedül 
nem löhetött sömmit rábízni. De ha valaki fölügyelte, mindönt mögcsinát. 

Kicsi ébrett föl először. Még fülibe csöngött apja esti szava ”röggel të kapsz 
valamit” szalatt is a konyhába, mi löhet az a finom? Gondolataiba mán látta is a 
nagy csomag selyömcukrot, amit annyira szeretött. Vagy löhet, hogy ëgy tábla 
csoki, ami csak az üvé? Odapillant az asztalra: së cukor, së csoki. Valami mégis 
ott van, barna papírba csomagolva. Szinte tépi a papírt, oszt mi van benne? Ëgy 
darabka császárszalonna, az is alig pár falat. Van még valami, ëgy fényösre 
dörzsölt alma. Ëgy darab alma, ez lönne a möglepetés - gondolta. De öröm 
tőtötte el a szívit, ha arra gondolt, hogy apja biztos mögnézte az értesítőt, oszt 
most azé van csak néki az ëgy darab alma. Szomorúan dobta az üres papírt a 
berakott sparhelt előtti fásládába. Ímmel–ámmal, csak úgy könyér nélkü befalta a 
szalonnát, még mielőtt a többiek fölébrednek. Attul nem köllött tartani, hogy a 
két nagyobb mögzavarja. A nagyobbak alig várták a szünidőt, miko mán délig is 
löhetött lustákodni. Fölvötte az egész nyári öltözetit, fekete klott gatyáját, oszt a 
röggeli nap csalogató sugarait csudálva kimönt a kútho. A kifolyónál kacsák 
hápogva fogatták, mintha csak monták vóna: – hun vótá mán? Miko lösz mán 
nekünk is röggeli? Lëkuporogott az árok szélihö. Ábrándozva nézte a vályú 
túlfolyóján kicsorduló vízcsöppeket, ahogy ëgymással versenyözve hullnak az 
elvezető árokba, hogy onnan ëgymást segítve tova fussanak a halastóba. 
Mélázásábul a gácsér csipködése ébresztötte föl. – Na, në, csináld! Né 
csipköggy! Mit akarsz? Jó, mingyá hozok ëgy kis árpát.Vagy tán mást szeretnél? 
– A gácsér mintha csak mögértötte vóna a kicsi szavait. Elindult az ötetővályú 
felé, nagy hápogás, szárnycsapkodások közepette.  – Ti nem gyüttök? – kérdözte 
a többi kacsát. Azok mintha csak erre vártak vóna, ëgymást lükdösve, csapkodva 
röpültek a vályú felé. –  Itt van, ögyetök! De në lögyetök olyanok, mint az én 
testvéreim! Engeggyétök mindegyikőtöket önni! – kezibe a kisvödröt tartva, 
elégödötten nézte a mohó kacsákat, ahogy ëgymást taposva kapkották a 
kukoricás árpadarát. Gondolata a röggeli almán járt. Hunnan vöhette apja azt a 
gyönyörű piros almát?  – Ahun ëgy vót, ott lönni köll többnek is, – gondóta.   
Majd én mögkeresöm, hunnan is vót az alma? Irány a kert. Nézögetött jobbra, 



 

 

balra. Mán bejárta az egész kertöt, de alma sëhun. – Aszt hiszöm, nem innét 
való. – Mán épp fölatta vóna a keresést, mikor ëgy harkály élös csattogással 
csapkodott fölötte. – Mi van koma, én, nem bántalak. Aha, biztos itt van valahun 
a fészköd! – Szömmel követte a madár izgatott csapkodását. – Köszönöm 
barátom. Nagyon köszönöm, mán értöm, mit akartál? Ott van az alma! – Ott volt. 
A kert almafái köszt a legnagyobb fa ëgy nyári asztrahán. Mán csak itt-ott vót 
ëgy-ëgy elkésött érésű, de annál szöbb, pirosabb. Biztos ízletösebb is, mint amit 
mán lëszödtek, vagy a kapaszkodásba elfáradva lëesött a fődre. Ez az ëgy 
kapaszkodott. Kajánul mosolygott is talán, hisz olyan helyön vót, ahunnan nem 
tutták lëszödni. Na mög vagy! Të az enyim, csak az enyim löszöl! Én, lë tudlak 
szödni még onnét is.  Mindön gyerkőc nagy fanyüvő híribe állt. Nyaranta a 
szomszéd tanyasiak is nagy örömmel fogatták a csapatot, ëgy kis 
gyümőcsszüretre. Ez az alma bizony nem ëccerű helyön várta sorsát. Hatalmas 
szétterülő ágak ëgyik kinyúló végin ringatózott. Talán még csúfolva is a fődrül 
bámulókat. -  Innen vögyetök, lë nagyokosok! Én nem fogok lëugrani, itt 
ringatózom, míg a hűvös ősz rám nem teríti deres köpönyegit.  

A kicsi nézte jobbrul, nézte balrul. Nagy keservesen kihozta a kétágú létrát. 
Fölmászott a legfölső fokra, de az almát nem érte el. Na, majd adok én néköd! 
Keresött ëgy botot. Fölmászott a létrára, suhogtatni kezdte a botot. Az alma 
vigyorogva mindig elugrott elűle. Ez nem mögy így, gondota. –  Mögájj csak! 
Most mán, csak azér is enyim löszöl! – Mán Ű is a jó famászók közé sorolhatta 
magát. Nem igazán vót olyan fa, ami kifogott vóna rajta. A gondolatot tött 
követte. A vastag törzset átölelve lassú macskakúszással halatt az áhított cél felé.  
Az alma ëgy kihajló ódalág végin köllette magát. Tán még pirosabb is vót, mint 
eddig. Az ódalágho érve, valami új mászási fortélyt köllött kitanálni. Másszon ki 
fölső macskamászással? Vagy majommászással, kapaszkodva az ágba lábbal 
mög kézzel. Ez lössz a jó! Elindult az ágba kapaszkodva. Mán szájába érözte a 
piros alma édöskés, savanykás levinek fröccsenésit, ahogy majd az első 
harapással mökkezdi az almát. Mindön nagyon jól mönt. Ëgy fogás, még ëgy. 
Mán, ha kinyútom a kezem, talán el is éröm.  Hú de elfárattam.  – Jaj, a fene 
ögye mög! A keze lëcsúszott az ágrul. Próbálta fölhúzni magát, de ehhön mán 
nagyon fáratt vót. Ott lógott, fogta az ágat összekucsolt lábbal. Most nagy bajba 
került. Vissza húzóckodni nem bírt, a föld nagyon messze. – Segíccség! Valaki! 
Segíccség, lëesök! – De válasz nem gyütt. Apja a mezőn, a testvérei tán még 
alszanak. Ű épp a lëzuhanás előtti pillanatait éli mög. – Amíg bírta magát tartani 
úgy lógott mint ëgy aranyos kis majom. Az alma mosolygott az ág végin. – tán 
ilyenöket mondhatott: 

- Na, mi van kismajom? Nem köllök? Látod, én nem estem lë. Të pedig most lë 
fogsz. – 



 

 

 Igaza lött. Lába elfáratt. Szömit becsukta, lába szétakatt, oszt, zsupsz. 
Önkéntelenül is kezit előretartva zuhant, akár ëgy darab kű. Fődet ért. 

– Jaj, jaj, a kezem nagyon fáj. Biztos eltört. – Nem sokáig ült, nëhogy a testvérei 
möglássák, oszt rajta röhögjenek egész nap. – Csuklója kétszörösire dagatt. Rínni 
nem szabad! Szalatt a kúthon. Jó hidegvizet folyatva fájó csuklójára, próbálta 
enyhíteni fájdalmát. 

A tesvérei is fölébrettek közbe. Keresni kezték a kicsit. Ugyan, hova kószált mán 
mögint? Mit csinálsz? Nem mögmonta mán Apukánk, hogy a vályúba, në 
pancsojj! – Nem válaszolt. Lëhorgasztott fejjel a konyhába igyeközött. Nem 
akarta, hogy a többiek lássák mi történt. De észrevötték a dagadt csuklóját.  

– Mit csináltál te szöröncsétlen – Fáj ugye? – 

– Nagyon – válaszolta. De tartotta magát. Ëgy könnycsöppet së lássanak 
szömibe. Csak annyit tudott rívás nékül kinyögni: –Hun van az alma? 

– Mi van az almával? – kérdözi a  testvére. 

 – Mögöttem, ott vót az asztalon. – Mi van vele? – 

– Nem az, a fán…– nem bírta tovább türtőztetni magát. A fájdalom, az alma, ami 
csak az övé lött vóna, oszt azt is mögötték előle. Kitört belűle a rívás.   

– Jó van, na, gyere, mond el, mi történt. – 

 Nagy szipogás közbe elmonta, mi is vót az almafán? 

– Gyere, nézzük, hun az az alma? 

Ëgyütt möntek ki a kertbe, oszt ott mit látnak? Az a cudar alma ott vót mögbúva 
a fű között. –Nincs azon az ágon ëgy darab alma së! Mit beszélsz? –  

– De ott vót. Látod, most mög itt bujkál elűlem. –  

– Të öcskös! biztos ezér az almáér másztál föl a fára? 

Rácz Erzsébet: Anyu fánkreceptje 

(Édesanyja szavaiból hangfölvételt készítött, mög lëjegyözte Rácz Erzsébet) 

 

A tejbe beletöszöm az élesztőt, oszt akkor fakanállal fölveröm a tésztáját. De 
nagyon ki kő dógozni…. Suttogva olvas….és miko mögkel, ki köll önteni jó 



 

 

lisztös dészkára és akkor ki köll szaggatni, amekkorára akarod szaggatni. Kicsit, 
nagyot…! Ugyé ezelőtt mindig mögcsapkodtuk, mikor beleraktuk, akkor 
csaptunk bele ëgy kis vizet oszt töttük rá a födőt, de csak addig még sistörgött. 

Meg is forgattátok? 

Mög! 

De akkor már a másik oldalára nem ment fedő? 

Nem ! 

Hát itt van a fekete erdei meggytorta . Ezt még të hoztad… 

Rácz Erzsébet: Hát Rácz László vagyok, 1930-ba születtem 

(Édesapja szavaiból hangfölvételt készítött, mög lëjegyözte Rácz Erzsébet) 

Tanyán, messze a falutúl, hát még nem vótam 6 éves, amikor kezdtem az iskolát 
járni , mer úgy nézött ki  a dolog, hogy a testvéröm égy évvel vót idősebb, 
pontosabban másfél évvel. És, hogy né járjon égyedül, próbáltak engöm is 
föladni az iskolába. Hát oszt novembörbe születtem, de mán szeptembörbe 
iskolás vótam. Tehát novemberbe tőtöttem vóna be a 6 évet és akkor még 
égyházi kezelésbe vótak az iskolák és a plébános adott engedélyt adott rá, hogy 
akkor möhetök az iskolába. Mer töttek föl égy pár kérdést, tudtam rá válaszolni, 
aszonta, hogy möhet iskolába. És akko onnan jártunk iskolába. Hát én, mög hát 
nem csak én, hanem a testvérjeim is nyóc évön körösztül gyalog jártunk 
iskolába. 4 kilóméterrül. És hát mögszoktuk! Nem vót fárasztó különösebben! 
Pedig néha olyan sarak vótak, hogy alig bírtuk a lábbelit. Rugdostuk lë a sarat a 
lábunkrul.  

Mög nagy havak vótak! Akko még nem ilyen telek vótak, mint most, hanem 
nagy havak vótak. Möntünk a nagy hóba, vót mikor apám úgy dúrta el a havat, 
hogy tuskót kötött a ló után és akkor az ugyé eldúrta a havat. Fatuskót! Oszt 
akko azon a kis nyomon möntünk iskolába. Mög vót olyan, mikor a tanyák 
mellett vótak drótkerítésök, hogy csak az oszlop teteje látszott ki a hóbul, akkora 
hó vót! Mög olyan is vót, mikor olyan kemény vót a hó, hogy mögbírta a lovat. 
És az ott szaladt a tetejin a hónak.  

Hát akkor még délután is vót tanítás az iskolába égy pár évig, mikor kezdtem 
járni iskolába. Úgyhogy ebédöt vittünk akkor délbe, nem tudom ëgy óra vagy 
másfél óra vót a szünet oszt akkor délután újra vót két óra hossza tanítás. Akko 
ott ebédöltünk az iskolába, de azt, amit vittünk otthonrul. Lékváros kényeret, 



 

 

zsíros kényeret vagy kolbászt. De hát ugyé abba az időbe nem úgy vót, mint 
most, hogy, hogy egész nyáron kolbászt öszünk!  

Hogy van kolbász…Ugyé akkor mán májusba elfogyott a kolbász. De télön 
vittük  a kolbászt az iskolába. Akko hátitáskák vótak még akkor, oszt avval 
möntünk. Vót, mikor nagy sár vót, akkor vittünk botot is, oszt akkor avval 
léhúztuk  a lábbelirűl a sarat, oszt úgy möntünk.  

42-be, mikor vót a nagy belvíz, olyan vizek vótak, hogy nem mindönütt lehetött 
közleködni. Oszt akkor olyan helyön ahun nem vót víz, kimöntünk  a kövesútra , 
mer olyan 500 méterre vót a kövesút a tanyánkhon és akkor kimöntünk  a 
kövesútra, oszt jó nagy kerülővel.  

Onnan mán vót 5 kilométer is az iskola, oszt akkor úgy jártunk iskolába. Vagy 
két hónapig biztos! Oszt akkor ásták a csatornát az orosházi út mellett, 
munkások. Hogy hunnan gyüttek, én nem tudom, de akkor még gumicsizma sé 
vót, bőrcsizmába vótak, de olyan csizma vót, hogy térdön fölül ért elöl, hátul 
olyan vót, mint a röndös csizma. De a térdet takarta még, hogy ha térdeltek vagy 
odanyomták az ásót, akkor né fájjon  a térde .  

És akkor emböri erővel kiásták Bodzástul Orosházáig azt a mély árkot! Oszt 
akkor csak helyönkint hagytak, mit tudom én vagy két helyön Pusztaföldvárig, 
ahun át löhetött mönni  a csatornán . Másutt nem hagytak, azt hiszöm később 
aztán csináltak rá , akinek ott vót a fődje, olyan hidakat rá, hogy nagy fadérékat 
töttek rá, oszt átfektették az árkon körösztül és akkor oszt gallyal vagy mit tudom 
én ... Lérakták olyan dógokkal vagy vékonyabb fákkal, oszt akkor arra fődet, 
oszt akkor azon körösztül be löhetött járni. De hát sokáig úgy vót!  

Évekön körösztül! Hogy hátha újra lösz víz, hogy tudjon folyni. De hát akkor víz 
aztán újra nem vót! Há vót még a hetvenes évekbe is vizek, de akko mán nem 
vót ilyen probléma, mög nem is vót akkora a víz. A laposokon vótak, vót, hogy a 
gabona is ott maradt, nem tudták léaaratni, mer a vízbe állt.  

Gyüttek a rizskombájnok aratni, de csak a szélibül bírtak valamennyit lévágni. 
Úgyhogy azok sé bírták léaratni. Ott maradt a búza! Akkor mán én is traktorral 
dógoztam, de vót, mikor elsüllyedt a traktor, akkor vagy el köllött mönni gyalog 
másik traktort keresni vagy ha vót ott közelebb, mindég vót nálunk hosszú 
drótkötél és akkor égyik a másikát kihúzta. De vót miko lánctalpassal is 
elsüllyedtem éccaka, akko gyalog köllött hazamönni röggelig. S akko röggel 
kaptam segítségöt. Gyütt a másik lánctalpas, oszt az bírta kihúzni csak. Úgyhogy 
ilyen időszakok vótak …    

 

 



 

 

Rácz Erzsébet: Hát Rácz László vagyok, 1930-ba születtem 

 
(Édesapja szavaiból hangfölvételt készítött, mög lëjegyözte Rácz Erzsébet) 

Rácz László vagyok, 30-ba születtem, hát sok mindön mögtörtént ennyi idő alatt. 

Akkor még cséplőgéppel csépöltünk. Hát akkor még vót olyan időszak, akkor 
még gyerök vótam, hogy még akkor tüzes géppel csépöltek, vagy tüzes gépnek 
nevezték ilyen gőzgép vót.  

A szalmát majd mind eltüzelték, hogy tudják üzemöltetni a cséplőgépet és allig 
maradt a jószág alá szalma. Hát, de aztán mondta is apám, hogy még éccör nem 
csépöltet ilyen gőzgéppel.  

Aztán később, mán mikor nagy vótam, akkor mán én is jártam cséplőgéphön, de 
akkor mán ezök a korszerűbb traktorok vótak. Vótak még magán cséplő gépek 
is, vót itt a faluba vagy hat vagy nyóc is. Cséplőgép, és azok jártak végig a 
tanyasoron mög a faluba is az uccákon. Ki vót osztva, ha valaki elkezdte az 
égyik utca végin, annak végig köllött mönni az egész uccán. Nem lehetött, hogy 
az égyik gép innen gyün, a másik onnan gyün. Tanyasoron szintén! Mögvót 
határozva, hogy erre a tanyasorra ez a cséplőgép mögy, az mönt rajta végig. És 
hát akkor még nem is tudom, tán 24-en vótunk égy cséplő csapatba- 4 asztagos,  
hát először is vót a gépész, égy gépész vót, aztán két ötető, akik ötették a 
cséplőgépet, vót négy asztagos. Azokbul égy a kévevágó vót, kettő villázta föl a 
cséplőgépre a kévéket, égy mög pihenőbe vót, oszt akkor így váltották égymást 
sorba. Akkor vót 4 rudashordó, hát a kazalrakók vótak, égy a szalmarakó, égy a 
törekrakó, égy mög  a polyvarakó. Azok idősebb embörök vótak. Aztán vótak, a 
vót a 4 rudashordó, azok ha löhetött, fölváltva dógoztak.  

Két embör hordta éccörre a rudast, a másik kettő pihenőbe vót, mer az elég nehéz 
dolog vót. Fölhordani a létrán a szalmakazalra a szalmát. De vót, mikor sok vót a 
szalma, akkor mind a négy embörnek dógoznia köllött éccörre. Aztán vót 6 
negyedrészös, hát régön azok negyedrészesök vótak. A szocialista röndszörbe 
mán háromnegyed részt kaptak. Négy a töreköt hordta, kettő mög a polyvát. 
Aztán vót két zsákos, akkor azok a gabonát hordták a kocsira rakták vagy vitték 
be, ha nem messze vót az udvaron a raktár vagy föl. De akkor leginkább még 
padlásra köllött fölhordani. Hát még az vót a jó, ahun garádics vót , de sok 
helyön létrán köllött fölhordani. De hát akkor még olyan nagy zsákok vótak, 
amibe 80 kiló búza tért, de vótak olyan zsákok is, amibe 100 kiló vót. Olyan 
nagy zsákok is, s oszt ugyancsak nehéz vót fölvinni a létrán. Vót, aki nem is bírta 
fölvinni! Akkor erőssebb embörök vitték föl.  



 

 

Aztán vót a bandagazda. Az, az is ott vót a mázsáná. Ott segítött a zsákba 
engedni a gabonát, mer ugyé ott mindég mázsára rakták, és akko mérni köllött. 
Akkor mázsán mönt körösztül a gabona. Mer abbul vötték ki a részt, mög a gép 
részt is! Aztán  a cséplőgép olyan vót, hogy ki is rostálta  a búzát, úgyhogy külön 
vót az ocsú, külön a röndös tiszta búza. Úgyhogy az nagyon szépen dógozott, az 
a gép. Hát a cséplés tartott négy hétig, hathétig, mikor hogy. Mikor, mennyi 
gabona vót! Mög, ha eső vót közbe mögzavarta, akkor vót, mikor égy napot is 
köllött várni. Nem lehetött csépölni. De jó vót, mer összetartott a nép . És 
aránylag elég jó löhetött vele keresni, mög sok embör ott kereste mög a téli 
kényérnek valót a családnak. Hát ugyé az aratás is kézi erővel történt akkó még 
száz százalékig. Hát vót ugyan égy kevés arató gép, de kevesen vötték igénybe. 
Vót, amikor mink is arattunk arató géppel, égy - égy tábla búzát, mer ugyé akko 
több táblába vót, ha valakinek vót 8-10 kateszteri fődje, akkor az nemhogy fele 
búza vót, fele kukorica, hanem 5-6 fajta növény vót benne és akkor vót, amelyik 
után löhetött vetni búzát, a másik után nem. És akkor 2-3 darabba vót a búza .  

És akkor, hogy is akarom mondani  … 

 
 

Rácz Erzsébet: Amikor először vótam cséplőgépné 

(Édesapja szavaiból hangfölvételt készítött, mög lëjegyözte Rácz Erzsébet) 

Amikor először vótam cséplőgépné, az első keresetömbül vöttem égy használt 
biciklit. De azt úgy mögböcsültem, úgy vigyáztam rá, hogy, hogy az sé poros né 
lögyön, sé sáros, pedig ócska bicikli vót, de jó sokáig kitartott. Annyira 
vigyáztam rá, hogy még né is álljon a gumin, hanem föl vót akasztva a 
géréndáhon a vázáná fogva. 

 - Mög lovad is vót!  

Háát lóval, még akkor lóval dógoztunk mindönt. Aratás után vót a tarlóhántás, 
még a körösztök is ott vótak. Körülszántottuk a körösztöket, hogy né keljön ki a 
gaz ottan, mög né száradjon ki a főd. S akkor, de akko még vótak olyan 
zivatarok, hogy nyáron ritka olyan esztendő vót az, hogy né forgatta vóna föl a 
búzakörösztöket a szél. Vót, mikor behordta a kukoricába, a kévéket onnan 
hordtuk ki. Akko szárigattuk, kiraktuk a napra, széjjelraktuk a kévéket, akkor 
délután mögforgattuk, oszt akkor este raktuk újra körösztbe. Gyütt égy nagy 
zápor, oszt akko másnap mán jó idő vót. Akkor folytattuk az aratást tovább. Égy 
hétig vagy másfél hétig ott vót a körösztbe a búza, mer akkor még viaszérésbe 
arattunk és akkor gyütt a hordás. Akkor fölszereltük  a lőcsöskocsikra a vendég 



 

 

rudakat és akko 6-8 körösztöt pakoltunk föl égy kocsira, oszt akkor vittük be. A 
tanya mellé raktuk asztagba a búzát.  

Hát az külön tudomány vót, hogy úgy rakják össze a, az asztagot, hogy né befele 
folyjon a víz, ha esik az eső, hanem kifele. És akkor vót, mikor vót hetes eső is. 
Utána, mikor mán be vót hordva  a búza,  oszt akkor az úgynevezött a hajazat, 
ami be vót tetejözve, úgy, mint  a háztető búzakévékkel, hogy kiződült! Hogy 
ződ vót az asztag teteje. De hát nem tudtunk vele mit csinálni! Csépléskor azt a 
búzát külön raktuk oszt az mönt takarmánynak. Mögszárítottuk, oszt mönt 
takarmánynak. 

Aztán gyütt a beadásos világ, akkor a beadást köllött először teljesíteni! Aztán, 
ha vetőmagnak ha maradt, maradt, ha nem, akkor úgy köllött mögvönni valahun. 
Vót, mikor a  

kényérnek való sé maradt mög, az egész évre való! Maradt valamennyi, a 
beadást teljesíteni köllött, nem vót mese! És akko aztán úgy köllött vönni a 
kényérnek valót vagy kényeret vöttünk . Há mikor hogy !  

Hát 52-be, akko mög  sénkinek nem termött elég búzája, mer kora nyári fagy vót. 
Májusba vót fagy ! Úgy elfagyott mindön, gabona, kukorica, mindön, hogy allig 
termött valami és akko … Akkor is be köllött adni a beadást ! Hát én akkor mán 
katona vótam, hát itthon még amit a bótba árultak kényeret, az még rosszabb 
kényér vót, mint a katonaságná. Pedig azt úgy hítták, hogy komisz kényér, amit a 
katonáságná öttünk. De ami itthon vót, az még rosszabb vót, mikor itthon vótam 
szabadságon. Hogy mibül vót, nemtudom, de hogy abba búza nem vót, égy szöm 
sé !    

Ott is dógoztunk cséplő gépné, katonaságná. Ki köllött mönni állami gazdaságba 
dógozni, de úgy jó vót, mer, hát én szerettem a paraszt munkát mindég! De ott 
mán elevátorral mönt a szalmakazlazás. Vitte föl az elevátor a kazalra a szalmát, 
ott csak igazgatni köllött. De hát ott mög olyan meleg vót, hogy az embör majd 
elpusztult! Ott mán helybe állt a cséplőgép, úgy hordták be a lovas kocsival a 
gabonát, nagyon messzi területrül. De akko vót mán SzK 3as kombájn is, ami 
csépölt. Ott amellett is dógoztam, hát ott az még zsákba engedte  a gabonát, nem 
vót neki gabona tartálya. Égy embör ott vót, ott állt fönn a kombány ódalán, és 
akkor az röndözte a zsákokat. Mikor mögtelt a zsák, bekötötte, oszt akkor szépen 
léengedte a fődre oszt akkor maradt szanaszéjjel. Akkor mönt a lovaskocsi oszt 
akkor szödték össze a zsákokat oszt vittük be a magtárba. A szalmát mög, vót 
ilyen szalmakocsi a gép hátulján, azt két nagy bottal köllött tömögetni, hogy 
nagy csomóba maradjon. És akko miko mögtelt, akkor vót égy pédál, arra rá 
köllött lépni, oszt akkor kinyílt az ajja, oszt akkor lémaradt a szalmacsomó. Ilyen 
nagy szalma boglya maradt ottan. Hát akkor még kezdetlegös vót, de azé nagy 
csuda vót !       



 

 

Rácz Erzsébet: Hát először akkor tudatosult bennünk a háború... 

 
(Édesapja szavaiból hangfölvételt készítött, mög lëjegyözte Rácz Erzsébet) 

Hát először akkor tudatosult bennünk a háború, mikor tavasszal a kukoricatuskót 
szödtük össze a búzábul, akkor mönt égy repülőgép délnek, möntek arra délnek 
Szerbiába . De azok mind fekete repülőgépek voltak. De annyi vót, hogy nem 
bírtuk mögszámolni. Mer próbáltuk mögszámolni, hogy hány, de nem bírtuk 
mögszámolni, olyan sok vót! Aztán nyáron mög gyüttek az amerikai 
repülőgépek, azok mög fényössek vótak! És akkó azoknak egész más hangjuk 
vót, oszt akkor itt a legelőn, ami vót ilyen közlegelő, oda jártak ki tehenek, 
disznók legelni, még nyári időszakba, ott vótak a légvédelmi ütegök. És az, 
lövöldöztek föl rájuk!  

De hát olyan magosan möntek azok, hogy nem ért el odáig a lövedék, gondolom. 

Aztán amiko gyüttek be az oroszok, az mán október 6-án vót, röggel arra 
ébredtünk föl, hogy arra keletön röttentő erős morgás van! Nem tudtuk, hogy mi 
az! Mint az ég zöngés olyan vót, de folyamatos, úgyhogy nem állt mög égy 
percre sé. Majd később osztán észrevöttük, hogy mönekülnek a magyarok. A 
katonaság. Mönekül arra Csorvás, Orosháza fele. És akkó gyüttek a repülőgépek 
is, azok aszonták, hogy stukák vótak azok az orosz repülő, vadászrepülők. 

És akko vótak még ilyen talponálló cirkok. De akko még ezt a nagyszárú cirkot 
termesztötték, nem ezt a rövid szárút, mint most, akko 2és fél mög 3 méter 
magossak vótak a cirkok! Oszt akkor azok még nem vótak lévágva, mer még 
nem vót érött. Mög még a kukoricák is talpon álltak még. És akkor azok a 
repülőgépek géppuskáztak bele a cirokba mög a kukoricába. 

A tanyátul nem messze, ott is vót égy tábla cirok, oszt hallottuk, hogy olyan nagy 
jajgatás van ottan. Ott vótak benne mönekültek, vagy négyen. Vót égy 
öregasszony mög fiatalabb is, mög gyerökök. Oszt akkor apám kimönt, hogy mi 
a baj, hogy mögsebesültek, vagy mi lött velük? De hát nem sebösültek mög csak 
közel vót a golyózápor, ahogy géppuskáztak a repülőbül. És akkor behíta űket a 
tanyába és akko ott vótak égy darabig. Öttek, ittak, mer éhösek is vótak mög 
szomjasak is, és aztán elmöntek!  

De a kövesúton mög, nem messze vót a kövesút vagy 500 méterre tűllünk, ott 
mög akko mán vonultak a tankok is, mög lóval is. Az oroszok is, mög a 
magyarok is. Hát a faluba is dobtak lé égy pár bombát, sérültek mög házak, de 
nem sok. De halott is lött, sebesült is, mög halott is a faluba. Hogy oszt valami 
szilánk tanáta é el vagy golyó, én aztat nem tudom.  Aztán mikor ezök 
elvonultak, akkor gyüttek az oroszok. 



 

 

Este gyütt 3 orosz! Aszonták, hogy németöt keresnek. Hát nem tudtak azok 
magyarúl beszélni, csak mondták, hogy nyemec, nyemec. Oszt akkor 
összenéztek mindön épületöt, még a disznóólakat is, mög a padláson szétdúrtak 
mindönt, amit csak lehetött, hogy keresik a fegyvert mög a németöt. De oszt nem 
tanátak sémmit, akkor mondták, hogy lámpa Phu! 

Fújjuk el a lámpát. És akkor hát elmöntek, de nem fújtuk el mingyá a lámpát, 
hanem oda értek a kert sarkáhon, közel vót a tanyáhon a kert sarka . Égy 
sorozatot kiengedtek a géppisztolybul, oszt akkor gyorsan elfújtuk a lámpát! 
Nem mertük fölgyújtani réggelig! Oszt akkor möntek tanyárul tanyára oszt 
keresték a németöt mög a puskákat. Aztán másnap mög mán gyüttek úgy 
éggyessivel oroszok, keresték a lovat ! Oszt akkor lovat, kocsit, hát nekünk is vót 
két ló, mög kocsi oszt na, akko be köllött fogni a lovakat a kocsiba, elhajtott vele 
az orosz. Oszt mondta, hogy mire mögy lé a nap, mutatta, akkorára visszahozza. 
De még máig nem hozta vissza! Úgyhogy odaveszött a ló is mög  a kocsi is!  

Hát aztán odajártunk  a szomszédba ivóvízé, mer nálunk nem vót, csak ilyen kút 
víz vót, ott vót fúrott kút. Osztán éppen ott vótunk, oda is gyüttek az oroszok, a 
két orosz gyütt, osztán keresték  a lovat. Tanáltak is! Két lovat, az égyik az 
nagyon szép törzskönyvezött fekete kanca vót, fiatal vót, tán 3 éves. Oszt fölült 
rá az orosz, hát sár vót az udvaron, ott forgott vele körbe körbe, de nem bírta 
lédobni! Az nagyon értött a lovagláshon az az orosz. Ilyen kozák löhetött 
biztossan, mer az oroszokná a lovasságot kozákoknak hítták. Osztán a ló 
möggondolta magát, oszt aztán mán hagyta magát, oszt akkor elindult arra ki a 
kövesút fele, oszt olyan szépen mönt, mint aki mindég azt csináta! Oszt elmönt 
vele az orosz! 

Hát aztán itt a faluba állomásoztak ilyen román kiképző osztag vagy nem tudom 
mi, ilyen nagyon hosszú futó árkot ástak ilyen cikk-cakk alakba és oda jártak ki 
gyakorlatozni. De olyan énekölés vót, hát a mi tanyánkon vót ez vagy 3 
kilométerre, de oda kihallattszott mindég, hogy ott éneköltek. Ugyé olyan 
kiképzés vót, na. Hát civil ruhába vót égy része, oszt ott gyakorlatoztak. Oszt 
utána möntek ki a frontra. De az árkot ott hagyták azok, majd betemetik a 
magyarok, ha nem szeretik, hogy úgy van. 

Úgyhogy sok ilyen dógok vótak! Vót mikor gyütt hozzánk 5 ilyen orosz, 
legalábbis úgy mutatták, hogy nem tudnak beszélni, csak oroszul. Vót, amelyik 
katona ruhába vót, vót amelyik civilbe, ott aludtak nálunk égy hétig! De annyira 
röndössek vótak, hogy minket beparancsoltak, égy szoba vót csak. 
Beparancsoltak a szobába, hogy odamönjünk aludni, űk mög a konyhába. 
Behoztak nagy csomó búzaszalmát és azon feküdtek. Űk ott aludtak!  

Na főzni köllött nekik, vót amikor égycör hoztak égy libát. Oszt mutatták 
anyámnak, hogy vágja lé. Anyám mög nem akarta érteni, hogy mit akarnak, 



 

 

akkor fogta az orosz, mer kinn vót az udvaron égy tőke. Kukoricát daraboltunk 
rajta a disznóknak, osztán a balta is ott vót. Fogta, égy csapásra lévágta  a fejit a 
libának, oszt odadobta anyám elé. Hogy na, mosmán kopassza mög, oszt főzze 
mög. Mikor mögfőtt, akkor odaültettek minket is az asztalhon, mög űk is 
odaültek, és akkor nekünk köllött először szödni belűle, hogy mink ögyünk 
belűle először, aztán ötték mög űk a többit.  

Úgyhogy fétek, hogy mögmérgezzük űket ! De amúgy barátságosak vótak, nem 
nem okoskodtak sémmit. Csak ott aludtak. Mög möntek csavarogni tanyákba, 
mög faluba möntek be, hogy micsinátak ott nem tudom! Éccör oszt szödték 
magukat, oszt elmöntek. 

 

Samu János: Szeretlek Várárhelyöm... 

(Szövegit írta: Samu János, 

Zenéjit szörözte: André Rieu) 

 

Seres Medárd: Első nap az egyetemön 

Röggel a buszon röndbemönt még mindön. Sok-sok embör, kik még használják 

az itt szokásos nyelvöt. Ëgyik itt épp mögöttem, mögbeszélik, hogy, s mi helyzet 

röndösen ö-zve. Mellettem ifjú gyerök, az mög anyjával pöröl, ki néhun 

városiasan mekög, néhun pediglen úgy nevezött otthoni nyelvön szólal mög, 

ügyelve a nyelvhelyösségire.  

A Népkert mögállóbamögtermöttúriembör száll föl: „Jó röggelt!” – mondá úgy 

ízösen a buszsofőrnek. Csongrádi komámnak nagy örömire. Ki nincs ehhön 

szokva, annak biza viccös, de nekömmá’ ez természetös.  

Szögedre beérve irány a pad, első szeminárium. A levegő nyomott, mint 

disznóvágás előtt. Mindönkiidegös, de ismerködünk. Ëngöm furán néznek 

beszéd közbe, de mán számítottam erre. Én máshogy beszélök kicsit…Közbe 



 

 

möggyütt a tanárembör is. Be köll mutatkozni, ki kicsoda, honnan gyütt? 

„Medárd vagyok vásárhelyrű” – oszt kiröhögnek… 

Csöndbe kérdözöm: Köll most szégyönköznöm?  

Sinkáné Magyari Gabriella: Különös étök 

A történet, mit elmesélök, a nyócvanas évek végin esött mög velem, az 
édösanyámmal, mög Margit nénémmel. 

Kimöntünk ëccör ëgyütt a piacra hármasba. Hát ugyé a piac az asszony 
népnek ëgy csudálatos hely, mer’ van ott mindön, mögmindönki. Így hát órákat 
el löhet ténförögni anélkül, hogy észrevönnénk az idő múlását. Így vót ez velünk 
is. Éccör csak, mikor mán mindönt aprólékosan mögnéztünk, mögtapogattunk, 
mög még vöttünk is ezt azt, mögszólalt Margit néném: 

-Éhös vagyok! - jelentötte ki nyomatékosan.  
-Én is! – monta édösanyám.  
Mi tagadás, mán én is elgyöngültem a sok szatyor cipelésitül. No, 

gondoltam, möghívom űket ëgy uzsonnára. Akkortájt kezdött divatba gyünni a 
nagyobbacska kiflibe gyömöszölt virsli, fölforrósítva, mustárral mög paradicsom 
mártással mögbolondítva. Az ëgyik bódén föl is födöztem a kiírást, Hód-Dog. 
Így istenösen, magyarosan mög még Vásárhelyhöz is vót valami köze eképp. 
Sorba álltam az áhított csemögéér’, mög is kaptam a mustártul mög a 
paradicsomszósztul csöpögő csudákat, oszt boldogan vittem nekik. Édösanyám 
neki is látott, mer nagyon éhös vót, de Margit néném igöncsak bizalmatlanul 
mérögette az uzsonnát. Aztán mögszólalt: 

- Na, én ezt mög nem öszöm!- jelentötte ki fagyosan. 
Kikereködött a szömünk, el së tudtuk tanálni, mi a fene baja van vele? 
-Nahát, mi bajod van mán vele? –kérdözte édösanyám. Margit néném 

morfondírozott még ëgy kicsit, majd kibökte: 
- Ez a virsli a hód állat húsábul van, az mög ëgy nagy patkány! A vérivel 

mög nyakon öntötték a kiflit.- 
Persze mi jót nevettünk ezön, de hiába próbáltam elmagyarázni az étök 

eredetit, a rossz föliratot, Margit néném nem vót hajlandó belűle önni ëgy falatot 
së. Így hát vöttem néki ëgy krémöst, mégsë maradjon éhön! Azér a szömöm 
sarkábul láttam ám, ahogy villámgyorsan elpusztítja, olyan éhös vót. Hál’ 
Istenek, erre mán nem vót ëgy mögjegyzése së. 

Hozzá töszöm, ezután soha az életbe nem vót hajlandó mögönni a kiflibe 
gyömöszölt virslit, lögyön az nyakon öntve bármivel. 

 



 

 

Sinkáné Magyari Gabriella: A szömüveg 

 
A történet a hetvenösévökbű való, amikó az embörök mindönt eltöttek, amit 

mán nem használtak. 
Ez vót a „jó lössz az még valakinek, vagy valaminek.” 
Tulajdonképpen, mindön háznál akatt ilyen különlegös gyűtemény. Attú 

függött, ki mit tartott nagy böcsbe? 
A féri embörök a fát, vasat, szöget, az asszonyok mög a maradék anyagokat, 
kopott kotlikat, ruhákat, használati tárgyakat rakosgatták.  
Aztán, ha köllött valami, előszötték, vagy rögtön tutták, kihöz köll mönni. 
Na, most mán rá is térök a mondandómra.  

Szinte mindön nyarat a nagyanyáméknál vendégösködtem a Mátyás utcába. 
Szerettem ott lönni, mer’ az öreg háznak nagy udvara, mitöbb, hosszú, szélös 
gangja vót. Az utcába sok gyerök is vót nyaranta.  

Jani, a szomszéd embör unokája olyan 7-8 éveske, vékonyka gyerök, kicsit 
bandzsi, ezér’ olyan „fülre akasztós” szömüvegöt hordott. Történt ëccör, hogy a 
Jani mög ëgy másik gyerök, Józsi, jól összevereködött ëgy kisautón. A 
vereködés hevibe a szömüveg lëesött a fülirű, végül a poros macskaküvön 
összetört. Na, vót nagy óbégatás, Jani a szömüvegit siratta, a másik a sorsát, 
hogy mit fog kapni a vereködésér? Erre aztán kigyütt az utcára a Jani 
öregyannya, mög az ënyim, végül Józsi nagyapja is. Konstatálták, hogy sönkinek 
nem folyik a vére, de a szömüveg möghótt’. 
- Hű, csak anyádék mög në tudják! -monták Janinak, aki kicsit vaksin nézött ki a 
fejibű az okuláré nékül. Mögindult a tanakodás erősen, mi lögyön? Végül 
kipattant a nagy ötlet. 
- Márihoz köll mönni, vigyük a gyerököt is! - monták a vénök. Így aztán 
testületileg elmöntünk a két utcányira arrébb lakó Márihoz. Ű aztán igön hírös 
vót a gyűjtési szenvedélyirül. Az udvarba belépvén szájtátva nésztük a nagy 
halomba lërakott mindönt. A házba mán csak asszonyos kacathalmokat 
tanáltunk. Elő lött néki adva a nagy gond. Mári erre előkotort ëgy jó nagy 
bőröndöt. Kipattintotta a zárakat, oszt föltárult a csuda. Ennyi szömüvegöt még 
az optikus së látott ëgy csomóba. Lëültette Janit ëgy székre, oszt elkezdött 
kotorászni a bőröndbe. Sorba rakta ki a gyeröknek való szömüvegöket, amik 
fülre akasztósak vótak. Jani szó nékül próbálta űket, végül rábökött ëgy igöncsak 
hasonló darabra.  
-Na, ez jó lösz, majdnem olyan, mint az ényim vót, hátha nem vöszi észre az 
édösanyám.  
Hát ugyë, ez vót a cél. Ugyanis a szülők dógoztak, az öregök mög vigyáztak a 
gyerökökre. Józsi öregapja mingyán mögalkudott a becsös tárgyra, oszt 
mindönki lë is nyugodott ezáltal. 
Bár, én a Janin láttam, hogy valami mégsë stimmölt, mer szerintem még jobban 
körösztbe állt a szöme, möglöhet, hogy szédölgött is.  



 

 

Másnap mégint kint játszottuk az utcán, oszt odagyütt Jani: 
-Te, figyelj csak, Gabi! - monta. -Ez a szömüveg nem jó neköm, rosszul vagyok 
tülle, nem is látok sömmit jól.- panaszolta el. 
Mökkezdődött a tanakodás, mitévők is lögyünk? Gyerökfejjel jó nagy 
marhaságok jutottak az eszünkbe.Végül Jani indítványozta, hogy ássuk el, oszt 
mondjuk azt, hogy elvitte a szarka, mer szereti a fényöset. 
Így aztán elástuk a kertbe, aztán mög óbégatni kesztünk, hogy viszi a szarka a 
szömüvegöt! 
Nagyanyám ugyan erősen kételködött, hogy a Mátyás utcába szarka röpködne, 
de bizonyítani së tudta az ellenközőjit, hát csak szigorúan nézött ránk.  
Jani váltig állította az édösannyának a történet hitelösségit, aztán ki tudja, hogy ű 
ebbül mit hitt el? 
Pár nap múlva mán Jani az új fényös SZTK-s szömüvegibe parádézott. 
Nagyanyám csak csöndösen mögjegyözte: 
 -Janikám, vigyázz mán a szarkákkal ezután! – 
 

Szenténé Kálvai Mária: Emléközés állatkákra és a múltra 

Színök mög képek derengenek föl emléközetömbe, mer emléközni jó. Régmúlt 
hangulatai símogatják szívemet. A múlt ködibű előtűnik drága nagymamám, 
akire ëgyre jobban hasonlított mögöregödve anyukám. 

Vera nagymamám otthon a fejin hátrakötött kendőt viselt. Elmönvén otthonrul, a 
hidegebb időbe turbánt csavart az akkori divatnak mögfelelően. Kényös vót arra, 
hogy előtte mindig tiszta kötény lögyön. Az udvari mosókonyhába üstbe forralt 
vizet a mosáshon. A fateknyőbe síkálta mosáskor a ruhákat, de ëngöm is abba 
fürösztött olykor. A nagy mángorló asztalon, a henger alá tött ruhákat nagy 
élvezettel segítöttem húzogatni. Az összegyűtött zsiradékot elvitte, oszt 
háziszappanként hozta vissza. Nem mönt sömmi veszendőbe. A sparhelt 
hamujával súrultuk tisztára az edényök ajját. Erre azér vót szükség, mer ha a 
tűzhely karikáját lëvöttük, akkor az étel a lángon jobban főtt. 

Közelödvén a tavasz, mögvötték a pölyhös csibéket, kislibákat, mög ëgy pulykát. 
Kijelölt füves részön legeltek az állatkák, bekerítve. Sokszor nagy kedvvel 
vigyáztam rájuk. Ha mögnőttek, akkor a hátsó udvaron létözhettek. A piros 
téglás disznóólba göndörszőrű mangalica röfögött. Ezön épület tetejire 
fölmászva szömlélődhettem. Figyeltem a sokféle szárnyas jószágot. Ezök az 
állatok az ottan lévő fekete mög fehér epörfa termésit lépotyogva rögtön 
fölfalták. Neköm is kedvelt csemegém vót. Szöröncsére az ól tetejire is jutott 
belűle, amibül kedvemre lakmározhattam. Elérközött az ősz, mög a dió beérött. 
A pulykát ezzel hízlaltuk karácsonyra.  



 

 

A libák szépen növögettek. Ősszel, a nagy fásszínbe löttek elkülönítve. 
Nagymamám becsavarta űket ëgy zsákba, oszt kezdődhetött a tömés kukoricával, 
ëgy tőcsérön körösztül. Szögény állatok nehezen tűrték. Köllött is huzigálni a 
nyakukat. Ez vót a hagyományos hízlalás. Mostanság az állatvédők ezt nagyon 
elítélik. 

Hogyan típte a libákat Vera nagymamám, azt én sohasë figyeltem mög. 
Amikorra tizenévös löttem, összegyűlt a dunnára való. Mögkaptuk, nagyon 
szerettem, oszt mögböcsültem. Tudom értékölni a szeretetöt, amivel gondót rám. 
Később paplan lött belűle. Mögválni a mai napig nem tudok tűle, pedig mán 
használatba sincsen. 

A baromfiudvar szeretetit hoztam magammal a gyerökkorumbúl. Otthon a hátsó 
udvarba is vótak tyúkjaink, mög nyuszik, édösanyám gondozásába. Amikor 
férjhöz möntem, a falusi szolgálati lakásunk udvarán is tartottunk állatokat. Az 
ëgyik évbe nyóc kiskacsát is beszöröztünk. Örömmel dajkáltam a tarka 
kiskacsákat. Ëgyik nap köztük láttam ëgy törött szárnyú vadkacsát. Látszólag 
remekül érözte magát az udvarba, oszt a többi állat nem bántotta, befogatták. 
Ëngöm is mögkedvelt. Kényöztettem, a markombul ötte végül a kukoricát. Úgy 
követött az udvarba, mintha kutya lött vóna. Őszre mögnőtt, oszt möggyógyult. 
Nagy bánatomra elröpült. Csatlakozott az udvar fölött repülő vándor 
madárcsapathoz. Elgyütt az ideje a kacsák típésinek. Kérdözte is a férjem, hogy 
mög tudom-ë típni űket. Miér is në? Becsavartam a lábát ëgy rongyba a 
kacsának, így nem rugdalódzott. Először a hasukon típtem a tollat, még az apró 
pihéköt is kitíptem, majd a hátát mög a combját. A szárnyát is ki akartam szödni, 
de nehezen mönt. A szöröncsétlen jószág tele vót apró, vérző részökkel. Nagyon 
elszörnyedt a párom, hogy én nem típtem, hanem kopasztottam. Ezér a fazékba 
végezte a szöröncsétlen. A többit ëgy szakértelömmel röndölköző szomszéd 
végezte. A töméssel nem történt hiba, mer azt ismertem folyamatába. 
Csirkéinktül lëvágáskor elbúcsúztamk, oszt eleinte alig bírtam önni a 
kedvencökbül. Lë is szoktam a nagy szeretgetésrül ezér. 

A tv-be láttuk, hogy Bikalon menő módon tenyésztik a nyulakat. Elutaztunk 
tenyészállatot vásárolni. Annyira möghatódtak ezön, hogy messzirül gyüttünk, 
olcsón kaptunk hasas nyuszikat, mög ëgy apaállatot. Gyönyörű fehérek vótak a 
nőstényök, de a bak ezüstszürke színe kitűnt messzirül. Az anyanyuszi mögtípte 
a szőrit, oszt abba születtek csupaszon a kicsik. A faluba nem ismerték a 
nyúltenyésztést. Nagy derültségünkre mögkérdözték, hogy honnan vöttük a 
nyulakat. Nagyon szaporodtak, oszt gyorsan kinőtték a ketrecüket. Végül a kert 
ëgy részibe löttek tömegöstül. Jól jövedelmezött az állomány, de sajnos 
betegségbe kipusztultak. Többé nem vót kedvünk nyulászkodni. 

Zord, havas, téli napok beköszöntöttek. Mindönütt a fehér hó szikrázott. A fiatal 
csemetefáink törzseit mögrágták a kerítésön beszökő vadnyulak. Vót olyan 



 

 

időszak, amikor rengeteg vadnyúl tanyázott a fődekön, az utak möntin. 
Véletlenül hazafelé gyüvet autóval elütöttünk ëgyet. Gyönyörű vót a tarka 
bundája. A mozdulatlan nyuszit beraktuk a csomagtartóba. Hazaérve nagy 
mögkönnyebbülésre, amikor kinyitottuk az ajtót, a nyuszika élve kiugrott, oszt 
elszaladt. Mostanság mán alig löhet nyulat látni a fődekön. 

Faluba, tanyán élni nehezebb, mint a városba. Eleinte a gémeskutat (városi 
születésűként, fölnőve) mög löhetött szokni. Végül udvari fúrt kút már csodának 
számított. Nehezen hordtuk a vizet be a lakásba. Hűtőszekrényt ma mán 
mindönki használ, néküli tán már mög së löhet lönni. A gémeskút vödribe tött 
étel vagy ital lëhült. A vödröt háromnegyed részig a kút hideg vize hűtötte. 
Neköm még gyerökkoromba a vizeskanna természetös használati tárgy vót. A 
városba az udvari ártézi kútrul ebbe vittük a lakásba a vizet. Szeretök nézelődni 
régiség, mög lakberöndözési bótokba. Csudálkozásomra drága pézön 
vizeskannát árultak dísztárgyként. Sok régi használati eszköz a mai kor 
embörinek mán csak különlegös dísztárgy. Más funkciójuk löhet ezöknek a 
tárgyaknak. Bádog tejeskannát láttam virágváza gyanánt használni. 

A nehézségöket elfelejti az, aki emléközik. A fiatalok tele vannak tervekkel, mög 
vágyakkal. Ha kitartás létözik, akkor idővel mög is valósíthatók. A technika 
fejlődése ëgyre jobban könnyebbé töszi a mindönnapokat. 

Az állatok szeretete ëgy életön át végigkíséri azokat, akik mán mögízlelték a 
törődésükbe rejlő szépségöket, mög lelköt melegítő pillanatokat. Az állatok 
őszintén tudnak ragaszkodni, oszt örömüket kifejezni, életük minősége az 
emböröktül függ. 

Aki ezöket az élőlényöket szereti, oszt rájuk csodálkozik, annak viselködése az 
embörtársaihoz is természetös, mög mögfelelő. 

Aki a virágot, állatot szereti, rossz embör nem löhet! 

 

Tolnai Imre Krisztián: A Tisztöletrül 

Az emböri tiszteletrül a Drága Emböröknek 

Drága Embörök! 

Embörök vagyunk, fontos,hogy ëgymást mögböcsüljük. 

Mindönki figyelmibe ajánlom az alábbi versömet: 

 



 

 

A Tisztölet a mai világban több helyön hiánycikk, 

Ëgyes embörökbül hiányzik, 

vagy bennük nagyon mélyön lakozik, 

Embörök vagyunk, 

Ezér fontos, hogy Magunkkal és Másokkal Embörként, Embörökként bánjunk, 

Hogy sönkinek égyetlen bajt sé okozzunk. 

Tolnai Imre Krisztián©2015.12.31. 

Mindön jog fönntartva 

Mi a véleményötök az emböri tisztöletrül? 

Ëgyre stesszösöbbek sokan, figyelmön kívül hagyva más emböröket, nem 
tisztölve űket.Gyorsan közleködnek, melybül hamar létregyün a baleset. 

Drága Embörök! 

Fontos az ëgymás iránti tisztöletteljös Embörség úgy vélöm, érzöm. 

Hogy véleködtök errül? 

Remélöm, fölkeltöttem  az érdeklődésötöket. 

Mindön jót kívánok Nektök Embörséggel! 



 

 

Virág Bálintné: Barát 

 

„Mivel az embereket szárnyak nélkül nem lehet angyalnak nevezni, barátoknak 

hívjük őket”. 

Az én konyhámba ëgy hűtőmágnesre ez van írva. Ëgy ilyen barát emlékire 
mondok ëgy mögtörtént esetöt. 

Gyógykezelésre vártunk, mikor mesélt az életirül. Édösapja kertész vót. Sokat 
jártak piacra, lovaskocsin. Kisfiú vót, de segíteni köllött, amit bírt. Ëgy 
alkalommal is vigyázni köllött a kocsira, lóra. Régön fekete rövidszárú 
kisnadrágba szaladgáltak falun a gyerökök, de még városon is. Álldogált a lóval, 
de ëgy idő után érözte, hogy mönnie köllene. Hogy hová: hát ahová a király is 
gyalog jár. Sënki nem vót olyan, akit ösmerne. A kocsin árú is maratt, hogy is 
haggya ott, kire? Addig latolgatta a dógot, hogy bizony a test, amit nem tart 
szükségösnek, kiveti. Ez a kisnadrág bizony sëmmit föl nem tart, el nem takar. Itt 
vót a bajba, állt a lóval. Nagy sokára odaért édösapja, de látva fia állapotát, nagy 
indulatra gerjedt.  

- Hogy tuttál ilyen csúfságra jutni fijam? De mosmán elmönnyél, valahun 
takarícsd lë magad! El köll még házhon is az árút vinnöm. Hogy szagoskodnál 
neköm a kocsin? – Nagy mérgesen otthagyta a gyerököt. 

Mivel nagyon sokat möntek addig is gyalog, tudta az apja, hogy majd hazaballag 
a gyerök. 

Bemönt a fák közé, fűvel próbálta magát türülgetni. Nem nagy sikerrel. Aztán 
eszibe jutott, hogy van ëgy patak, ha halad hazafelé. Jó meleg nyár vót, fázni 
nem fázott, csak mindön rászáratt. Amikor odaért a patakhoz, látta, hogy az 
tejjesen ki vót száradva. Így aztán mán nem is sietött, mögvárta, hogy 
ráestelöggyön. 

Persze, este mán keresték otthon, oszt rá is tanáltak a falu szélin. Nagy 
mosdással végződött a nap.  Anyja vacsorát adott neki, majd ágyba dugta. 
Elalvás előtt még áthallatszott a másik szobábul, ahogy az annya mérsékölt, 
feddő hangon aszt monta az apjának: 

- Mégsë báncsad, még javára válhat életibe a kitartása! 

Hunnan is sejthette vóna, hogy ez a fia 50 év múlva is ilyen kitartóan áll majd a 
betegágyánál, az akkor mán címzetös egyetemi docens. 

 


