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Vad Marianna: Az én Vásárhelyöm 
 
 
Hosszú neved számra szívesen vöszöm, 
Szülővárosom, legszöbb vagy Të neköm!  
 
Fődedön másztam, möntem, majd futottam, 
Gyerökként is tuttam, az otthonom vagy. 
 
Népkertödbe ëgykor sokat hintáztam, 
S a strandodat nyáron, hú, de imádtam! 
 
Úszás után büfédbe gofrit öttem, 
Mög fáidra fölmásztam, ha csak töhettem. 
 
Kökénykék egedre épp ëgy Fekete Sas száll, 
Mellette lëpihenhetsz, ha kicsit elfáradnál. 
 
Hidegbe-melegbe a Kossuth-teröd vár, 
S ëgy órjás szobron az ihletadó képmás.  
 
Hosszú kűfal óv ëgy hajdan vót víztűl, 
Én së láttam mán, csak hallottam hírbűl. 
 
Mégis ösmeri mindön helyi a Hódtót, 
Atlantiszi népként élnek ott a lakók.  
 
Oszt hírösek még a vásárhelyi piacnapok, 
Termelőtül vöhetöd, amit e főd adott. 
 
Ëgy helyinek úgyis csak az ízlik igazán, 
Ha attul vöhet, kinek a termelés hivatás. 
 
S bár ëccör régön városunk hírhödtté vált, 
Ëgyik legnagyobb költőnk a hátunk mögé állt. 
 
Hiába szapulta Bródy a „paraszt Párizs”-t, 
Ady möglátta bennünk a kulturális oázist.  
 
Mög élt itt két nagy művész, Rudnay és Tornyai, 
Kik ecsettel írták lë, mik az itt élők gondjai. 
 
 



 

 

Szép városom, én benned csak a jót látom, 
Hogy szeretöd a népet, ki itt látott világot.  
 
Tégöd elhagyni lelköm soha së hagyna,  
Visszahúzna szívem legbenső hangja. 
  



 

 

Hegyiné Csernus Judit: Rozál 
 

-Të Mihály! Bátor embör vagy! Ennek a Rozálnak boszorkány híribe vót a 
nagyannya, ha hinni löhet a szóbeszédnek... 

 De Mihály száz boszorkánytul së riadt vóna mög, oszt mégis evötte a 
Rozált.  

 Nem vót nagy övészet, az a kicsi főd a gát tüvibe, mög a kis tanya nem 
lött vóna elég többre. De olyan boldogok vótak, hogy hét hónapra kicsi legény 
gyütt a házhon. Érött vót annak a körme, de azér mindönki úgy csinált, mintha 
tényleg hinné, hogy koraszülött. Oszt a rokonok, lánypajtások hozták napra 
beosztva az ebédöt a szülés után, 32 napig nem köllött, csak a gyerökkel 
foglalkozni. Mihály lött, az apja mög nem győzött dicseködni vele. 

Hanem alig telt el az esztendő, Rozál mögint viselős lött. Monta is az urának, 
hogy ű álmot látott, lánya lössz, oszt Irénkének híjják majd.  

 Amikó mögmöglött a második kislegény, csalódottan csak annyit 
mondott: kapja szögény mögboldogút apám nevit. Oszt úgy is lött. Amikó mög 
Rozál harmadszorra is viselős lött, Mihály nem örült. Kicsi a főd, nem köll ide 
több éhös száj. De a felesége aszt monta, most lössz majd Irénke!Hát, így 
Mihály is beletörődött. Majdcsak mögsegíti űket az Isten. De nagy vót a 
csalódás, bizony a harmadik is mögint legényke lött. Hát, jobb híján mögkapta a 
másik nagyapa nevit. 

 De a baj nem jár egyedül: Mihály mögkapta a behívót, mönni köllött a 
háborúba, hogy az Isten verje mög azt a sok urat, aki a szögény embör fiával így 
játszódik! Rítt Rozál, rítt keservesen. Hogy ű azt a jó embört élve mán biztosan 
nem láttya, oszt mi lössz a fiaival, mögűvele is? Hát, keserves élet gyütt nagyon. 
 Később a rossz nyelvek tudni vélték, hogy a szomszéd Topa Jóska tán 
nem önzetlenül segítött olyan sokat a szép fiatal asszonynak, de mán az 
embörök csak ilyenök. Pedig az embörök közt igazán sokféle kapcsolat létezik. 

Osztán ëgyször csak 45 kilósan, sebesülten, de hazavánszorgott szögény Mihály 
is. Vót öröm! Rozál mög okos asszony vót, tutta, csak híg leveskéket löhet anni 
az ilyen gyönge embörnek, nem mintha nagyon löttvóna más löhetősége, 
maguknak is alig vót mit önni. Oszt Mihály naprú-napra erősödött. A szerető 
gondoskodás , a tönniakarás fertály esztendőre möghozta a munkakedvit. Mög 
más ögyebet is.  



 

 

 Amikor röggel Rozál csak a csávás vödörig jutott el nagy öklendözve, 
Mihállyal mögfordút a világ. Ölég vót! Nem köll több gyerök! Nem és nem! 
Csak Rozál bizakodott: Apjuk, nekömköll az az Irénke! Higgye mög, ëggyik 
mönyinek së lössz gondja öreg napjainkba ránk. No de egy lánygyerök, az 
egészen más lössz! Mihály nehéz szívvel engedött. Olyan más vót ez az időszak, 
mint amikor a fiúkat várták… Rozál ebontotta a fehér kendőjit, kötötte a kislány 
ruhát, szép, rózsaszín virágokat is tött rá. Osztán monták is neki, hogy ha most 
mást éröz, mint a fiúknál, mög högyösebb is a hasa, akkor ez biztos lány lössz. 
Látta is magát, ahogy majd a legény báttyainak mögtaníttya, hogy vigyázzanak a 
húgukra, mer az nem csak másképpen pisil, de egyebekben is más lössz. Milyen 
büszkén mögy majd Irénkével, mer biztosan az ű szépségit, mög az apja szölíd 
természetit fogja örökőni. 

 1946. augusztus elsejin aszonták, mögszületött az új péz (bár még sokáig 
sönki se látta), akkor sietött Mihály a bábáé, hogy most születik a forintos 
gyeröke, az Irénke! Me Rozál még sosë vajúdott ilyen keserves kínnal, a bába is 
idegös vót, Mihály së bírt sömmi munkáhon fogni, a fiúk mög elvótak szerte-
széjjel a határba. Mer úgy van az, ha röndetlenködik valamelyikük gyeröke, 
akármelyik szomszéd nyakon vágja, oszt röndbe van a gyerök nevelése, mintha 
az édös szülőjitül kapta vóna. 

 Csak nem akart möglönni a gyerök, éjjel së aluttak. Hajnalba aztán 
keserves kínokkal mögszült Rozál. Mingyá látni akarta a kislányát. A bába mög 
azt monta: Ennek a gyeröknek pöcse van!  

 A rettentő csönd után tomboló ordításba tört ki a Rozál. Szalatt Mihály az 
anyósáér, gyüjjön azonnal, mer nagy a baj. A bába mög aszonta az 
öregasszonynak, hogy nagyon vigyázzon a lányára, mer kárt tösz a kicsibe. Hát 
tött vóna is, nézögette vadul a keze ügyibe való párnát, hogy fujtsa mög vele azt 
az anyaszomorítót. Az annya mög ott röszketött, börtönbe né kerűjjön a lánya, 
még valami bolondot csinál. A fiúknak adott ëgy-ëgy szelés könyeret, oszt a 
határba valamelyik fán öttek hozzá gyümőcsöt, egész nap csatangótak. Mihály 
magába roskadva csinálta kint a dógát, az anyósa mög ott őrizte a lányát, míg 
szoptatott, aztán gyorsan elvötte tűle a gyerököt. Harmadnapra mán csak folyt a 
könnye Rozálnak, mög folyt a teje is. Sönki së akart mán ebédöt hozni, sönki së 
mert a környékire së mönni. Igaz, akkor mán másnak së vót sömmije, amit evitt 
a háború, nehéz vót azt kigazdálkonni.  



 

 

 Hanem az anyós a második hétön elővötte a vejit. Hogy mán micsoda 
dolog, a gyeröknek nincs neve, nincs beíratva, pedig még mög is büntetik, ha 
nem intézködik! Mihály búsan ült lë a felesége ágyáhon, oszt kérdözgette, hogy 
mi lögyön a gyerök neve? Netán Ferenc, vagy János? Esetleg György? De Rozál 
csak nézte befordulva a falat, oszt ingatta a fejit. Mer neki csak Irénke kő. De 
mán fiúnak azt mégse löhet adni.. 

 Nagyot sóhajtott Mihály, oszt elindút a városba azzal, hogy az első olyan 
embör, akit ösmert, de nincs olyan nevű gyerökük, no, annak a nevit kapja majd 
a kislegény. Majd lössz valahogy. Mönt lógó orral, ëccör csak arra lött 
figyelmes, hogy valami röszkető hang űtet szólongattya. Fölnézött, oszt nem hitt 
a szöminek. A rongyos öregembört, mint a kísértetöt, úgy nézte: Mózes bátyám! 
Hát maga életbe maratt? - Bizony, az öreg házalóval tanálkozott legelőször. Oszt 
Mihály nem vót szavajátszó embör. Mönt, beíratta a fiát a nagykönyvbe 
Mózesnek. 

 Amikó aztán hazaért, mongya a feleséginek, Mózes lött a gyerök. No, 
ilyen sebösen még nem gyógyult föl sönki gyerökágybul! Úgy ugrott ki Rozál az 
ágybul, mintha sosë fekütt vóna benne! 

 Embör nem kapott olyan szidást, mint Mihály! Hogy elmönt az esze! 
Ilyen szép gyeröknek olyan csúf, öreg zsidó nevit adni! Mög mondott 
cifrábbakat is, de nem meröm ide lëírni! Mindön esetre onnantul mög nem 
löhetött említeni, hogy nem Irénke lött az a gyerök. Gyönyörködött abba a kis 
legénybe, aki csak ránézött. Mintha tutta vóna, hízelködős, csókolgatós, 
csimpaszkodós vót, mint akármelyik lány lött vóna. A nagy báttyai mög elvótak 
a többi, határbéli kölökkel, nem vót a dologba sömmi hiba. Szögényösen, de 
fölnőttek, oszt amikor kihúzták a fődet az apjuk talpa alul, tanultak a fiúk röndös 
szakmát. Öröm vót nézni űket. Büszke vót Mihály is, Rozál is, mondták az 
ösmerősök, pisálnak a lányok a fiaitok után! Szégyön, nem szégyön, tényleg úgy 
vót. 

Hanem Mihály ëgy röggelön nem ébrett föl. Mi baja löhetött, ki tudja, ëgy a 
biztos, Rozál alig múlt ötven, mikor mögözvegyült. Möggyászolta böcsülettel az 
urát, mög is érdemőte szögény embör. Vígasztalgatták a fiai, röndös vót mind. 
Néztek is nagyot, amikor aszongya, ű férjhön mögy mögint. Monták a fiai, hogy 
në csinájja mán édösanyám, szerettyük mink nagyon, tudja.  

- Tudom, de neköm embör szeretetre van szükségöm! 



 

 

 Szögény fiúk mög szégyöllötték nagyon a dógot. Hát, ha még előre tutták 
vóna, hogy ez nem az utolsó ilyen férhönmönés lössz! .. 

 Mer Rozál 2-3 év után etemette az új embört is, oszt hogy - hogy nem, 
mindig házzal bíró, gyeröktelen özvegyembört választott! Szögény fiai akkor 
kezdtek mögbékülni, amikor szép lassan mindnek házat szörzött. Amikor mán 
csak Mózesnek nem vót mög a ház, éppen a fogát csináltatta, amikor összeakadt 
ëgy lánykori ismerősivel. 

- Të Julis, hogy nézöl ki? Azé, mer möghalt az urad, még nem köllene ilyen 
fogatlan, búval bélöltnek lönnöd! Szépen mosolyogjál az új fogaddal, mög 
főzzél jókat valami vénembörnek, aztán mögöröklöd a házát! No! Neköd is van 
két gyerököd, ha jó az emléközetöm. 

 Szögény Julis mög csak habogott, hogy mán ilyet. Hogy ű nem olyan. 
Rozál mög csak okosította tovább: osztán jókat főzzél ám! Babgulyást. 
Marhapörköltet. Mög ilyesmit. Jó koszttul aztán hamar mögöli a vére. No, löhet, 
hogy kicsit mögtapogat. Nem halsz bele, mást mög mán ëggyik së tud csináni! 
Mögéri... 

  



 

 

Fodor Mária: A telefonbetyár  
 
–Jó napot kívánok! Boróka falusi vendégház. Miben segíthetek? – kérdezem 

az ismeretlen telefonálótól.  
A bemutatkozás elmaradt a telefon másik végén. 
– Szállást keresek ma éjszakára két fő számára –mondta az ismeretlen. 
– Sajnos teltház van. Sajnálom, de nincs szabad szobánk! – válaszoltam 

udvariasan. 
–Talán meggondolja valaki magát és hazamegy. Akkor mi megszállhatnánk 

maguknál? 
– Akkor igen, de nem tartom valószínűnek, hogy bárki hazamenne idő előtt. 

Ha mégis, akkor természetesen a maguké. 
– Nekünk bármilyen lehetőség jó. Mi bárhol tudunk aludni. Esetleg nem 

tudna mégis valahol helyet szorítani nekünk? 
– Igazán sajnálom, de nem tudok segíteni. Talán a jövő héten, ha eljönnének.  
– Nem, nem! Nekünk ma éjszakára kell a szállás. 
– Sajnálom! Teltház van. Tudok ajánlani más szálláshelyet. Esetleg próbálja 

meg itt a közelben a mellettünk lévő faluban. 
– Mi Égerszögre szeretnénk menni. Nem kell más faluban szállás! 
– Akkor nem tudok segíteni! Igazán sajnálom! –és már készültem elköszönni, 

amikor váratlanul egy meglepő kéréssel állt elő a telefonáló. 
– Ott a domboldalon maguknál van egy másik ház, egy parasztház, ami a 

Margit nénié volt. Nekünk az is megfelelne szálláshelynek. 
– Az a ház nem szálláshely! Azt nem adhatom oda! –válaszoltam gyorsan.  

Csak ezt követően ütött szöget a fejembe, hogy honnan tud a másik házunkról? 
Volt már nálunk? De azt a házat mi soha nem adtuk ki, mint falusi szálláshelyet! 
Egyáltalán honnan tudja, hogy van benne ágy, és hogy az a Margit nénié volt? 
Ezen tűnődtem hosszú másodpercekig. Nem tudtam mit kezdeni ezzel a 
telefonálóval. Csak meglepetten, némán bambultam magam elé azon 
gondolkodván, hogy mi a csudát mondjak neki. Éreztem, hogy nem lehet 
lerázni, nem hagyja magát. Miért nem érti, hogy teltház van? A csendet végül a 
telefonáló törte meg. 

– Nekünk jó lössz Margit néni háza is! Hát mit nem értöl ezön tesókám? –
hallatszott a telefonkagyló másik végén fuldokló röhögés közben makói 
unokaöcsém hangja, aki már a megszokott helyi tájszólással beszélt, feledve a 
pesti mekegést, ahogyan ő nevezte. 



 

 

– A fene a pofádat! Már megint átvertél! –nevettem én is. Tényleg nincs hely. 
Most hol vagytok? 

– Hát itt állunk Égerszögön, majdnem előttetök a telefonfülke előtt. 
Beengednél mán végre? –kérdezte nevetve. 

– Te szerencsétlen! Tényleg nincs hely! –kacagtam.  
Azért kinyitottam a kaput és szereztem nekik a szomszéd faluban szállást. 
Ilyen volt az én szeretett makói unokaöcsém.  
 
 

Más alkalommal azt közölte telefonon, hogy jövő héten jönnek hazafelé a 
Magas Tátrából és azt gondolta meglátogatnak, és azért szól, mert tudja, hogy 
utálom, ha váratlanul jönnek, és nem tudok felkészülni. Így lesz időm 
bevásárolni. 

– Persze! Gyertek csak. Örülünk neki – mondtam. 
Alig telt egy fél óra és kocsijuk a házunk elé kanyarodott. A szája a füléig ért, 
hogy ismét sikerült átvernie. Aztán szorosan magához ölelt, mint egy igazi 
testvért, és az ölelése is azt jelentette, hogy valóban testvérként kötődik hozzám. 
Gyengéden megrázott és szeretettel mondta:  

– Szia, tesókám! Mi van veletök? Hogy vagytok? Mán régön tanákoztunk. 
– Útálom, hogy így meglepsz! Tudod jól, hogy nem tartunk itthon kilószámra 

kenyeret és minimum hatvan kilométert kell megtenni ahhoz, hogy venni 
tudjunk valahol –vágtam méltatlankodva a fejéhez a vádakat az első 
szeretethullámból felocsúdva. 

– Nyugoggyá mán lë tesókám! Hoztunk mindönt! Könyeret, jó makói 
hagymát, kóbászt, szalonnát, mindönt. Jó lösz így? –kérdezte nevetve és ismét 
magához ölelt. 

– Oké! Rendben! –válaszoltam megbékülve a helyzettel. Végül is nem olyan 
óriási tragédia, ha nem én, a házigazda fogom vendégül látni a rokonaimat, 
hanem ők minket. Ennek legalább van némi pikantériája. Most a ház is üres és 
nyugodtan itt alhatnak. 

Késő délutánig beszélgettünk aztán kivonultunk a házunk elé, tüzet raktunk a 
szalonna sütéséhez. Sanyi elővette a madárlátta sütni való ételeket és persze a 
kenyeret és a lobogó tűz köré telepedtünk. Nevetgéltünk, vidám történeteket 
meséltünk, ami az óta esett meg velünk, amióta nem találkoztunk. Aztán, ha 
kifogytunk a közelmúlt anekdotáiból elővettük a jól bevált régi sztorikat. Arra 
vártunk, hogy a tűz csendesedjen, és hozzákezdhessünk a szalonna sütéséhez. 



 

 

– Hát az énnéköm annyira teccött, amikor mögbíztad Gyurit, hogy terítsön 
mög az ebédhön, oszt amikor lëültünk, së kanál, së villa, csak a tányér vót 
kitéve. Ránéztél Gyurira oszt dühösen azt kérdözted tülle, hány éves vagy? Mire 
ű katonásan rávágta, ötvenöt. Hát ez énnéköm annyira teccött! Azúta is otthon, 
ha valamit elszúr Manyi, akko mindég azt kérdöm tűlle, hogy hány éves vagy? –
idézte a múltat kacagva a telefonbetyár és vele vigyorogtunk mindannyian.  

Közben ránk esteledett, talán tizenegy óra is elmúlt, amikor Sanyi eltűnt a 
kocsijuk mögött és percekig matatott. Elképzelni se tudtam mit csinálhat a 
sötétben, de végül is az ő dolga volt. Hirtelen hatalmas dörrenéssel színes 
fénycsóva igyekezett a csendes égerszögi faluban a ragyogó csillagokat 
meghódítani. A falu minden kutyája üvölteni, vonyítani kezdett. A mi Misi nevű 
tacskónk, aki idáig csendesen szunyókált fejét a papucsomra téve, hírtelen 
felugrott, farkát a hasa alá húzta és rémülten fontolgatta az irányt, hogy merre 
futhatna el. Mielőtt döntött volna, felkaptam, és berohantam vele a lakásba,majd 
rácsuktam az ajtót. A lakásból visszafelé jövet Sanyi még mindig rendületlenül 
eregette egymás után a színesen szikrázó petárdákat. A látványra mindenféle 
gondolatok cikáztak a fejemben. Biztos voltam benne, hogy a faluból fel fog 
jelenteni valaki bennünket másnap valamilyen képtelen ok miatt, vagy kitalálnak 
egy igaztalan, vádaskodó történetet, amivel jól nyakon vágnak.  

Mindig gyűlöltem a tűzijátékot. Az okát nem tudom, talán mert az első 
vattával feldíszített karácsonyfa, amit emlékeimben fel tudok idézni kigyulladt 
és hatalmas, félelmetes fényességgel lobogott percekig. A lángoló fát ki és 
hogyan oltotta el, arra nem emlékszem csak a tűz forró fehér szikrákat szóró 
félelmetes lángja maradt meg bennem örökre. Lehet, hogy ez a valódi oka, amit 
még megtoldottam azzal, hogy a tűzijáték minden alkalmát és formáját 
felesleges pénzkidobásnak tartok, nem beszélve az állatok zaklatásáról. 

– Mi a nyavalyát csinálsz? Holnap az egész falu minket fog szapulni! –
mondtam dühösen. 

– Ugyan mán! Dehogy fog! Mér szapulna? –kérdezte nevetve. 
– Te nem ismered őket! – kiáltottam rá - A szomszédasszony csak azt nézi, 

hogy mivel tudna belénk kötni. Ez egy jó ürügy lesz neki. Már így is feljelentett 
egyszer! Okot adsz rá ezzel a durrogtatással, hisz elmúlt tíz óra és petárdákat 
eregetsz, zajongsz! Majd előadja, hogy álmából lett felriasztva és majdnem 
belehalt az ijedtségbe, mert azt hitte kitört a harmadik világháború. Egyik 
nyáron is mi történt? A faluban az éppen itt nyaraló unokák kíváncsiságát 
felkeltette a templom harangjának kötele és megrángatták. És mert tetszett 
nekik, hát tovább rángatták. Hű, micsoda patáliát csinált! Szidta a gyerekeket, 



 

 

mint a bokrot. Azt hittem menten agyonvágja őket. Azt kiabálta, hogy majd 
belehalt úgy megijedt, mert azt hitte tűz van. Neki már égett le valamikor a 
csűrje a tűz miatt. Hát azt nem kívánja senkinek. Igyekeztem megnyugtatni, 
hogy semmi baj. Nincs tűz sehol. Csak a gyerekek! Honnan tudhatták volna, 
hogy a harang félreverése mit jelent? Csak kíváncsiak voltak. Napokig pufogott 
és mindenkinek csak ezt mesélte.  

Láttam, hogy Sanyit nem igazán tudtam meggyőzni, hiszen a tűzjátékot 
mindenki szereti az egész földkerekségen – rajtam és Gyurin, a férjemen kívül – 
de, mert én voltam a házigazda, lelombozva bár, de abbahagyta a meglepetésnek 
szánt szemet gyönyörködtető látványosság folytatását. 

Másnap, az ebéd elfogyasztása után, amit szintén ők álltak, mert hoztak egy 
jókora tyúkot is, elindultak hazafelé. Percekig búcsúzkodtunk és persze 
kérdésemre, hogy mikor fogjuk ismét látni őket nem tudott válaszolni. Hogy 
feloldjuk az elválás nehéz és szomorú perceit, elkezdtük egymást ugratni. 

– Ha legközelöbb telefonálok, remélöm nem utasítasz el helyhiány miatt! 
Oszt még ennyi év után së vagy képes fölismerni a hangomat! Ezt mán vékképp 
nem értöm! 

– Mert annyira ügyesen tudsz mekegni. Ha használnád édes anyanyelvedet, 
azonnal tudnám, ki vagy.De legközelebb hagyd otthon a meglepetés petárdáidat! 
– figyelmeztettem. –Majd fölhívlak és elmesélem, milyen rémtörténetek 
keringenek a tegnap esti tűzijátékodról. 

– Nyugoggyá mán lë! Nem lösz sömmi! Na, sziasztok! Szia tesókám! –
köszönt el, és átölelt majdnem úgy, mint amikor jött, csak egy kicsit tovább. 

– Sziasztok! Vigyázzatok magatokra! Eredj már hazafelé! Eleget 
bosszantottál! Ennyi elég volt belőled! –toldottam meg a búcsúköszönésemet. 
Vigyorogva beültek feleségével a kocsiba és percekig tartó integetés után 
elhajtottak.  

Én hozzáfogtam a vendégek utáni romeltakarításhoz, hiszen ha olyasvalaki 
látogat meg, akit szeretek, nem foglalkozok pakolással, mosogatással, mert 
minden közösen eltöltött perc érték, a mosogatás meg csak szükségszerű 
magányos teher. Éppen a kétnapi felgyülemlett szemetet vittem ki a kukához, 
amikor Sanyi lefékezett a kocsijával a kapunk előtt. 

Megijedtem, mert azt hittem baj történt, de arcukra írva nem láttam ennek a 
nyomát, így megnyugodtam. 

– Itt felejtettetek valamit? – kérdeztem tőlük, mert már csak ez lehetett az oka, 
hogy visszafordultak. 



 

 

– Dehogy! Csak azt gondótuk, annyira jó veletök, hogy itt maradunk még ëgy 
napot. 

Elkezdtem nevetni és jó poénnak szánva megjegyeztem: 
– Ez még viccnek is rossz. 
– Nem vicc! Tényleg maradunk még ëgy napot! –és egyáltalán nem nevetett. 
Kinyitotta a kocsi hátsó ajtaját és kivette belőle a hálózsákokat, majd elindult 

a kapun befelé, ledobálta az ajtónk elé, és máris sietett vissza a többi holmikért. 
Az arca rezdületlen volt, arról tanúskodott, hogy ez alatt a fél óra alatt, amíg 
távol voltak meghányták-vetették Manyival az itt maradás lehetőségét, 
elhárították az esetlegesen felmerülő akadályokat, visszakozót fújtak, és újra itt 
voltak a kapu előtt. Tényleg komolyan gondolják, hogy itt maradnak még egy 
napot – gondoltam. Közben az én agyam elkezdett kattogni és már szerveztem is 
a nap további részét. Hát, ha így döntöttek én állok elébe. 

– Na, mi az tesókám? Nem is örülsz? Mintha ellönnél ëgy csöppet képedve! 
– Csak azt hittem, hogy már végre sikerült megszabadulni tőled! De úgy 

látszik ez csupán hiú remény volt! 
– Tévettél! – és kényelmesen elterpeszkedett a teraszon lévő lócán.  
Az elképedésem valószínű továbbra is ott ülhetett az ábrázatomon, ami 

igencsak csiklandozhatta Sanyi oldalát, mert egyszer csak kiszakadt a 
mellkasában összegyűlt levegő, mint ha egy luftballon pukkadt volna széjjel és 
hangosan kacagni kezdett, hogy talán még a falu elején is hallották.  

– Térjé mán magadhoz! Nem hiszöm el, hogy mán mëgint sikerült átvágni 
tégöd. Né, félj mán annyira! Nem maradunk itt! Mögyünk hazafelé! Ott az a sok 
jószág, önniköll adni nékik. Csak azt gondoltuk, visszagyüvünk még ëgy kicsit 
röhögni, mer kevés vót a tënnapi. Na, jó! Mán ülünk is vissza a kocsiba oszt 
mögyünk hazafelé. 

– Jobban is teszed! –vágtam rá helyeslően.  
Gyorsan visszadobált mindent a kocsiba és elviharzott végérvényesen. 
 
 

Egyszer megjelent a kapunk előtt a csengőt rázva egy dubai viseletben. Fehér 
galabijjában, fején piros-fehér kockás kaffijja kendő, amit fekete ikállal szorított 
le. Kimentem megnézni, ki ez az őrült, aki ilyen esztelenül rángatja a csengőt és 
ráadásul még a kopogtatóval is üti a kaput. Amikor megláttam ezt a viseletbe 
öltözött férfit még a vér is meghűlt az ereimben. Mit kezdek én egy arabbal? 
Csak megálltam az út felénél, eszem ágában sem volt közelebb menni - és 
fontolgatni kezdtem, hogy azon nyomban forduljak-e sarkon és hagyjam állni 



 

 

továbbra is a kapu előtt, vagy mennyek oda hozzá és rögtön kezdjem mutogatni, 
hogy nem értem úgy se, amit mond, menjen inkább máshová. Még segítségül 
hívhatom Gyurit, de ő se tud arabul. Végül közelebb mentem. Először csak 
néztem árgus szemekkel, de lassacskán csak sikerült nagy nehezen felismernem 
unokaöcsémet. Persze apró sikolyokkal tarkított eszelős röhögésbe kezdtünk. Ők 
azon, hogy már megint átvertek, én meg azon, hogy hogy lehetek ennyire hülye, 
hogy nem ismertem fel azonnal. Na, meg azon is, hogy Gyurival való 
találkozása hátra van még. Persze, mielőtt becsengetett,Manyit eldugta. Bár 
annyira megijedtem attól, hogyan fogok szót érteni egy arabbal, hogy 
elképzelhető, ha Manyi mellette áll, akkor sem ismertem volna fel azonnal. 
Betessékeltem a konyhába és leültettem őket, majd behívtam Gyurit, hogy 
köszöntse ő is a vendégeket. Mikor bejött a konyhába, Manyi nem volt jelen, 
mert közben kiment a mellékhelyiségbe. Gyuri, amikor meglátta Sanyit, az 
arcára a döbbenettel összekeveredett érthetetlenség ült ki. Aztán láttam, hogy 
feladja, és elfogadja a tényt, hogy megbolondult. Nem ismerte fel 
unokaöcsémet. Alátoltam egy széket és leültettem, mielőtt menekülőre fogta 
volna a dolgot és kimegy a konyhából. Aztán megjelent Manyi, és Gyuri 
ránézett. Valószínűleg angyalnak látta, mert szája hirtelen kétszer körülszaladt a 
fején, majd kétoldalt megállt a fülénél. Arca aranyosan ragyogni kezdett, aztán 
felugrott székéről, odarohant az arabhoz és mielőtt átölelte volna, adott neki egy 
jókora hátast, aztán káromkodott egy nagyot, majd átölelte a kedves rokont, 
végül hahotázva visszaült a helyére. Annyira röhögtünk Gyurival, hogy a szék 
megindult alattunk.  

Tökéletesen illett Sanyihoz ez a viselet, mert koromfekete közepesen hosszú 
szakállt viselt, szemei is feketék voltak, arca szikár ovális, haja szintén fekete, 
már ahol megmaradt, mert a fejtetőn lévőket elvesztette „valahol útközben”. Idő 
kellett ahhoz, hogy tisztázzuk magunkban azt, amit látunk, de végül felfogtuk. 

Később Sanyi meginvitálta Gyurit, hogy tegyenek egy sétát a faluban. Nem 
mentem velük, csak ültem tovább és röhögtem, de annyira, hogy közben 
megfájdult a nevetőizmom a képemen. Szívem szerint befejeztem volna a 
röhögést, de nem tudtam és a könnyem is csorogni kezdett. Idő kellett, hogy 
lenyugodjak. 

Égerszögön nem szoktak délelőtt tizenegykor az emberek az utcán sétálni –
gondoltam –, úgyhogy nem valószínű, hogy bárkivel is találkozni fognak, 
legfeljebb a függönyök mozognak majd a házak ablakain. 

Gondolni való, hogy egyikük sem elégedett meg azzal, hogy a néptelen 
égerszögi utcán végigsétáljanak, majd hazajöjjenek. Így aztán bementek 



 

 

komámékhoz. Komámék ismerték már Sanyit, találkoztak vele többször is, de az 
arab ruhába bújt Sándort még soha nem látták. Nagy kerek szemeket 
meresztettek, de udvariasan hellyel kínálták, majd a komaasszony, amikor végre 
visszanyerte az eszméletét odasúgta Gyurinak: 

– Te tudsz arabul?  
Mire Gyuri rávágta, hogy nem. Némi habozás után megmagyarázta Julinak, 

hogy mutogatással egészen jól elboldogulnak egymással. Sanyi persze, amikor 
csak tehette hablatyolt nekik arabul jó hangosan, mert azt gondolta így lesz 
igazán meggyőző. Ők meg egyre jobban megszeppentek. Gyuri meg 
megfeszülve igyekezett lefordította a hablatyot.  

– Azt kérdezi van-e púpos tevétek? De mondtam neki, hogy nincs. Arra 
kíváncsi, hogy akkor ilyen kis faluban mivel közlekedtek? Mondtam neki 
lábbusszal, de nem érti, mi az.  

Na, ez már Sanyinak is sok volt és sisteregve engedte ki a torkán az 
összegyűlt levegőt. A komaasszonynak lassan szöget ütött a fejében ez a 
határtalan jókedv és kezdte egyre jobban megnézni ezt az arabot. Lassan, de 
kitisztult a látása. Jól hátba vágta Sanyit és vele együtt harsogott. Komám lassú 
felfogású ő tovább meresztgette a szemét, mire Juli két levegővétel közben 
hozzá vágta: 

– Te hülye! Hát nem látod, hogy ez a Sanyi? 
– Sanyi? Milyen Sanyi? 
– Hát a Gyuriék rokona! A Sanyi! 
– Ja, a Sanyi! 
Aztán már együtt csapkodták a térdüket. 
Ugyanezt eljátszották a Farkas családdal is. Ők sem ismerték fel. Jó sok időbe 

telt, mire felfogták kit is kínáltak hellyel meg jó kis égerszögi pálinkával. 
Amikor vihogva visszajöttek Sanyi leült a konyhaasztal mellé és ráadásként 

elmesélte a dubai viseletével kapcsolatos makói történetét. Makón is magára 
öltötte a viseletet, amit vagy Egyiptomban, vagy Jordániában vásárolt már nem 
emlékszem, és bement a makói utazási irodába, ahol egyébként jól ismerték, 
hiszen minden évben befizetett valamilyen társasutazásra, még akkor is, ha egy 
fillér sem volt a zsebében, ami gyakran megesett vele. Ilyenkor kölcsönt vett fel 
az útra, és a törlesztő részletek kifizetésének nehézségeit a különleges úti 
élmények kárpótolták. Amint belépett a makói utazási irodába a sivatagi 
napfényt visszaverő hófehér ruhájában és díszes fejfedőjében, azonnal elkezdett 
ott is az arab nyelvet utánozva hablatyolni és közben kézzel-lábbal mutogatott 
hozzá. A fiatal ügyintéző kétségbeesetten nézett rá, hiszen Makón még soha sem 



 

 

járt arab, aki utazni szeretett volna valahová. Fogalma sem volt, mit mond a 
férfi, mit szeretne. 

– Doyou speak English? –kérdezte az ügyintéző. 
– No, no, no! –és folytatta a hablatyolást egyre hangosabban, mert azt 

gondolta így hitelesebb. Az ügyintéző csak bámult rá értetlenül és közben 
kíváncsian méregette a vakító fehér ruhát. Egy hapsi földig érő mennyasszonyi 
ruhában? Aztán hírtelen megunta és bekiabált a főnökének az irodába: 

– Gyere mán ki Ancsa! Itt ëgy arab vagy kicsoda, és gőzöm sincs, mi a fenét 
akar. 

Ancsa, az iroda vezetője, amikor kijött, és meglátta az arab férfit, a látvány 
éppen úgy tanácstalanná tette, mint az ügyintézőt. Végső kétségbeesésében 
megkérdezte, hogy beszél-e németül, de az arab a fejét rázta. Aztán hirtelen, 
mint amikor kigyullad az ember fejében a megoldás lámpája feltette ugyanazt a 
kérdést angolul is. A nemleges válasz hallatára összeomlott. Sanyi ekkor letépte 
fejéről a kockás kendőt és felröhögött. 

– Mi van Ancsa? Hát mán të së ismersz mög? Majd mindön hétön begyüvök 
hozzátok! Mi van mán veletök? 

A lányok a szájuk elé kapták kezüket, hogy sikoltozó nevetésük hangját 
valahogy tompítsák, még mielőtt kiszökne az irodából és betöltené Makó egész 
főterét. 

 
 
Szerettem benne ezt a féktelen vidámságot, ahogy a problémákat humorral 

átlépte. Igazi hedonista volt. Valahol olvastam, hogy a röhögés onnan jön, ahol 
nincs halál.  

Bár az én telefonbetyár unokaöcsém vidámsága, humora és égig érő röhögése 
onnan jött, ahol nincs halál, mégis úgy itthagyta a földet, mint akinek terhére lett 
volna ez a határtalan jókedv. Hamvai a Marosba kerültek, mert holtában is 
utazni akart. Időnként kiköt valahol, és azóta az égieket tréfálja szüntelen. 

 
Ui: a novellában szereplő unokaöcsém neve: Elek Sándor /makói születésű, de 
sajnálatos módon már elhunyt, 2014. áprilisában/ 
A novella írója: Tóth Györgyné, szül: 1947 12. 30 Makó 

 
 
 

  



 

 

Hegyiné Csernus Judit: Tán mégsë mese vót 
 

 Hun vót, hun nem vót, csak itt a megyén belül, vót ëgy öregasszony, mög 
ëgy öregembör. Éltek, ahogy tuttak, mög ahogy hagyták űket. Tépázta űket 
háború, Rákosi, mög ami aztán gyütt. Vótak kitelepítve, vótak mögbélyegözve, 
de valahogy mögérték az eddig utolsónak hívott rendszerváltást is. Szóval, hogy 
boldogan éltek-ë, vagy së, në firtassuk, ölég az, hogy még az ezredforduló előtt 
mögérték ëgyütt az ötvenedik házassági évfordulójukat. 

 Vót három gyerökük szerte az országba, mer ugyan mér is boldogúna a 
szögényembör gyeröke ott, ahun születött. 

Oszt ahogy elgondóta a két öreg, csak nem sikerűt egészen: hogy összehíjják a 
nagy családot mögünnepőni azt az ötven ëgyütt tőtött esztendőt. Végtire is a 
család së vóna, ha űk nem igyeköznek annak idejin. 

 Hanem kiderűt, akkó lösznek a választások! Az öreg rendíthetetlen 
Parasztpárti vót. A vő MDF-ös. A meny szocialista. A nagy unoka FIDESZ 
rajongó. Oszt így sorjába a többi is ki erre, ki arra húzott. Csak ha ëgyütt vótak, 
nem vót szó politikárul! Mer az öregasszony mögmondta, ami összeköt 
bennünket, az a lényeg. Ëgymás annyát mög nem vóna értelme szidni, ha 
mindnek ugyanaz. 

 Bölcs vót az öregasszony, gondókodott, oszt döntött: Ha mán apátokka 
kibírtuk ezt az ötven évet, tudunk várni még ëgy hetet! Mönnyön csak szavazni 
ki-ki a maga möggyőződése szerint. Akkó aztán lëhiggadva várunk mindönkit a 
követköző vasárnap ebédre. Jó lössz? Hát, jó vót mindnek. Mert ilyen csuda is 
létezik ám! 

 No, ebbe az időbe Vásárhelyön járt ëgy szögedi író, Annus József. Oszt 
csak mögkérdözték tűle, mi a csudát keres ű a Parlamentbe? Mer akkó tájt teli 
vót ám a Parlament csupa ismert színésszel, mög költővel, ögyéb kutyaütővel, 
akibe a nép jobban mögbízott. Legalább a jó szándék mögvót a legtöbbjükben. 

 Hát, mondta is ez a szögedi író, hogy érdekös hely az, de többször 
biztosan nem vállalja a föladatot, most is csak nagy kérlelésre mönt oda. No, 
mög is kérdözték tűle, hogy oszt a nagy elődök példája szerint nem akarna-ë 
országgyűlési tudósításokat írni? 

- Nem jutott eszömbe, ott a sok televízió, tudósítanak űk eleget. 



 

 

- Oszt nincsenek érdekös történetök? 

- Vannak, de azok nem tartoznak sönkire. De ha mán Vásárhelyön vagyok, 
mondok ëggyet. 

Téblábótam az ország házába, mint a többi, aki még sosë járt ott. Oszt 
mögszólított ëgy öregembör, aki igön cifra katonaruhát viselt. „Hát, te fiam, 
hunnét gyüttél”? Mondom neki, hogy én Szögedrűl, mög hogy rokonságom is 
van a környékön. 

Erre az öreg Kéri Kálmán / mert ű vót az öregembör/: 

- Jártam arra a csapatommal a háború vége felé. Mink véttük az algyői hidat. 
Amikó nehéz munkáva beástuk magunkat a fődbe, kiattam a parancsot, hogy elő 
a gulyáságyúval! Főzettem olyan fáintos gulyást az emböreimnek, hogy csuda. 
Vót abba hús ölég, mög krumpli, zöccség, ahogy köll! Öttek is teli szájjal, 
éhösek vótak nagyon. Én mög azt tanútam, lelköt köll önteni az embörökbe, 
szóba köll állni a bakával is. Járkáltam köztük, kérdözgettem űket. Oszt 
mögkérdöztem az ëggyiket, hogy hová valósi? Aszongya csak ide, Vásárhelyre. 
Oszt ízlik-ë a gulyás? Tudod, mit mondott? 

- Öhető. 

Hát én arra bakára úgy mögharagudtam, hogy még most së tudom neki 
mögböcsátani, hogy azt a finom gulyást így lëszóta! 

-De Kálmán bátyám! Az a vásárhelyi baka nagyon mögdicsérte azt az ételt! 

- Nem tán? -hűledözött az öreg, aztán a fejit csóválgatva otthagyott. 

          

  



 

 

 

Hegyiné Csernus Judit: Emléközetöses etök 
 

 Bizony, jó dolog az, ha az embör egész életibe azt csinálja, amit szeretne. 
Így löttem én könyvtáros.  

  Igaz, nagyon möglepődtem, amikó a szép, nagydarab irodalomtörténész 
nem arrul tartott előadást, hogy ű, mög a kollégái milyen irodalmi irányzathon 
vannak közelebb, hanem arrul, hogy mindëgyikük másmilyen nőt, mög 
másmilyen bort szeret. A közönségben mög úgyis asszonyok ültek, oszt 
bámulták áhitattal. Ez pont olyan, mint amikor a misérül hazagyüvő öregasszony 
aszonta a fiának, hogy milyen szépen prédikált a pap! 

- Oszt mirű prédikált? 

- Nem tudom én azt fiam, de olyan szépen mondta, hogy Mezopotámia. 

  Szóval a jó közönség asszonyokbul áll, mög olvasni is űk szoktak jobban. 
Sok az özvegy, viszik a sok könyvet, mán aztán, hogy mirül szól a legtöbb, arrul 
ugyan jobb nem is beszéni. Annyi krimit, mög szirupos vacakot tudnak kilóra 
olvasni, hogy az embör mán arra gondol, nem főznek, nem takarítanak - hogy 
másrul mán në is szójjak. 

  De azé csak szólok: Kedvencöm a macskás öregasszony. Nyóc 
macskával lakott ëgy szobába. Oszt mindön könyvet ki köllött napokra állítani 
kívül az ablakba, oszt kinyitva ott szellőztetni, amikor visszahozta. Macskahúgy, 
mög szőr, ragadós ételmaradék vót mindön. 

  Férfi mög olyan is gyütt mindön nap, akinek spirálfüzet lógott a hóna 
alatt, oszt jegyzetölt egész nap, ami nem is lött vóna baj, csak a bűze nem mönt 
ki a köröszthuzattú së. A kutyáival alutt, a fürdést mög ű së ismerte, nemhogy a 
kutyái. Jegyzetölt alumínium gyártásrul, fácántenyésztésrül, a kávé történetirül, 
mög ami eszibe jutott. Naprú napra, évrűl évre. Ëccör aztán kért könyvet a 
tésztagyártásrul. No, a kollégának ekkor lött elege: 

- Kiönti a deszkára a lisztet. Üt bele tojást. Összegyúrja. Hát mit löhetne errül 
egy egész könyvben írni? 



 

 

  Szép, téli, csöndes délelőttön csöndes nagylány kér szerényen egy olyan 
képöt, amin a repülő madár alulrul láccik. Keresöm, ëgyik së jó. Mán fél óra is 
emúlt. Kérdöm, mér nem jó ëgyik së? 

- Me ez nem mutatna a pulóverje elejin, ahogy köti. 

Ëgy másiknak tetováláshon Sziszi királyné képe köllene, de në balra nézzön a 
képön! 

Oszt erre nem szabad sömmit së mondani! Akármit mond az olvasó politikárul, 
könyvrül, kollégárul, no, pont az ilyesmirül a könyvtárosnak még véletlenül 
sëlöhet véleménye! 

  Vót ëgy nagyon aranyos diáklány, ű nem kötött, csak kötelező 
olvasmányér rohant be a könyvtárba, kérte is ëgy szuszra Kertész Ákos 
Makramé című könyvit. No, az ilyet së löhet ám mögmosolyogni, legföljebb, ha 
elmönt. 

  A tanulás kögyetlen dolog, ha az embörnek olyat köll tanúni, amire sose 
lössz szüksége, mög nem is érdekli. Esti tagozatos asszonyka gyütt két ódalas 
tematikával. Vagy húsz könyv címe rajta. Kérdözöm: Valamennyit kéri? Arcán 
a teljes értetlenség. Tétován kigyögi: 

-Hát, kérök valamennyit… 

 Aki túl okosnak hiszi magát, még kögyetlenebb föladatot jelent. Hárman 
kerestük a Dzsildzsémsz című könyvet, mer állította, a barátnője is vitt tënnap, 
oszt még vót a pócon. Mondom neki, ugyan írja mán lë nyomtatott nagybötűvel, 
mi is köllene. Mán írja is: GILGAMES...Szögény akkád eposz…Hát, amíg 
orosz vót a kötelező nyelv, addig nem jutott eszibe sönkinek másképpen ejteni. 

  Az olvasóterömbe más a helyzet, oda újságot olvasni férfiak gyünnek. /A 
terömbe ëgy nőnemű létezik, akit azé fizetnek./ Ëgy meleg nyári napon ebédölni 
së tudtunk vóna a szabadságolások miatt, ezér köllött mögkérni űket, ugyan 
gyűjjenek mán át a másik terömbe az olvasnivalójukkal. Ahogy ott csöndben 
olvasnak, nagy zajjal gyün ëgy falusi asszonyka, hogy űt ide kütték, vönni 
akarna elsősegélynyújtásrú könyvet. Van-ë, mer a bótba nem vót. Mondom van, 
de innen csak kölcsönözni löhet. Be köllene hozzá íratkozni. Aszongya, neki 
úgy is jó, mer sürgős a jogosítvány, az ura nem tudja mindig behozni a piacra az 
árulnialóval. 



 

 

 Ahogy az igazolványábul írom ki az adatait, körbenéz. Csípőre rakja a két kezit, 
oszt kitört belüle:  

- Ezök itt olvasnak? Dologidőbe? 

  Ahogy az öreg tanár is csak a kiváló, mög a rossz diákra emléközik sok-
sok esztendő múltával, úgy maradtak mög ezök a kis történetök is. Mer bizony 
más miatt emléközetös például a remek humorú Pánczél Feri bácsi, aki szintén 
naponta gyütt, nagyon szerettük, még a temetésire is mind kimöntünk. Halála 
előtt még betámogatta az unokája, mindnyájunknak kezet csókolt, úgy köszönte 
mög könnyezve a sok évi munkánkat. 

  Vagy Pákozdy Miklós, akinek a könyvtár vót a második otthona. 
Lënyűgöző, klasszikus műveltsége segítség vót a munkánkban. Velünk kávézott, 
mögnézte a jelenléti ívet, számon tartotta, ki, mikor mögy szabadságra. 

 Lögyön ez a pár sor virág az ű sírjukra is. 

  



 

 

Oláh Ernő: In memorian Tóth Sándor 
 Minap valami dógom vót Vásárhelyön. A városháza mögötti parkolóba mönet - 
a Tóth Sándor úccán - villantak agyamba régi emlékök, rúla, Sándorrul, 
barátomrul. 

Valamikor a hatvanas évekbe szállnak a gondolataim.Olyanembör képe rémlik 
föl, akinek sorsa, élete dettó úgykezdődött, ahogy az enyim. Mindkettőnk még 
kicsi korunkba elvesztötte édösannyát, tanyán laktunk. Sanyit, mög éngöm is az 
öregebb nő testvérök neveltek. Ëggyütt legényköttünk, munkatársak vótunk, 
mög jó komák.   Tán még a formánk is hasonlított ëgymásra. Abba azér 
különböztünk, hogy Sanyi ëgy kicsit különc vót.  Mindönkivel baráccságos 
vót,de főleg azt szerette, ha a nőkészrevöszik. Mindig nagyon jólfésült, büszke 
tartású. A hajáhon hozzá nem löhetött érni! Mindig úgy nézött ki, mint akit a 
skatulyábul húztak ki.Azt nem tudom milyen hódortbul csinálta a követközőt: 
sok értelme vót, de mind két keze kisujján növesztötte a körmit. A munkába, a 
mindönnapi dóga közbe is a köröm védelme vót a legfontosabb. Építöttük a 
szocializmust, mint mindönki. „A szocializmus építése tervszerűen halad!” 
Hallottuk a rádióbul, olvastuk szinte mindön újságba. Mindön embör dógozik! 
„Aki nem dolgozik, ne is egyék” hirdette bölcs vezérünk. Mi is szorgalmasan 
építöttük a homályba vesző álmokat Sándor barátommal, a szögedi 
Konzervgyárba. Sanyi a ládaszögezőbe,ahun az új ládákat készítötte, én 
anyagmozgató a készárú raktárba. A sors úgy hozta, hogy ëngöm baleset ért, 
mögsérült a lábam. A raktári munka helyött én is a ládaszögezőbe kerültem. Na, 
oszt itt esött mög Sanyi batátommal a követköző: 

A ládakészítés elég nagy ügyességöt, gyakorlatot igényöl. Sanyi értötte mindön 
fifikáját ennek a munkának. Éccö csak azt hajjuk, hogy Sanyi mongya ám a 
magáét!  
– Hogy az a bétyár… Júúj, óh,júúj. Segíccsetök mán!  
Nem értöttük mi lött vele.  Mér acsarkodik? 
– Mi van veled? Mit ordítassz? Dogozz inkább! Ha mögint miattad nem lösz 
mög a brigád normája të löszöl a legnagyobb hangú fizetéskor. 
– Az ujjam! Segíccsetök mán! Húzzátok ki a szöget! Gyertök mán, hülye 
barmok! Mit röhögtök! 
– Mi van az ujjaddal? Tán lëtört a körmöd? Szögeld vissza.  
Kiabált a többi munkatárs, de nagyon nem mozdult sönki, mer vót mán ilyen, 
hogy Sanyi csak úgy brahibul csinált valamit, hogy ëgy kicsit magára vonnya a 
figyelmünket. 



 

 

– Gyertök mán segíteni! Most télleg! A szög a szög!  
Kiabálta, közbe kínnyábaa kalapáccsal verte az asztalt. 
Az történt, Sanyi a nagy igyeközetbe a középső újját lëszögezte!  
A rutinos ládakészítés fontos fortélya a szögek ügyes adagolása. A szögező bal 
markába fog ëgy csomó szöget.  Középső újjával adogattya. Jobb kezibe lévő 
kalapáccsal ëgy ütéssel üti be a láda dëszkájába.  Ez a mi Sándorunknak olyan 
jól sikerödött, hogy oda szögelte az ujját is. Hát persze, hogy röhögött mindönki. 
Ismerve Sanyit, aki nem igazán viselte, ha nevettek rajta. De nagyon nem is 
tuttuk, hogy kéne segíteni. Nagyon visszafogott kuncogás között azér 
kimentöttük a kutyaszorítóbul. Gyorsan bekötöztük az ujját, de orvoshon nem 
mönt vele. Annál konokabb ésszel áldotta mög az Isten. Pár napig, mint 
ládahordó dógozott, de aztán folytatta, mán óvatosabban. 
Másik történetöm Sanyi barátommal úgy hatvankettő telin esött mög. 
Ez a tél igazán kemény vót. Röggel fél ötkor indult vóna az a vonat, amivel mi is 
bejártunk Szögedre a Konzervgyárba. Mán úgy kezdődött, hogy a fél ötös vonat 
nem gyütt. A váróterömbe hideg, odakint farkasordító, nagy hó, mindön csupa 
fagy. A magyar embör nem fagy mög, csak lögyön kézné valami „melegítő”! 

– Gyere Sanyi, igyunk valami fagyállót! – Invitáltam a restibe, ahun mán javába 
mönt a „fagymentesítés”. 
– Ëgy nagyfröccs málnával, na mög még ëgy, hogy në, éhgyomorra igyunk. 
Annyit errül a málnás fröccsrül, a restikbe, de a kocsmákba is olyan rossz 
borokat kínáltak, hogy csak úgy tuttad möginni, ha ëgy kis édösítőt öntöttél bele, 
ez vót a málnaszörp. 
A követköző vonat afél hatos lött vóna, de ez së gyütt! Közölték, hogy a 
vontatómozdony tűzrácsa kiesött, a tűz kiszóródott, oszt belefagyott a víz. 
Minket mán a harmadik kör után nem zavart. Jó helyön vótunk, vártuk a vonatot 
oszt, fröccsöztünk. Majd nyócóra körül gyütt ëgy vonat. Ekkorra mán olyan 
sokan vótak az utazni akarók, hogy nem fértünk föl a kocsikba. Mán a 
lépcsőkön is lógtak a bátrabbjai.   
– Én ugyan nem lógok! – montam Sanyinak. Ebbe mög is ëggyeztünk. Azér a 
„munkamorál” dógozott bennünk! Nem vót más választás, a mozdony utáni 
posta vagonba ugrottunk föl. A vagonajtót nem löhetött becsukni ëgyik ódalon 
së. Alig indult el a vonat, a szél, na mög a mozdony is bekavarta a havat, bele a 
képünke.Nagyon fáztunk. Az első mögállóig bírtuk a belső fűtés ellenire. 
–Sanyi! Én nem mék tovább! Ha mögáll a vonat, lëszállunk. – Úgy is lött. 
Vissza gyalogoltunk a kisállomásra ëgy kis „fagyálló” fölhajtása után 
fölbátorodva, fölhívtuk a gyárat, hogy nem tudunk mönni dógozni. Jól átfázott 



 

 

testünket a restibe még ëgy-két fröccsel fölmelegítöttük. Emelködött a kedvünk 
is. Ëccör csak azt látom, hogy Sanyi barátom imbolygó léptökkel a váróteröm 
felé botorkál. Lëült a padra, fejit karjára hajtva mély álomba merült. Azt hittem 
csak viccöl. Én elköszöntem tűle. Másnap röggel mán ahogy möglátott, 
messzirül rázta az öklit 
– Mér hagytál itt te szemét! Ordította jó hangosan, csak úgy zöngött a 
váróteröm. Lëhiggadva mesélte, hogy bizony lëszállt az este, mikor az 
állomásfőnök fölkőtötte, hogy ”jó ember maga hova utazik?” Sanyi fölugrott, 
mint akit a ló rúgott mög, oszt rohanva hagyta el a várótermöt. 
  Szorgalmasan jártunk építeni a szocializmus talapzatát, de csak nem akart 
a fölmönő fal emelködni.  
 Sanyi barátomrul azt is köll tudni, hogy nagyon spórolós gyerök vót. Nem 
cigizött, nem kocsmázott, csak velem iszogatott hébe-hóba. A csajokkal 
kapcsolatba is egészen más vót a gusztusunk. Szerette, ha kényöztetik az 
asszonyok, lányok. De ez nem ide tartozik! Valahányszor híttam vóna olyan 
helyre, ahun ëgy kis pézt is köllött kőteni, nem gyütt. Mindig vót valami 
kifogása. 
Csak jóval később tuttammög ennek is az okát. 

 Ëgyik röggel nem látom Sanyit. Së a váróterömbe, de a restibe së. Mi lött 
vele? Elaludni soha nem szokott, lógás nem vót rá jellemző, – de én së lógtam 
soha. Na, majd elmongya, gondoltam. Az öltözőbe érve mán messzirül hallottam 
összetéveszthetetlen hangját.  
– Hát té mivel gyüttél? Tán taxival? Ëgy kicsit mögaluttál? 
– Nem barátom. Nem. Majd műszak után möglátod! 
   A kíváncsiság egész nap piszkálta az agyamat. Próbáltam valahogy 
kiszödni belüle, hogy mit fogok möglátni a műszak után, de csak bazsalygott az 
orra alatt. Alig vártam, hogy mögtuggyam mi az, amit annyira titkol előttem. 
Kilépve a kapun, mán Sanyi ott állt a biciklimögőrző kapuja előtt ëgy szürke 
motor mellett. Nem szólt, csak a rá jellemző faarccal várta a reagálásomat. 
- Hűha komám! Kié ez a motor? 
- Az enyim barátom. Mögvöttem. Ezér nem möntem én veled éccör së. Látod  
barátom, eztán evvel gyüvünk dógozni. 
 Ëgy ilyen motor akkor nagy dolognak számított.  A hírös Csepel 
motorkerékpárok után kiatták a Csepel Danuviát, szürke kiadásba. Nem valami 
szép vót, de ëgy korszerűbb motor vót mán. – Ez nagyon klassz komám! 
Használd egésséggel! De éngöm mikor motoroztacc mög? 
– „Majd ha jól bejáródik” – monta. 



 

 

 Na, ez a nap is bekövetközött. Szegedrül gyüttünk hazafelé. Hasítottunk. 
Vitte a szél akkor még vidáman lobogó sörényünket. Vásárhely felé közelödve 
éccör csak nagy fékezés… 
– Mi van? Mé álltál mög? – kérdözöm a mindön szint jáccó Sanyit. Nem szól. 
Csak ülünk az álló motoron. De Sanyi mongya a cifrábbnál cifrább monológját. 
– Mondd mán, mi bajod van? Tönkre mönt valami? Vagy elvesztötté valamit? 
Vagy Szegedön köllött vóna valamit intézni? Mongyál mán valamit! 
– A körmöm! A körmöm lëtört! Mán miúta növesztöm, oszt most vége! Nézd 
mög! 
– A motorral lött valami? Mér álltál mög? Nem tán azér mer lëtört a körmöd? 
Majd kinyő! 
– Nincs sömmi baj, csak nagyon fölmelegödött, oszt ëgy pillanatra mögszorult a 
dugó. Oszt, ahogy hirtelen berántottam a kuplungot, a körmöm beakatt, oszt 
nézd mög: oda van! 
  Én legszívesebben röhögtem vóna, de nem mertem! Mer amilyen 
goromba tudott lönni, hát otthagyott vóna. 
 Hun motorral, hun vonattal jártunk. A mindönnapi unalmas várótermi időt 
elviselhetővé töttük ëgy-két fröccsel, vagy felessel, ami ekkor a kevert, a 
császárkörte, triplisec, vagy a jó barnacimkés cserösznye vót.  
Ám ifjúságunk egin a haza védelminek sötét felhős időszaka közelödött. 

Én is, mint mindön tizennyóc éves kölök, ha nem is nagy örmmel, de vártuk 
mán a katonai behívót. Na osztán az së váratott sokáig magára. Ekkor mög 
ekkor jelennyön mög itt és itt, állt a szép sormintás keménypapíros fölhíváson. 
Másnap röggel mán nagyon szontyolodottan möntem munkába. A kisállomáson 
mán jókomám, Tóth Sanyi a rá jellemző faarccal fogadott. 
– Hm, mi van? Ecetöt ittál? – kérdözi, látva szontyolodott képemet. 
– Az van komám, möggyütt a behívóm sorozásra. 
– Na osztán! Néköm is!  Örüjj neki, legalább hamarabb túllöszünk rajta! 
– Mer tán Të is mögkaptad? 
– Mög ám komám! Ide Vásárhelyre köll mönni sorozásra, oszt azt hiszöm ide is 
vonulok be. 
– De én úgy gondoltam komám! Néköd mögmondom őszintén, nagyon teccik a 
katonaruha!  Nézd mög, van munkahelyük, lakásuk, jó keresötük. Mi bajunk 
lönne, ha mi is bennmaradnánk? Tudod mit, ha bevonulunk, beaggyuk a tsz-t. 
Ebbe marattunk.   
 A sorozáson mögfeleltünk mind a ketten. Őszre vót várható a bevonulás. 
Ëngöm közbe baleset ért, oszt emmiatt nem löttem alkalmas. Úgy hítták az ilyen 



 

 

„nyomorékokat” „Szakszolgálatra alkalmas” Ez azt jelentötte, hogy a havi 
keresetöm 20% át be köllött fizetni a nagykalapba! Na, de nem rullam van szó. 
Sándor barátom hála Istennek alkalmas lött. Bár në lött vóna! 
 Vásárhelyre szólt a behívója. Ide is került valójába. Beőtözés, beszoktatás, 
fölkészítés az eskütételre. Hűvösödő őszi napok ëgyikén Tóth honvédot – ez lött 
a megszólítása – hívattya a századparancsnok.  
– Tóth honvéd jelenközik! –Vágta vigyázzba magát Sanyi, ahogy ezt tanították 
vele az elmúlt hetekbe. 
– Tóth honvéd, tud tüzet rakni? 
– Igenis tudok, azt hiszöm. 
– Kicsit hideg van itt, rakjon tüzet. Igyeközzön osztán, mer röszket a toll a 
kezembe.  
Próbálta viccösre vönni, látva a mögszeppent kiskatonát.  
– Na, mit áll ott, mint Bálám szamara a högytetőn? Csinájjon mán valamit! Mi 
van mögkukult katona? Nyomás gyúccson mán befelé!  
Sanyinak nem gyütt ki hang a torkán, csak mutogatott a kályhára, mög a kályha 
előtti ládára, amibe a tüzelő vót. De nem vót gyútós!  
– Na, mi van mán? Ott a fa, ott a kályha, gyerünk! 
Nagy nehezen kinyögte, hogy nincs gyújtós, nincs papír, mög talán gyufa së. 
Lëgugult. Kinyitotta a kályhaajtót. Kikapart valamennyi pörnyét a kályha elé. 
Elővötte a zsebibül a bicskáját, oszt elkezdött valamennyit lëfaragni ëgy darab 
fábul gyútósnak. Közbe a szpk odadobott ëgy újságot, mög a gyufát. Sanyi 
szótlanul, idegösen nyomta be a papírt és a nehezen lëfarigcsált fadarabokat. 
Möggyútotta. 
– Jelentöm ég a tűz. – De alig mondta ki, valami zuhanás a kályhába.Ömlik a 
füst a kályhábul. 
– Mi ez katona! Maga szórakozik itt! Az a szöröncséje, hogy az eskütétel még 
hátra van. Kedvem lönne azonnal kis futkosóra kűdeni. Nézze mög mi vót ez? – 
Az vót, hogy szögény barátom csak ëgy részit szödte ki a salaknak. A nagyobb 
rész föl vót akadva, oszt, ahogy melegödött kicsit, lëzuhant a salak az alig 
pislákoló tűzre. 
Errül a szöröncsétlen esetrül az első levelibe számolt be. Osztán ebbe a levelibe 
kifejtötte, hogy barátom, nem löszök én katona! Ezök nem embörök, ezök 
barmok.  Látogatni nem tudtuk, hisz kedves barátom szinte állandóan büntetés 
alatt vót. Leveleztünk. Olyanokat írt, amit tán nem is illő elmesélni. A nem jól 
induló katonai szógálat rányomta bélyegit a további szógálati időre. Sanyival 
nem löhetött kukoricázni. Ha neki nem vót kedve valamihő, azt nem is csinálta. 



 

 

Mán nem érdekölte az állandó bünti. Kimönője nem vót soha. A szabadságot is 
a leglöhetetlenebb időbe adták ki neki. Történtëccör... de kezdöm az elejin: 
Sanyiék a laktanya mögötti tanyák ëgyikibe laktak. Ezön a napon Sanyi éccakai 
őrjáratba vót beosztva. A tanyájuk felöli őrtoronyba, mög a hozzá tartozó 
szakaszra vót beosztva. Röggel a váltáskor a kijelölt helyön nem találták az 
őrszömet. Eltűnt a fegyverrel ëgyütt! 
Zűrös idő, kubai válság, feszült nemzetközi helyzet. Riadó! Mindönki Tóth 
honvédot keresi. A laktanya mindön szögletibe, a város mindön kocsmájába, 
szórakozó helyein. Sömmi! Tóth honvéd eltűnt. Valaki – aki ismerte Sanyi t– 
javasolta, hogy nézzék mán mög a tanyán! Nem-é otthon van. Ott vót! Tóth 
honvéd ruhája katonásan székre rakva, a géppisztoly belükve az ágy alá. A 
katona angyali nyugalommal alszik! Mán nem is elmékszöm hány napot köllött 
tőtenie a kóterba. Azt mondhatom, hogy bizony a kemény két év alatt soha nem 
tuttunk találkozni ëgy látogatási időbe së Sanyival. Ëgyik alkalommal azér 
próbálkoztunk. Kerestük Tóth honvédot. Az üti kimutat az ablakon. „Ott van 
Tóth honvéd. Büntetés alatt van, most éppen a tankokat mossa, a gyakorlat 
után.”  
Sanyi barátom katonai elképzelése nem úgy alakult, mint ahogy azt annak idejin 
elképzeltük. Alig várta, hogy lëszerelhessön. Nem atta mán be a tsz-t. Én közbe 
mögházasottam, családot alapítottam, de nem Vásárhelyön. Sanyi életúttyát csak 
hírökbül ismertem eztán. 
A romániai forradalmat a tv-n körösztül kísértük figyelömmel. Nagyon szívön 
ütött, mikor láttam a vásárhelyi hősrül készült riportot. Óriási súly zuhant rám. 
Ott láttam azt az embört haldoklani, szenvedni, akivel oly sok szép emléközetös 
eseményt éltünk mög. A sors akarta talán, hogy más utakon folytatóggyon 
életünk. Hiszen mindig ëgyütt vótunk. Ha Vásárhelyön maradok, biztos ott ülök 
mellette a kocsiba, oszt visszük a segíccségöt a harcoló rászorulóknak. Nem így 
vót mögírva! Én élök. Sanyi valahun most is segít a rászorulóknak.  
Sanyi! Nyugoggy békibe! Emléköd örökké mögőrzöm! Gyerökeimnek átadom a 
rúlad készült videófölvételt, hogy  mindig emléközzenek rád. 
 

 

  



 

 

 

Vecsernyés Lászlóné Nyári Katalin: Ëgy nap az öreghögyi tanyába 
(Szögedi tájszólásba) 

 

  A berek fölű langyos szél lopóckodott a tanya udvarára, 
möghintáztatva a labdarózsabokor virágos ágait. 

  Mindönki fölkelt mán, nyáron korán kel a Nap is. A törpekakas is 
ekukorékóta röttenetös rikácsoló hangján az ébresztőt, a szobaablak alá állított 
fatuskó tetejin. 

  A gazda, vadászembör lévén, mán jó ideje emönt dógára. A vizslák 
itthon marattak, legnagyobb bánatukra. Rompun, Sára, Gina az udvar homokos 
részin lustákottak. Az orrukat finoman mozgatva válogatták szét a rétrű gyüvő 
illatokat. Sёmmi különöset nem tanátak benne, mégis úgy figyetek, mintha az 
életük múna rajta. 

Rompun mán körüljárta az udvaron vízzel mögtőtött régi bádog fürdőkádat. A 
gazda lё szokta vinni üket a tanya melletti tóhon is fürdeni, ha ideje engedi. 

  Misi kandúr a tanya ereszcsatornájába öszögette röggelijit, ёgy 
ekapott verebet, a kutyáktul nem háborgatva. Pötyike, a fehér-foltos anyacica 
ёgy használaton kívüli almásládába szoptatta a télvégi románc követközményeit. 
Pofáján fődöntúli ábrázatta többször is mögszámóta orráva a kicsiket. Majd 
nyugottan lёtötte fejit a kivénhett birkabűrre. A három kiscica – Misike, Gücüs 
és Nusika – épp a világlátás tudományáva foglalkoztak, ugyanis ma röggerre 
nyít ki a szömük. 

  A gazdaaszzony tejes cumisüvegge a kezibe elindút a hátsó 
tyúkudvar felé, ahun az ekerítött részön mán türelmetlenül várta a kis őzsuta. A 
vadász ёgy bejárás alkalmáva födözte fő az elárvút kis állatot. A gida mán 
mögszokta a tanyát, lakóiva ёgyütt. 

Vadásztatási napon ekísérte az emböröket a rét túlsó feléig, majd visszagyütt, 
oszt lёfekütt a tanya udvarán. Csak az epörfa alá kitött vizipálmáva nem tudott 
mögbarátkozni. Ahogy nőttek vóna a hajtásai, Kajta azonna tövig lёrágta. 



 

 

  Amikó a nap vége felé a falióra elütötte az öt órát, zuhanó 
repülésbe, jellegzetős hangjukkal kísérve mögérköztek a gyöngyösök is. A régi 
disznóól melletti lapos részön várták a kukorica adagjukat. Éccaka a közeli 
akácfákon aluttak, mer itt vótak a legnagyobb biztonságba rókáktúl, kutyáktul. 

  Mire besötétödött, mindön elcsöndesödött, csak a kutyák ugattak 
mög ёgy-ёgy fölröppenő fácánt, vagy a messzi tanyákba közvetítötték az 
üzenetüket. 

  A Hód is főgyütt mán az égre, fényive mögkönnyítve a portyázni 
induló róka úttyát. Nemhiába híjják ravaszdinak, mer az égiháború kellős 
közepin is képes elindúni a rétön alvó libákhon, kacsákhon. Ha mégsё sikerül 
libacombra szört tönni, beéri a mezei egérrel is. 

  Vajon lёborítotota ё a gazdaasszony a pulyka kotlóst a vesszőbül 
font kassa a tanya melletti susnyásba? Ha igön, akkó mögmönekűtek, ha nem, 
akkó röggerre csak az üres fészök maratt. 

 

Gyerökkorombú marattak mög ezök az emlékök az öreghögyi tanyárul. 

 

2018. decembör 

 

Vecsernyés Lászlóné Nyári Katalin 

Szöged   

  



 

 

Kezes Imréné: Fapados kirándulás 
 

Rövid, de kemény tél vót – korán kitavaszodott. Nagyanyámnál az 
almáskamurába még vót néhány láda ződalma; húsvéti rozmaring fajta. 

Ez olyan vót; hogy a haján viackos réteggel dacolt az idő múlásával, mögőrízte 
jó ízit. 

Ilyentájt szokott gyünni ëgy kis barna mönyecske almáér. Hát gyütt is – jó 
beszédös, sebös járású asszonyka vót. Gyalogosan járt a sarki VÁGÓ bótba, oszt 
begyütt almáér is. 

Ű vót Finta fiákerös mönye; véle üzent nagyanyám, hogy – Ugyan gyüjjön mán 
be në soká a fiákerös hozzánk, hogy mögbeszéjjük: vinne lë minket a vasútra 
ëgy röggel – mög értünk is gyünne estefelé. 

Úgy is lött; Finta fiákerös mögállt harmadnap előttünk. Nagyanyám kikocogott, 
mögëgyeztek, hogy mikor lögyön a fuvar – mög hát mibe kerül ez a 
gyüszmékölés, mennyi a fuvardíj? 

Elérközött nagy nehezen az a röggel. 

Szép kis fekete, ëgyló húzta a féderös fiákert – fölkászálódtunk hát négyen. 

Hát ilyen előzményökkel indultunk el családilag Szögedébe: nagyanyám, 
körösztapám, édösanyám mög én, aki még iskolás së vótam. Végig a Szentösi 
uccán – szép sima beton vót. Körösztül a Belvároson a sárga keramiton kocogott 
a lovacska a Városháza mellett lë a lejtőn. Tovább a Villasoron, a platán fák 
köszt a Népkerti vasútállomásra. 

Na oszt csudáltuk ám a Kisállomáson a színös majolikákkal díszítött oszlopokat, 
a dísz kutat, ahun inni is löhetött.  

A váróterömbe ëgy kis ablaknál mögváltottuk a jegyöket, de ott olyan szép 
virágokkal festött asztalok, padok, székök vótak, hogy csuda. 

Esztán kinn a peronon ácsorogtunk, vártuk a vonatot. Mán gyütt is – kormos 
füsttel a mozdony, mög fehér gőzt is fútt a magosba. 

Mán vótak benne utasok, űk a Nagyállomáson szálltak föl. Mink is 
elhelyözköttünk a fapados ülésökön. Hosszút fütyült odalénn a vasutas, oszt 
mögindultunk! 



 

 

Az úgy vót, akkor még, hogy a vonat „mindön görbe fánál” mögállt – ez persze 
csak vicc vót! 

De hisz alig is möntünk, Kishomok vót az első mögálló. Vótak kapával, ivóvizes 
kantával lëszálló asszonyok, embörök. A környékbéli Gorzsa tanyákrul 
garabolyosok szálltak föl – möntek Szögedébe, ki ezér, ki azér. 

Kopáncs – ott nagy gépállomás vót, mög belvizes kanális. (Későbbi évekbe 
hallottuk, hogy itt lelték a régészök a „Kökénydombi Vénuszt”, mög itten 
kaparták ki a pulykák a „szolidusz” aranypézöket.) 

Vajhát követközött – möntek-gyüttek az utasok. Láttuk ugyan, hogy velünk 
halatt a Szögedre mönő makadám út, nagy nyárfákkal, de forgalom nem nagyon 
vót rajta. 

Sártó mögállóba lëszállt ëgy csapat iskolás fijú – gyalogosan möntek tovább a 
tanító bácsival Lúdvárra, a szivattyútelepre – fönn a Tisza tőtésön. 

Félelmetös vőt, ahogy átdübörgött a vonatunk a vasúti hídon a Tisza fölött. 
Nagy vót a víz – odalënn a fűzfák köszt is kinn vót a Tisza vize. 

Algyő – a’ mán nagy állomásnak láccott – több vágányon várakoztak nagy 
tartálykocsik, nyitott tehervagonokat, siető utasokat láttunk. 

Baktónál nagy tápéi gyékény szatyrokkal, zsákos átalvetővel hátukon siettek a 
lë-föl szálló utasok, oszt mán möntünk is tovább. 

De készülni köllött a lëszálláshon, mer Szöged-Rókusra értünk mingyár’! 

Lëszálltunk, a vonat az mönt tovább Szöged- Nagyállomásra. 

Siettünk a villamos mögállóhon – ottan éppen benn állt ëgy sárga villamos – 
mintha a vonat útasaira várt vóna. Beültünk, jegyöket köllött vönni a kalauznál, 
aki lyukasztotta is azokat. Mögrántott ëgylëlógó bűrszíjjat, oszt csilingölve 
indultunk tovább. Szép, szélös „sugárút” vót ez, úri házakkal, emeletös 
bérházakkal, alattuk üzletökkel, - errül is, arrul is. 

Édösanyám a garabolyba elhozta a szobai vekker órát, amire nagyon köllött 
vigyázni – mer még akkoriba a karóra ritkaság vót, de zsebóránk së vót. Közbe 
mögérköztünk! Az Anna-kútnál lëszálltunk. 

Na hát! Most elárultam, hová is möntünk – hát az „Anna fürdő”-be! Szép, 
különlegös épület vót az mán akkor is! 



 

 

Kétfelé váltunk, mer a női mög a férfi külön fürdő vót, medencékkel. Ez nem 
strand vót – hanem gyógyfürdő, mög tisztasági fürdő is. 

Ide nem köllött hozni fürdőruhát – nem is vót nekünk olyan. Lëvetkőztünk, oszt 
mindönki kapott ëgy kötényt, amit maga elé köthetött, asztán ëgytürülközőt, 
mög ëgy kis darab szappant. Elül kötény, hátul sömmi! 

Nem sok időnk vót a gyógyfürdőzésre – nagy vót a gőz is, oszt neköm unalmas 
vót, möntem alá-fölé… Biz én hanyatt estem a csurgó szappanos vizekön.Vérző, 
fájó seböt ütött a beton a könyökömön. Ríttam is, mer fájt – nagyanyám 
mögmonta, hogy nem hoz el többet – utána mög ezér is ríttam. 

Édösanyám bekötötte fehér zsebkendővel – (évekig mögvót a sebhely – emléke 
a fürdőnek). 

Azér mégis jó vót! Még ëgy ötliterös – pálinkaszagú demizsonba Anna kúti 
forrásvizet is hoztunk Szögedébül. 

Tuttuk hány óra; a villamossal elértük a vonatot is. Én hazafelé aluttam – 
nekidűlve Édösanyámnak. A Népkerti kisállomáson várt mán minket a fiákerös 
a mögállapodás szörint. 

Szöröncsésen hazaértünk a Jókai uccába. 

Még tisztábbak is löttünk, mint vótunk röggel, mikor elindultunk. 

 

Hódmezővásárhely, 2019. január 9. 

          

  



 

 

Dr. Bálint Jánosné Ágoston Ilona: Furmányosság 
 

  A településök fejlesztésinek igön fontos szerepe van a lakosság 
mögtartásába, ami nagyon sok mindönre kiterjedhet. Többek között az 
iskolaröndször működésire, az egésségügyi szógátatásra, a lakosság 
foglalkoztatására mög nem utolsó sorba az úthálózat korszerűsítése së 
hanyagolható el. Mindezök igön kőccségösek löhetnek, a röndölközésre álló 
pénzeszközök viszont átalába elmaradnak az igényöktű. Éppen ezér a kiadások 
födözetinek előteremtésire, a lakosság hozzájárulására is számít – a cél elérése 
érdekibe – a falu vezetősége. A közösségöt szógáló létesítményök fejlesztésit 
illetően figyelömbe vöszik a lakosság előzetös javaslatait, esetleg közvélemény 
kutatást végeznek. Így történt ez János bácsi falujába is, még az 1980-as évekbe. 

 A falugyűlésön szót is kért. 

  -Máma má nem a szülőfaluba élik le az életüket a gyerökök, mint 
egykor apáink, nagyapáink. Nagyot vátozott a világ! Autóva járnak haza a 
városokbul, de hiába mossák le habos samponna, hiába fényösítik, olyan sár van 
a kocsiúton, hogy ha nem vigyáznak, még el is akadnak. Moder világba, moder 
portalanított utak köllenek. Szárasság idejin mög akkora port kavarnak, hogy 
alig löhet látni tülle – mondogatta a falugyűlésön. 

  - Úgy van, jó mongya – helyösölt a hallgatóság. 

  - Ha jó utak lönnének, még a fiatalokat is könnyebben itthon 
löhetne tartani. 

Ezér a fölszólalásér még mög is tapsolták az öregöt. 

 

  Természetösen mindönki a saját uccáját tartotta legfontosabbnak a 
korszerűsítést illetően. Az akkori tanácselnök közvéleménykutatást javasolt, 
ëgybe azt is fölvetötte, hogy szükségös a lakosság anyagi hozzájárulása is, mer a 
saját tőkével röndölközők nagyobb eséllyel pályázhatnak a betonos út 
kiépítésire. 

  -Mögaggyuk! – hangzott el ëgyhangúlag a sokat emlögetött 1848-as 
országgyűlés szállóigéje. 



 

 

  - Annyi lelkösödést a kivitelbe, mint a mögajálásba – idézte 
Kossuth Lajost a tanácselnök is. 

Kati néni – aki aktív tanácstag vót – vállalta is, hogy végigjárja az ucca lakóit, 
oszt gyűjti az aláírásokat, mer csak ëccségös akaratta érhetik el a célt. A 
távolmaradókkal is tudattya a távlati tervet, mög, hogy mindönki számára 
kötelező a tízezör forint hozzájárulás az útépítéshön. 

 

  No, ekkó azér történt egy kis mögtorpanás. Vót aki aszonta, hogy 
neki nincs autója, nem is lössz, neki annyira nem szükségös, ha eddig jó vót, jó 
lösz ezután így sárosan is az ucca. A Nőtanácstul mög az a javaslat érközött, 
hogy az ucca végin a naccsaládos Balogékat möncsék föl a fizetési 
kötelezöccség alul, mer azok olyan szögényök, hogy nem tuggyák – még jó 
indulattal së – kifizetni a rájuk eső részt. Méltányossági alapon, Jóska bácsi is 
kérte a fölmöntésit, mer balesetöt szenvedött – más hibájábul vesztötte el a fél 
lábát – ű së fogja az utat hasznáni, mer csak a kerekes székke tud a járdán 
közleködni. Aztán még más-más kifogásokkal is éltek a lakosok. Annak is híre 
mönt a faluba, hogy bizony az is hasznájja majd az utat, ha elkészül, aki nem is 
fizetött hozzájárulást. 

  Kati néni Jani bácsihon vitte először az ívet aláírásra. Ű ugyanis 
mindig a köz javát akaró, kösztisztöletbe álló iparos embör híribe állt. Remélte, 
hogy aláírása húzóerővel hat majd az ucca lakóira, mög tűle indút el az útépítés 
gondolata is. 

  De ekkorra má Jani bácsihon is ejutottak a hírök, hogy ki-ki milyen 
indokka bújhatna ki a fizetés alul. Ű is sokallta a tízezör forintot. – Sok péz az 
ëgy nyugdíjasnak… Hátha elfeledköznek rúla, ha a mögfelelő összeg mán 
összegyűlik. Ëgyre törte a fejit, hogy milyen kibúvót tanáhatna, a fizetési 
kötelezöccség alul. Kati néni unszolására is azt felelte, hogy majd még 
möggondójja a dógot, most nem ír alá sömmit. 

  - Csak nem akar kifaróni szomszéd uram? Ippög maga? – mikor 
mind a két mérnök fija autóval gyün haza a városbul?... Na ezt nem gondútam 
vóna magárul – méltatlankodott Kati néni. 

Szöröncsére vótak az ügyhön lelkösen hozzáállók, sőt nyugta ellenibe má a pézt 
is atták, csak minél előbb möglögyön a jó út. 



 

 

  A pályázatra a megyei közgyűlés szép summát szavazott mög, a 
falu köccségvetésibül is nagyobb összegöt biztosítottak, mög a lakosság jelöntős 
hozzájárulásáva, így sikerrel járt a kezdeményözés, oszt elkezdődhetött az 
útépítés az ëgyik leghosszabb uccába. Gyüttek a munkagépek. A markolók 
előkészítötték a területöt. A teherautók evítték a fölöslegös fődet, helyötte 
hozták a zúzott köveket alapnak, erre terítötték az apróbbakat. A lakosok is 
örömmel segítöttek, ki lapáttal, ki kapával egyengette a kavicsokat. Vót aki, ëgy 
kis pájinkát is hozott, oszt kínágatta a részvövőket, hogy még jobban mönnyön a 
munka. 

  - Jól összefogott az ucca! – állapították mög elégödötten. 

  Kati néni is a lapátolók között vót, oszt rögtön mög is jegyözte jó 
hangosan, hogy: - Ez nagyon szép, de mindönkinek fizetni köll!  Hozta is az ívet 
aláírásra újbul, de Jani bácsi most is azt felelte, hogy nem ér rá, mer sürgős dóga 
van.  Abba is hagyta a munkát. Kati néni bosszúságába el is monta a 
szomszédoknak, hogy má majdnem mindönki fizetött, még a szűkösen élők is 
előteremtötték a pézt, a munka jó halad – csak ez a góbé fejű Jani bácsi nem 
akar fizetni. Ezön csudákozott is a szomszéccság. Vót aki mögjegyözte, hogy 
mindig is fukar vót az öreg, de vót aki egyenösen neki szögezte a kérdést. Erre 
aztán főcsattant az öreg. 

  - Haggyatok engöm békén, majd elgyün annak az ideje! – ne 
sürgessön engöm sönki, - főképp në ëgy ilyen mindön lébe kanál asszony! Majd 
edöntöm én, hogy mikor fizetök! 

  Mán úgy lácott, hogy szép szóva nem tudnak dülőre jutni, más 
segíccség is köll, hogy möggyőzzék az öregöt. Kati néni fölhítta Jani bácsi fiját 
telefonon. 

  - Jancsikám, hát beszéjj má apáddal. Annyira támogatta az 
útépítést, mindönki helyösölt mikor fölvetötte a falugyűlésön, most mög nem 
akar fizetni. Mindönki mögbotránkozik rajta, hogy éppen ű a kihúzó a 
közösségbül… 

  Jancsi a követköző hétvégi hazalátogatás alkalmával szóba hozta a 
problémát. 

  - Apám, hát mér nem szólt, kifizetöm én… Mán rám telefonátak, 
hogy éppen maga nem akar… Pedig mink is azt az utat fogjuk hasznáni. Milyen 
jó lössz, ha ekészül… 



 

 

  - Ki telefonát? – fortyant föl az öreg. – Në üssék bele az orrukat az 
én dógomba! – Töröggyön mindönki a saját dógáva… 

  - Maga szólalt föl a falugyűlésön, oszt láttya a jó ötletbül most 
mögvalósulna az út. Hát mongya mán mög legalább, hogy mér nem akar fizetni? 

  - Én nem montam, hogy nem akarok! 

  - Hát mégsë fizet! Azér telefonátak neköm… 

Jani bácsi úgy érözte, hogy most végképp sarokba szorították, oszt éppen a fija. 

  - Én csak elsőnek nem akartam fizetni! – Értöd! – vágta ki magát a 
szorult helyzetbül, oszt, hogy nyomatékot is aggyon a határozott szándékának, 
ott rögtön lë is számóta a 10.000 forintot az asztal sarkára a kopott 
bugyellárisbul. 

  - Na mos mán elégödöttek löhettök. Vidd át Kati nénédnek, 
annak a szentfazéknak, mer tudom, hogy annak a mestörködése van a 
háttérbe… 

  - Dehogy viszöm, maga ugyë szégyölli, hogy így makacskodott – 
pirított rá a fija mosolyogva. – Azt hiszi nem tuggyák, hogy mi vót a 
szándéka az időhúzással? 

 

  Végül Jani bácsi felesége fizette be a pézt, de a nyugtát is a az ő 
nevire állították ki. 

Az út rövidesen ekészűt. A városbul hazalátogatók márkás autói nem 
löttek többé sárosak, sőt porfelhőt së kavartak. Jani bácsi is büszke vót 
fijaira, hogy űk is szép autóva járnak haza a faluba, a szülői házhon. 

 

  -  Csak azt a tizezör forintot në köllött vóna kifizetni!... 

  



 

 

Bálint Jánosné Ágoston Ilona: MÖGÉRI 
 

  Szép őszi délután vót. Az ebédöt követő szunyókálás után jól esik 
ëgy kis séta.  
- Azt mongyák jót tösz a mozgás, hátha a gyüvő hétön mán esők gyünnek. E 
gondolatok jutottak eszibe Bandi bácsinak. Halkan, hogy az asszonyt fölnë 
ébressze, odacsoszogott a szekrényhön. De az ajtó nyikorgott, Kati néni szömei 
azonnal fölnyíltak. 
 - Mit keresöl? – kérdözte az öregöt. 
 - Ëgy tiszta ingöt akarok fölvönni, kimögyök a temetőbe, mögnézöm a 
síremlékünket. 
 - Két hete is ott vótál, mit néző rajta? – tán mán alá kívánkozol? 
 - Ugyan, ugyan, inkább csak sétálni akarok, sokat kő mozogni, aszt monta 
az orvos. 
 - Neköm nagyon fáj a térdem, vizes ruhát töttem rá, én nem mögyök. 
Vödd ki a legfölső ingöt, oszt csukd be a szekrényajtót – zárta lë Kati néni a 
szóváltást. 
  Bandi bácsi át is őtözött, oszt lëindút. A helyi busz a temető 
kapujáig vitte. A főúton jó hosszan ballagott, aztán balra fordult a majdani 
nyughelyükhön. A múlt évbe az infarktus után kettes sírhelyet váltottak, oszt 
márványbul csinátattak keretöt, szép ívű emelvénnyel. Belevésették 
mindkettőjük nevit, születési időpontyát. A kötőjel után még hiányzik az 
évszám. Ha elgyün az idő a fölsőbb utasításra, a gyerökök majd elintézik, hogy 
az a dátum is fölkerüjjön. Elégödött vót a jövőbeli nyughelyivel. 
 - De jó, hogy mögcsinátattuk, ki tuggya mikor kő ide kőtözni? 
Ahogy mögállt a sírkeret előtt, rögtön észrevötte, hogy mellette ëgy új sírhantot 
friss koszorú,mög virágcsokrok borítanak. 
 - Ez még két hete nem vót itt… Ugyan kit temethettek ide? A körösztöt 
eltakarták a virágok, nem tutta a nevet elolvasni. – Szóval mán mögvan az új 
szomszéd is – gondúta. 

  Rövidösen középkorú férfi állt mög az új sír mellett. Összetött 
kézzel, lëhajtott fejjel állt, talán imádkozott, aztán a szomszéd felé biccentött a 
fejivel. Bandi bácsi beszélgetést kezdeményözött. 
 - Nem rég történt ugye? Látom még frissek a virágok. 
 - Igön, ëgy hete – válaszolt a férfi. 
 - Nem a felesége talán? 



 

 

 - Nem, nem, az édösanyám, 88 éves vót… 
 - Az mán szép idő, nyugoggyon békébe… 
  Bandi bácsinak ismerős vót a férfi arca. Mög is kérdözte: - Ugye 
magát láttam nem rég a tv-be, valami juhásszal készítött riportot? Nagyon 
fájintos vót! 
 - Igön, möglöhet, vót ilyen riportom – válaszolt ëgy eröltetött mossollyal a 
fiatalembör. 
 - Én is paraszt embörvótam, szerettem a fődet, mög az állatokat, de most 
mán csak a kertbe töszök-vöszökëgy keveset. Sokat dógoztunk, jaj, de sokat, 
oszt mégis olyan kevés anyugdíj... 
 - Maga is mögcsinátattya majd a sírkeretöt? – tért vissza Bandi bácsi az 
előző gondolataihon. 
 - Talán - majd később. Sokba kerül, sok pénz köll hozzá… 
 - Bizony, drága! Sokat spóroltunk rá mink is a feleségömmel. Tuggya 
mennyibe került ez? Másfél millióba!  Bizony! De én azt montam az 
asszonynak, hogy első röndűt akarok! Az én síromon nënőjjön gaz, még száz év 
múvasë… 
 - Szép is lött – dicsérte mög a szerkesztő úr. – De nem sajnálta erre kőteni 
azt a kis nyugdíjat? Mögérte erre kifizetni másfél milliót? 
  Bandi bácsi fölemelte a hangját. – Hát hogynë érte vónamög! Amit 
ezön a fődöntőtünk, csak 70-80 év, legföjjebb 90, de ott lënt százakat – mutatott 
möggyőződéssel az ujja högyivel a mélység fölé. 
 - Mer onnan még nem gyütt vissza sönki. Legfőjjebb majd a 
föltámadáskor, de addig azt hiszöm, sok éccakát köll odalënt átalunni… 

 

Szöged, 2018. decembör 



 

 

Szántó Imre: Gyerökkori emlékök  
Mikor az unokák közül a kisebbek elgyünnek hozzám látogatóba, mindig 
mongyák, hogy papa meséj valami régi dógot. Azér említöm, hogy a kisebbek, 
mer 27 unokám van (nem tévedés: 27) és mán van ëgy dédunokám is. Ëgy része 
mán fölnőtt, de kisebbek is vannak köztük. Mikor a kérésük elhangzik, nem 
mindig jut eszömbe új dolog, ezér mögpróbálom lëírni az emlékeimet az 
utcabeli szomszédokrul, a pijócárul mög a békalencsérül, mög a kacsatömésrül, 
mer ezökrül a dógókrul a mai gyerök mán nem tud sömmit. Azt hiszik, hogy a 
hízott kacsa a bóti mélyhűtőpultba teröm, becsomagolva a nejlonzacskóba. 

Mindig itt laktunk a Fény uccába, édösanyám 1933-ban vötte mög a házat, ami 
vályogbúl vót, amit aztán a hatvanas évekbe lëbontottunk, mer mán nagyon 
tönkremönt. Kisgyerökként itthon vótam, óvodába nem írattak be, nem tudom 
miér. Így nagyon ráértem a kiskapuba kimönni, nézelődni, hogy lássak valami 
érdeköset az úccán. Rádiónk nem vót, csak az újság járt.1946-ba, mikor a péz 
elértéktelenödött, heti 3 tojás vót az előfizetési díj. Az újságos bácsi biciklije tele 
vót mindönféle szatyorral, kosárral, még ëgy gyékényszakajtó is vót nálla. 
Ezökbe rakta a sok összeszödött tojást. Mikor emelte föl a szakajtót, két vagy 
három tojás lëgurult rulla, oszt szétplattyantak a járdán. Ekkor is épp a kapuba 
vótam, oszt neköm nagyon teccött a látvány, csak azt nem értöttem, hogy az 
újságos bácsi mér káromkodik olyan rondán? 

Velünk szömbe laktak Lugosiék. Lugosi bácsi lovas rendőr vót, lóháton indult 
mindig szógálatba. Ha hallottam, hogy nyittyák a nagykaput, én mán kinn is 
vótam a kiskapuba, hogy lássam az ódalán a nagy kardot, ahogy ült a lovon. 
Mindig mögkérdözte, hogy fázol-ë Imre? Mindig ezt kérdözte, akár hideg vót, 
akár meleg. 3-4 éves vótam ekkor, még emlékszök rá. Mikor a második 
világhábórúba közelödött a front, ű is elmönt, oszt valahun odaveszött. 
Édösanyám mindig tartott tyúkot, mög néhány kacsát is. A kacsák nagyon étkös 
jószágok, mikor mán ëgy kicsit nagyobb löttem, kűdött békalencsét szödni a 
kacsáknak, mer azok azt nagyon szerették. Vót ëgy erre használatos garaboly, 
beletöttük a zománcát vesztött, konyhába mán nem használt tésztaszűrőt, evvel 
köllött a békalencsét halászni a víz tetejirül. 

A békalencse a nádasba vót, a nádas a vasúti tőtés mög a Mérleggyár vasút felüli 
kerítése köszt, amit tóajjnak híttak. Fél lábszárig-térgyig érő víz vót a nádasba. 
A Bálint úccán köllött mönni, elhaladtunk Héder Ferenc hentösbóttya előtt, 
aztán gyütt a Fridmanné bóttya. Itt Zsarkó István vót a bótós, a fiával, Zsarkó 



 

 

Pistával ëggyütt jártam általános iskolába a Szent István téri fiúiskolába. Később 
Pista lött a Székkutasi Takarék elnöke, de mán régön möghalt. A Bálint-Bajza 
ucca sarkán mög Kamocsai szappanfőző vót. Ide vittük disznóvágás után a nem 
öhető zsiradékot szappanra cserélni. Itt vót  a  közkifolyó is, ide jártunk ivóvízér, 
mer a mi udvarunkba csak ásott kút vót, de annak nem vót iható a vize. Az 
uccába csak három háznál vót bevezetve a víz, de csak vékonyan csurgott 
belőlük a víz. Sokszor röggeltül estig köllött várni, hogy ëgy kanta tele lögyön 
vízzel. Ameddig Lőrincék laktak mellettünk, oda jártunk ivóvízér, de mikor 
elatták a házat, az új szomszéd mán nem engette mög, hogy tűlle horgyuk a 
vízet, ezér köllött a Bálint uccai kútra mönni vízér. 

A Bajza –Kistópart ucca sarkán vót a Sósék bóttya, itt mög Szemenyei Kálmán 
bácsi vót a bótos. Rulla van ëgy emléköm is, mer a kirakatba ki vót írva, hogy 
üres boxos dobozt vösznek. Éccör találtam az úccán ëgy üres boxos dobozt, 
hazavittem oszt vízzel szépen kimostam, utána vittem Szemenyei bácsinak és 
kaptam érte 20 vagy 30 fillért, ami ëgy kis gyeröknek komoly összeg vót, mer 
néhány szöm savanyú cukrot vagy selyömcukrot löhetött rajta vönni. De löhetött 
vönni szíjcukrot is, ami fekete vót, oszt úgy nézött ki, mint a cipőfűző. 

Ezök a bótok még árultak petróleumot (amit röviden csak petrónak híttunk), 
mög kocsikenőcsöt is. Mind a kettő 200 literös vashordóba vót, a hordók a 
végükre állítva vótak a bóthelyiségbe. Ha bemöntünk a bótba, mán érződött a 
petró szaga, de ez nem zavart sönkit. Vót olyan bót is, ahun nem bent a bótba, 
hanem ëgy onnan nyíló helyiségbe vót a petróshordó. A hordó tetejin vót ëgy kis 
kéziszivattyú, avval pumpálta ki a bótos a petrót. Petrómérés után persze kezet 
köllött neki mosni, ezér mindig mögkérdözte a bennlévőktül, hogy kér-é még 
valaki petrót, hogy në köjjön annyiszor kezet mosni. A petróleum  azér köllött, 
mer sok házba nem vót bevezetve a villany, ott petróleum lámpával világítottak. 
A kocsikenőcs mög valami gyöngébb minőségű csapágyzsír vót, avval kenték a 
lovaskocsik tengelyit, mög a kerekit. De evvel kentük a talyicska kerekit is, 
hogy në nyikorogjon. 

A petrót átalába üvegbe kértük. Ëgy borosüveg vót erre a legjobb: a nyakára 
kötöttünk szorosan ëgy madzagot, ez vót az üveg füle. Így könnyen löhetött 
vinni.  

A kocsikenőcsöt pedig ëgy nagy csomagólópapírba tötték. Ez a hordó is a végin 
állt, vót benne ëgy nagy malteros kanál, avval szötte ki a bótos a kocsikenőcsöt. 



 

 

Vótak persze nagyobb mög szöbb bótok is, ahun nem vót së petró, së 
kocsikenőcs. Ilyen vót a János térön a Marton bót, a Négyesi vasbóttal szömbe a 
másik sarkon. A bótos a pult mögött állt, osztán szödte össze a kért holmikat. Az 
önkiszógálás tejjesen ismeretlen vót. 

 

A Kistópart úccán elhaladtunk Csönde borbély előtt, ahova nyíratkozni jártam, a 
fölnőtt férfi embörök  mög borotválkozni is. Mindig többen várakoztak a 
sorukra, közbe politizáltak. Csönde borbély mellet vót a Kincsös János 
kovácsműhelye, ami előtt mindig állt ëgy-két lovaskocsi, patkolásra vártak a 
lovak, a gazdáik vigyáztak rájuk. A szömbe ódalon vót az olajmalom, ahun a 
napraforgó olajat présölték, mög az olajpogácsát a maradékbul. Ezt a jószágok 
ötték, de még mink, gyerökök is elrágcsáltuk. Itt löhetött vönni napraforgó hajat 
is, amit a magrul lészödtek. Jól löhetött vele a katlanba tüzelni, csak nem vót 
szabad sokat rátönni éccörre, mer elótotta a tüzet. A Kistópart ucca páros ódala 
elejin vót a Kistópart vendéglő, ami azúta is mögvan. Mellette vót a Herczeg 
kárpitos. A Kistópart ucca és a Bajcsy Zsilinszky ucca (amit az öregök Kállay 
uccának híttak) sarkán vót ëgy patika, ahun Papy Lajos vót a patikus. Ide 
többször kűttek valami orvosságér, mög néha piócáér, amit Sisa doktor röndölt 
Elek néninek, a másik szomszédunknak, ha magos vót a vérnyomása. Ilyenkor 
kaptam ëgy tiszta befőttes üvegöt, abba tötték a patikába a piócát, vizet öntöttek 
rá, az üveg tetejit lëkötötték. Vigyázva köllött hazahozni. A patika mindig szép 
tiszta vót, a pócokon a sok orvosságos üveg, mög a sokfiókos szekrény. Két 
üvegajtó vót a patikán, a belső ajtóba szép, csiszolt szélű üvegök vótak, az 
üvegök ajjába bevésve és arany színűre festve: SINGER ÁRMIN SZEGED. 

Ha Elek néninek piócát hoztam, mindig nagyon füleltem, hogy mikor gyün Sisa 
doktor? Ű a Klauzál uccán lakott, szömbe a jelenlegi Flamand pékséggel. Akkor 
még a pékség helyin is ëgy parasztház vót, véggel az úccára. Evvel szömbe vót a 
háza, mög a röndölője, ahun most az a nagy emeletös ház van. Sisa doktornak 
vót ëgy pedálos, 100-as Szaksz (Sachs) motorja, avval járt a betegökhön. 
Nagyon figyeltem, mikor gyün Elek nénihön, de főleg azt, hogy mikor mén el. 
Ha elmönt, és rögtön átléptem a kerítésön lévő kis ajtón és möntem be Elek 
nénihön, aki az előszobába az asztalra borulva ült a székön, a nyakán 2 vagy 3 
pióca, amik szítták a vérit. Ilyenkor mindig ott vót valamelyik szomszéd asszony 
is, hogy segíccsön Elek néninek lëszödni a piócát a nyakárul. Ha a piócák jól 
laktak, maguktul lëestek Elek néni nyakárul. Ha hamarabb lë köllött vönni a 



 

 

piócátkat, akkor sót szórtak rá, oszt akkor lëestek. A piócákat visszatötték az 
üvegbe, amit vissza köllött vinni a patikába. 

A patikánál átmöntünk a Bajcsy Zsilinszky uccán, mög az iparvágányon, ami az 
állomásrul a Bayer malomba vezetött. A Bayer malombúl lött később a 
Mérleggyár. Ezön a vágányon tolta be a búzával rakott vagonokat a gőzös 
tolatómozdony, mög húzta vissza az állomásra a liszttel mögrakott vagonokat. 
Ezután a lejtős fődút követközött, balra löhetött mönni az aluljárón át a Tóth  
malom felé, amit az öregök Hívő malomnak híttak, de még láttam olyan térképet 
is, amelyikre szintén így vót írva a malom neve. A Tóth család nagy része 
ugyanis hívő nazarénus vót. 

Ha igenyösen möntünk tovább, kezdődött a nádas, fél lábszárig érő vízzel, a víz 
tetejin békalencsével. Ezt nagyon szerették a kacsák. Ezér kűdött édösanyám 
sokszor békalencsét szödni. Vittem ëgy félrossz garabolyt, amit mán másra nem 
nagyon használtunk, benne ëgy lëvert zománcú tésztaszűrővel. Evvel halásztam 
a békalencsét a víz tetejirül. Mezítláb möntünk, legtöbbször az öcsémmel, én 
óvatosan léptem a vízbe, néhogy valami mögszúrja a meztelen talpamat. A vízbe 
ott vót a sok béka, ebihal, csíbor, mög mindön féle vízbe élő ögyéb férög. Vót 
mikor a vízbe dobott üvegdarab mögvágta a talpamat, vérzött is, de hazafeléa 
poros úton gyalogolva elállt a vérzés, nem is fájt. Ez vót az akkori sebkezelés. 

A kacsák örömmel fogatták a békalencsét,  így őszre mög is nyőttek akkorára, 
hogy be löhetött űket fogni tömni. A tömésnél nekünk is segíteni köllött, vittük 
oda édösanyámnak a kacsákat, amit mögtömött, azt mög vissza a kacsaudvarba. 
Figyelni köllött, nëhogy kimaradjon ëgy kacsa së a tömésbül, mer amelyik 
kacsát éccör mögtömtek, az többet magátul mán nem övött, inkább éhön döglött. 

A tömés úgy vót, hogy édösanyám lëült ëgy alacsony zsámlira vagy kisszékre, 
amire rossz, lyukas zsákot terítött, előre kinyútotta a  két lábát, kicsit fölemelte, 
a térgye alá tötte a kacsát, oszt a lábával lëszorította a fődre. Jobb keze felül vót 
a kacsa csőre. Kinyitotta a kacsa csőrit, bal kézzel nyitva tartotta, jobb kézzel 
markolt ëgy félmaroknyi,  vízbe áztatott morzsolt kukoricát ëgy rossz lábasbul, 
azt belegyömöszölte a kacsa torkába, az újjaival símogatta kívülrül a kacsa 
nyakát, hogy a kukorica  lëmönnyön a bögyibe. Ezt addig ismétölte, még a kacsa 
bögye tele nem lött kukoricával. Utána vittük a kacsákat a helyükre. Ivóvíznek 
mindig köllött előttük lönni, hogy tuggyanak inni, mer másként elpusztultak 
vóna. 



 

 

Mikor a kacsák pár hetes tömés után möghíztak, követközött a lëvágás, 
koppasztás. Utána gyütt a nagy nap, a kacsa mögsütése, majd elfogyasztása. A 
mai napig a számba van a finom sült kacsahús, a kacsatöpörtő, mög a 
kacsazsíros kenyér íze, pedig azúta mán eltelt vagy 70 év! 

Hódmezővásárhely, 2019.január hó 

Tisztelettel: Szántó Imre Hódmezővásárhely 

  



 

 

Daru Péterné Eszter: Majolikagyári emlékök 
 

Ezörkilencszázhatvannyolcat írtunk, ugyë ez mán 50 évinél több. Ekkó 
kezdődött „mindön idők” legérdekösebb életútja legalább is,ugyëneköm. A mai 
napig a kezdetöktül úgy emlékszök mindönre, sok érdekös mondásra, történésre, 
akárcsak ténnap lött vóna. Amikor elballagtam nyócadikbul, azon a nyáron vót a 
próbaidő, ami a Majolikagyárba vót. Hatvannyóc nyarán júliusba behíttak 
mindönkit, aki jelentközött írókázónak, körölbelül 12 „gyerököt” ëgy hét 
próbaidőre. 

Ott osztán eldűlt, kibül lösz majd ëccör festő. Én nem izgultam. Két évvel 
azelőtt mán mögtanultam Mónus Ferencnél korongozni, Ilonkátul mög írókázni 
kezdetlegösen. Ëgyszóval én tudtam dógozni, mer vót gyakorlatom mán. Többi 
mög csak lesött elejibe, kidűlt ugyë a festék a fönt lyukú írókájábul. Köllött a 
tetejire dugó faragva, mög sok egyéb dolog. Gyütt szeptembör, dógos napok, 
mög két nap hetente iskola. Mög még szombaton kint dógozni köllött. Majd 
elfelejtöttem, röggel a portás csöngetött, fönt vót ëgy ekevas darab, mög ëgy 
nagy nyélön csavar, osztán hat órakor verte bolondul ëgyiket a másikhon, ekkor 
kezdődött a munka. Szömbe a portával ëgy pár lépcsön föl köllött mönni, az 
ajtón belül vót a festőde, ahun hét sor asztal vót, mindnél 10 embör ült, köztük 
tartón két dëszka, azon vót a festeni való. Mindönkinek vót ëgy-ëgy széke, amin 
ült. Előttük asztalukon ëgy-ëgy korong, mög 5-6 íróka, mög mindönkinek kis 
edénybe víz vót, szivaccsal. Először mindön edényt lë köllött porolni festés 
előtt. A bejáratnál vót a festékös, ahun bödönbe vótak a festékök, tetejükön mög 
tálakba a szűrt festékök. Abbul tőtöttük föl az írókánkat. Végig a fal mellett 
dëszkatartó állványok vótak, amik közt ëgy iroda asztalnyi hely vót két székkel. 
Művezetőnknek, Farkasné Rózsika néninek, mög Bán Éva papírírónak. Ű 
osztotta ki, hogy ki mit fest. Ha készen vót, blokkot írt a deszka végire. 
Természetösen mindön mintának vót száma, azaz dekormintája. Vót, hogy 
edényrül másoltunk mintát, de legtöbbször dekorlaprul. Ëgy rajzlap nagyságú, 
előre keretözött, másik ódalán mög kölünböző adatokat tartalmazott, oszt 
színössel ki vót festve rajta a minta, aminek dekorszáma vót. Nem vót 
számítógép, mégis dokumentálva vótak sok-sok dologgal. Tanulók, akik 
ügyesebbek vótak, néha rajzolhatták ezöket. Itt mögjegyzöm, neköm jobban 
teccött, mint fölgyorsult világunk. „Mindön mögvan máma ëgy 
gombnyomásra”, neköm fölöslegös rossz máma szinte mindön, nem szeretöm 



 

 

mán a számítógépöket, mög a telefonokat së. Picikét használom azér én is 
ezöket. Buta vagyok ezökhön, inkább írni szeretök ceruzával, tollal. 

Osztán folytatnán a napiröndöt a gyárba. Röggel hattul dógoztunk, közbe fél 9-
tül 9-ig röggeli vót. Utána 3-ig dógozott mindönki. Szombatonként is dógoztunk 
akkor. Ëccör gyütt ëgy röndölet, osztán nekünk is 10 órakor munkahelyi torna 
vót. Kimöntünk az asztalok mellé, osztán Bán Éva mutatta mög, mit tornázzunk. 
10 perc vót a mozgás. Eltelt 3 év, szakmunkásvizsgáztam a többivel ëgyütt. 
Gyüttek a dógos évek. Sokszor hírös embörök is gyüttek gyárlátogatásra. Űket 
mérnökök kísérték végig. Mögmutattak nekik mindönt, korongozást, festést, 
mázolást, mög égetést. Mindönkinek a festés teccött legjobban. Folytatom 
tovább. Vót ëgy rádió is fönt magosan, oszt csak az öregök kapcsolhatták be. 
Mindig hallgatni köllött a Szabó család ismétlésit, mög jó magyarnótákat. 
Mesélök ëgy pár érdekös történetöt. Visszatérök 1968 nyarára. A legelső 
asztalnál, ablaknál ült Földháziné Ilonka néni, ű fölállva, tányér a kezibe, festött, 
mondta: „tënnap fridzsidert vöttek, osztán isteni bólét csináltak sok féle 
gyümölcsbűl, csuda jó íze vót". Vele srégön átal ült sógornője Földháziné 
Csillag Juliska, osztán ű mondta, hogy vöttek űk is fridzsidert. Tovább dicsérte a 
jó hideg vizet, amit ittak. Én mög csak lestem, mer nekünk a tanyán még 
villanyunk së vót, de mindön nap sokan meséltek sok érdekös dógot. Pár év 
múlva, Váriné Terike néniék vöttek Skoda autót. Utána Fejesné kicsi vött 
ugyancsak autót. Majd gyüttek a többiek sorba. Ëccör az asztalunknál mesélte 
társunk, űt elengedte bálba az annya a tanyasi körbe. Elmönt, osztán ëgy fiú 
kérdözte tűle, kér-é ëgy kupica pálinkát? Ű mondta, kér. Osztán kér-é kísérőt? Ű 
mög fölháborodva mondta, dehogy kér, haza talál ű maga is! Neköm nagyon 
teccött! Ëccör művezetőnk, Rózsika néni mesélte (ű mán ekkor 80 fölött vót), 
gyütt dógozni, a János teret mán möghaladta, osztán az akkori Bajcsy 
Zsillinszky utcán biciklije előtt ëgy kabát sötétlött a fődön. Lëszállt a biciklijirül. 
Hát látja, hogy ëgy nagy rakás elefánt szar vót. Akkor még gyalog sétált a 
cirkusszal az elefánt a lakókocsik után. Jót nevettünk ezön, mint sok máson. 
Ëccör Bánfiné Erzsike néni, az az Lakó Böske kért túrút, mög tejfölt Váriné 
Terike nénitül, Orbán Téruskátul, mer nekik vót tehenük. Mán másnap hozta, de 
nem csurgott lë teljesen a túrú, osztán ëgy lábosba, rongyostul elhozta, hogy 
majd lëcsurgatja Erzsi otthon. Úgy is lött, oszt másnap hozta a túrús ruhát, 
gyönyürűen kimosva, illatosra vasalva. Ennek láttára Terike néni ordítva monta: 
„Ebbül túrús ruha soha nem lössz, mer sima vízbe köllött vóna csak kilöttyinteni 
a rongyot. Átvöszi a rongy a szagot, oszt használhatatlan lösz. Mondgya 
Erzsike, ű csak jót akart, de nagyon összevesztek. Jó vót mindön nap új dógokat 



 

 

hallgatni. Kinek mi van a gyerökivel, rokonnyával. Későbbiekbe möntek - aki 
mögtöhette - Bulgáriába, Rómába is vótak sokfele, repülővel is möntek. Telt az 
idő, háromszor vótam gyesön. Osztán amikor a  legkisebb lányunk 8 hónapos 
vót, az uramat baleset érte. Ezután mán csak 7 év fizetetlen szabadság, majd 
ápolási díj jár a mai napig. Ugyë most 2018. decembört írunk, de neköm a 
Majolikagyár vót az első mög az utolsó munkhelyöm. Sajnos most mán a gyár 
sincs. Ha azt mondom 24-es vagy 95-ös vagy 81-es minta, akik valaha ott 
dógoztunk, mint írókázók, a mai napig lë tudjuk rajzolni. Ezöket én soha nem 
akarom elfelejteni. Úgy gondolom, vagyunk még ëgy páran, akik sok anekdotát 
el tudnának mondani még. 

Én őrzöm madármotívumokba, tojásra festöm a vásárhelyi csudáinkat. Jó lönne 
beszélgetni, osztán múltunkat fölidézni társainkkal, amit féltve őrzünk. 

  



 

 

Vörös Pál: A lány, akit mögtanált a napfény  
 

      1. 

Banda Melindának kislánykorába vót ëgy mönyasszony babája. A babának 
fátyla is vót, annya varrta rá függönyszegélybűl. Melinda legjobban avval 
szeretött jáccani. Olyankor elképzelte, hogy ëccör ű is mönyasszony lössz, 
aztán, ami a lényeg, férhön mögy ahhon, akit szeret, és űt is szeretni fogja 
akihön hozzá mönt, mer éppen ammiatt vót az egész. Nemsokára mögosztotta 
álmait. Szülei ilyenkor összenéztek, de nem montaksë Á-t, së B-t, csak 
sóhajtoztak. Jaj, tëszögény! Úgy érözték, a természet bolondozik, oszt ha 
elveszíti ëgyensúlyát, hajlamos elbillenni, hát mér në a rossz ódal felé? Na, de 
sëmmiség ëgy özönvíz, ëgy aszály, mög bármi, az egyén által elszenvedött 
csapáshon képest, főleg amelyik testi külsőségökbe ütközik ki, oszt ahelyött, 
hogy vonzóak, mög arányosak lönnének, épp mellbe, mög farba mutatnak föl 
torzulást. Mint Melindánál, aki hamarosan hordóformára nőtt, tekintélyös 
kebellel, rengő üleppel verve a Teremtő által. 

Ëgy ilyen lány rengeteg terhöt cipel a lelkin is, nemcsak az ízületjein, mög a 
gerincoszlopán. Az iskolai zaklatás igön régi jelenség, hát mögtörtént most is. 

- Mindönkinek kitekeröm a nyakát! - üvöltött Banda úr, mer az ű stílusa nem 
használ cifra mondatokat, ëccerű, de célratörő, hogy a címzöttek jól mögércsék. 

Kis időre Bandáék úttya rögösre változott, amíg a család feje áfa-csalás miatt 
hűvösölt. A mögbüntetött embört a régi rabok eleinte testi kényszerítéssel 
csicskáztatásra fogták, de Banda pupillái összeszűkültek, arcára kiült az 
eltökéltcség. Valahunnan szörzött ëgy vaspántot, élösre csiszolta cëllája 
padlóján, oszt az első adódó alkalommal rátört az ëgyik támadójára, osztán 
kipreparálta a képit. Ezzel kivívta a rabok elismerésit, valljuk mög a 
smasszerokét is, igaz ëgy évvel möghosszabbította saját fogvatartását, mégis 
mögérte, mer töttinek a híre kiszivárgott, oszt kísérte későbbi üzleti- mög 
magánéletibe, ahun az ilyen jó tárgyalási alapnak számít. 

A történetöt a kocsmába mindönki ismerte, ahun Banda Ignác eddig is osztatlan 
népszerűségnek örvendött, mer kitűnt avval a képességivel, hogy ëgyedül 
kiürítötte a kocsmát három perc alatt, még akkor is, ha ellenállásba ütközött. 
Olyasféle embör vót, aki életrevaló. Csalhatatlan, amikor választ: ez arany, az 
réz. Ez drágakű, amaz kavics. Ezt elvöszöm, az nem köll. Amúgy gazdagságát 



 

 

ződcségszállítmányozó gépkocsikísérőként alapozta mög, mivel zötykölődve is 
képes vót gondolkozásra. Röndössen az üres ládákbul háromas ëccségöket 
formáztak, úgy hogy ëgyet a szömbefordított két láda közé szorítottak be, a 
helykihasználás miatt. Amíg ű mást ki nem gondolt! Attul kezdve a középső 
láda kimaradt. Féláron jó kereslet vót rá. Banda nemsokára maga nyitott 
zőccségkeresködést előbb lakóhelyin, azután az ország nagyobb ipari 
településein, ahun a meddőhányók déli lejtőin së termött mög a paradicsom. A 
börtönhistória glóriaként lebögött fölötte, úgyhogy piaci térnyerése nem ütközött 
nehésségbe. 

      2. 

Amikor elgyütt az ideje, Melinda várta, hogy szerelmes lögyön. Régi meséi 
alapján erősen hitte, hogy ëccör mindön lánybul királylány lössz, még ha 
függönyrojttal szegött ruhácskába is jár, legalább annyi időre, amíg a királyfi 
érte gyün, hogy feleségül vögye. 

Amikor elkövetköztek a vérzésök, mög asztán mögkapta a fölvilágosítást, 
boldog lött, hogy most mán anya löhet. De azt még csak nem is sejtötte, ki fogja 
kimeríteni ezt az új képességit, mer királyfinak nyoma së mutatkozott. 

Banda Ignác is ëgyre gyakrabban faggatta a feleségit, tud-ë valami biztatót? A 
válaszára kimutatta a foga fehérjit: szóval nem? Ugyanis nyeréshön szokott. 
Magabiztosságáhon hozzájárult, ahogyan ű nevezte, az anyagi többlet, mer 
gazdagnak számított még a zőccségszakmába is. Pénzit nem vesztögette 
piramisjátékokba. Aranyát, mög drágaküveit két műanyag vödörbe tartotta a 
konyha kéményibe. A biztonság kedviér a kredencöt a kaminluk elé tolta. De 
mostmán az vót a kérdés: hogy mönnyön férhön a lány? Pontosabban, kihön? 
Mer kerülte, hogy kövérségit a szömibe mongyák, ezér tekintélyösnél is 
fejlöttebb ülepivel, tengörként hullámzó keblivel bulizni së járt, bújva éldögélt, 
pedig apja péziér az ország legjobb szabómestöre igyeközött olyan ruhát varrni 
rá, amelyik enyhítötte vóna a rettenetös méretök látványát. Mongyuk mög, 
hiába. Egyébként az erős lelkű, tiszta képzeletű lány a reményt nem adta föl 
soha. 

Vót úgy, hogy fogyni akart. Tött ilyen elhatározást, noha nem keresött 
kapcsolatot a túlzásba vitt övés, mög a szerelöm közt, csak szerette vóna, ha ű is 
mögláttya az igazi fényt, a Nap aranyló, árnyéktalan fényit, de ez is csak ëgyike 
vót a sëmmire së való gondolatainak az élet szöbbre fordulásárul, amik általában 
akkor ötlenek az embör eszibe, amikor rettenetösen éhös.  



 

 

      3. 

Ëgy nap Banda Ignác fontos beszélgetésbe kezdött a lányával. A végin 
lëszögezte: mán harmincéves vagy, oszt nincs az a vaskos testi szerközet, mög 
monumentális ülep, ami kívánatossá nem töhető ëgy vödörnyi kinccsel. A 
kezedrűl beszélök, mög a fele királyságomrul, amit a kéménybe őrzök. Keress 
magadnak férjet! 

Melinda méltatlannak tanálta áruba bocsátását, ennek ellenire apja akciózni 
kezdött vele, mint ëgy tétel romlásnak indult gyümőccsel, mer tisztába vót 
avval, hogyha az ésszerűnél tovább ragaszkodunk keserűségünkhön, az többet 
árt nekünk, mint keserűségünk okának. Fölhítta hát felesége figyelmit, hogy 
lányuk érdekit szöm előtt tartva, pöttyencse el valahány barátnője előtt az 
arannyal alátámasztott nászi szándékot. Így is lött, a hír mög az ausztráliai 
bozóttüzek sebességivel tovaterjedt.  

Banda a kocsmába végzött kiszivárogtatást. 

- Az Isten álgya mög, mongya mán, mitül hatalmas most az embör? - tört ki a 
kocsmárosbul az őszinte kíváncsiság. - Régön a magyarok tudtak hátrafelé 
nyilazni, lovat fektetni, de magának csak aranya van. Attul? 

- Az ám! - mondta Banda. – De maga mög në próbáljon Melinda kezire pályázni 
itten, mer lëveröm, mint vak a poharat! 

      4. 

Melinda mégiscsak ráállt a játékra, mer tűt së nehezebb szénakazalba tanálni, 
mint csudára fűzött mesebeli szerelmöt. 

A hírverés után nem sokkal föltűnt a ház körül bikanyakú Adorján, a hentös fia. 
Kuglizni jártak Melindával, mög nyárson szalonnát sütni. A szalonnával 
könnyen mögbékült a lány, ámde néhány nap után, amikor kísérője a fülibe 
bőgte, hogy az ég mindön esthajnalcsillagja kutyaszar Melinda szépségihön 
képest, ezér mögkéri a kezit, habozás nélkül útjára bocsátotta Adorjánt.  

De az öblös hangú kérő emléke még feledésbe së merült, mánis ëgy fésületlen, 
szőrös képű embörke tötte a szépet. Költő lött vóna, vagyis inkább elveszött 
benne. Szófosó rímöket hajigált össze-vissza Melinda szömöt szúró szépségirül, 
mígnem kiderült, hogy a betűket së ismeri, számára lëküzdhetetlen akadály az 
írástudatlanság. Ejtve lött ű is. 



 

 

Ekkor valódi szépfiú követközött. Fekete bodri fürtök övezték napbarnított 
képit, tengörkék szömeibül sütött a ravaszság. Ha töhette, mögsë szólalt, csak 
néha mondta: a csönd hordja az ű bókjait, hisz` Melinda látványát szavakkal 
amúgy së löhet lëfösteni. Az ilyet látni köll. Látni, osztán möghalni. Melinda 
mégiscsak szót akart tűle, mer jól értötte a célzást, nyilvánuljon csak mög, oszt 
szóljon akkorát, olyan kitartással, ha képes rá, mint az égiháború. Amint kiderült 
az igazság, röpült a szépfiú is. 

A fődi boldogságnak olyan változatos színei vannak, akár a szivárvány, de most 
épp oly távolinak is tűntek. Az mög, hogy ezön kívül mennyi szépség rejlik 
környezetünkbe, ki a fenét érdekli ilyenkor? Mer a létfönntartó szenvedélyök 
közül a legmakacsabb a testi szerelöm vágya. Muszáj élni a beteljesülésig! 

Ez a kínzó várakozás fogadta a negyedik férfiút. Szömei előtt fekete üveg vót, 
fehér bottal kopogtatta maga előtt a járdát. 

- Engödelmet kérök, de én csak a tenyerömnek hiszök – mondta, amíg Melinda 
mellé botorkált. 

Oszt három hétre rá, hogy apja ezt a különös lutrit möghirdette, a komoly legény 
mindön sallang nékül mögfogta Banda Melinda mellit, az anyagnak ezt a 
csodálatos nehézködésit, ezt a gyönyörű álmosságát a húsnak. Nyomba utána, 
mint aki kedvet kapott a dologhon, tetőtül talpig alaposan mögtapogatta, 
nemcsak dudori melleit, hanem hangsúlyos hasát is. Az ülepibe kéccör 
belemarkolt. A termékönységöt erősen szimbolizáló Melinda magárul 
mögfeledközve sikongott, végül aléltan, az ettül majd ëgyensúlyát vesztő fiú 
karjába omlott. 

Az ifjú mögtanálta Vénuszát, még ha Willendorfit is. A Fődanyaistenségtül a 
jövőt értötte mög, a lány mög, aki ördögfintorral érközött a világra, a vaktul 
mögtanulta fölleg alatt is látni a Napot. Átérözvén ëgymás helyzetit, elengedték 
keserűségüket. 

A boldogság sokszor várva vártan toppan be, akkor aztán olyan csábítóan kínálja 
magát, mint a cukros epör. Gyorsan kanálhon köll nyúlni! De, csak annyit 
ögyünk, amennyit a gyomrunk mögemészt, oszt társunk së lögyön több annál, 
mint amennyi a családhon köll, azaz ëgy. 

De ëgynek lönni köll. 

 



 

 

Samu János: Oszt tik mivel méritök a boldogságot? 
 

Mielőtt mögneveznénk a mértékëgységöt, beszéljünk ëgy kicsit arrul is, hogy mi 
a boldogság, mer’ azt is el löhet magyarázni, de nem biztos, hogy mindönki mög 
is érti. Különösen az nem, aki sosë tapasztalta, mer’ hát hogy értené mög, ha 
nem tudja mögtanálni az emléközetibe’ azt csudálatos jó érzést vagy annak a 
nyomát, amit valamivel kapcsolatba’ érzött valahun, valamikor. Asztán mög arra 
is kő gondolni, hogy sok embör sokféleképpen ítéli mög, hogy ëgy jó érzésnek 
vagy ëgy örömnek milyen nagynak kő lönni ahho’, hogy azt boldogságnak 
hívja, de ezt mán inkább úgy mondom, hogy boldogságnak merje hívni.  

Van még más is, ami tovább bonyolítja ezt a kérdést; például az, hogy ëgy 
életbe’ csak ëgy dógot vagy ëgy eseményt szabad-ë boldogságnak hívni, vagy 
van sok belűle, na mög még az is, hogy ami neköm boldogság, az mér’ nem 
boldogság a másiknak? Hát ha még hozzávösszük, hogy hány éves kortul szabad 
boldogságrul beszélni, mög hány éves korig, akkor mán egész bonyolult lössz a 
dolog, oszt ez a bonyolítás, ami a korunkra máma jellemző, elijeszti az 
emböröket attul is, hogy a boldogság kérdésivel foglalkozzanak. Mások mög 
úgy érzik, hogy ebbe’ a modern korba’ ez mán nem is fontos, hiszen ebbe’ a 
fenemód szabad sajtószabadságba’ az újságok első ódalán tán nem is szabad 
mást mint gyilkosságot, rablást, csalárdságot, pocskondiázást mög ilyenöket írni. 
Ez van otthon is, mög az imádott nyugat legtöbb újságjába’, oszt nem mindönki 
elég erős ahho’, hogy ezöket a mások által a fejibe belesuvasztott dógokat 
kiverje onnan oszt inkább átengedje a helyet az utunkat kísérő, élénk 
ződségükkel hívogató bokrok formájába’ mögjelenő jó emlékök betelepülésinek. 
Ilyenkor a bokrok közül, kicsit titokzatosan a boldogság sokszínű gyümőcsei 
fognak majd kikandikálni mindönki számára más-más, de azér’ mindég szívet 
melengető formába’. 

Először azoknak akartam elmondani néhány boldogságom történetit, akik ezt 
ëgybül mögértik, de asztán möggondoltam magam, oszt inkább belevöszöm 
azokat is, akik nem vótak ilyan szöröncsésök. Remélöm azér’, hogy ebbe’a 
mögveszeködött igyeközettel fölgyorsított világba’ ezök is szakítanak maguknak 
annyi időt, hogy komótosan elolvassák soraimat, vagy möghallgatják, amit 
mondok. Mér? Azér’ mer’ tanulhatnak belűle, mög ami ennél fontosabb, 
mögtaníthatják gyerökeiknek mög unokáiknak, dédunokáiknak, hogy másképp 
nézzék a világot, mög födözzék föl a maguk kis vagy nagy 
boldogságait,óvatosan, türelömmel, mintha patak vizibül mosnának ki aranyat. 



 

 

Én mög ezt így fogom elmondani vásárhelyiül, anyanyelvemön bizonyítva, hogy 
a vásárhelyi nyelv mög a vásárhelyi észjárás annyira kifinomult, hogy a 
legbonyolultabb dógokat mög érzelmöket is szívhönszólóan vissza tuggya adni.  

Ëgyúttal ezzel üzenök annak a vásárhelyi asszonynak is, aki az írásomat 
elolvasva nyilvánosan lëhordott az internyeknek nevezött, ëgyre terjeszködő 
mög ëgyre több embör agyát behálózó szürke szellem ëgyik hirdető oszlopán 
azzal, hogy “minek ez a népieskedő tahó beszéd művelt emberek között a 
modern korban”? Azt üzenöm neki, hogy tögyünk próbát, melyikünk tudja 
szöbben elmondani a történetöket hivatalos, irodalmi nyelvön, mög még így 
vásárhelyiül is. 

Szóval a hosszú bevezető után nézzük mik vótak azok a boldogságaim, mög mi 
köllött hozzá, hogy akkor azokat annak nevezzem. Tán a legelsőnek ëgy 
nyócéves kori emlékömet nevezném. 1952-be’ történt, amikor éppen a Sarolta 
úccába’ laktunk. Öcsémmel pakolásztunk, kutaszkodunk – anyukánk 
mögengedte – Aladár bácsi kamrájába’, ahun a fölvágott tűzifa is szépen sorba 
vót rakva a fal mellett a padlásföljáró alatt. A legbelsőbb sarokba’ valami 
kikandikált a sorba rakott fa mögül. Képzeljétök, ëgy igazi huszárkard vót; 
csillogó, hosszú, még bojt is vót rajta. Apám azt mondta, hogy a csendőröknek 
is ilyen vót. De akkoriba’ ha rágyüttek, hogy valaki csendőr vót, azt gyorsan 
elvitték ám. Az is előfordult, hogy csak ráfogták, oszt ëgy csendőrkard mán 
bizonyíték lött vóna. Mivel Aladár bácsi nem sokkal előtte halt mög, apám vötte 
pártfogásba a kardot, oszt gyorsan elkerítötte a háztul. Na de én tanáltam valami 
mást is, ami csak neköm vót érdekös. Ez pedig ëgy régi zsebkönyv nagyságú 
német társalgási könyv vót 1917-bül, amibül németül tanulhattak a magyarok. 
Igen ám, de a német szöveg mindönütt Sütterlin ábécével vót írva, amit anyám 
csak gótbetűnek mondott. A Sütterlin írás nagyon kacifántos, de neköm ez 
határtalan öröm vót. Nyócévesen, amikor së tévé nem vót, së rádió a legtöbb 
háznál – villanyrul nem is beszélve - fölfödöztem, hogy más betűkkel is löhet 
értelmes dógokat írni. Na, neköm ezt mög köll tanulni!  

Röggeli után, ami akárcsak a többi szögény családnál, sokszor csak Cikória 
pótkévébul készült tejeskávé mög ëgy darab könyér vót, azonnal nekiláttam 
mögtanulni a német írást. Vót ëgy füzetöm, oszt annak a hátuljába’ kezdtem 
gyakorolni a gótbetűket. Nagyon teccött a dolog. Délutánra mán mindëgyikre 
emléköztem oszt büszkén mutattam mög anyukámnak. Az is nagyon örült. De 
ez a boldogság nem vót elég, mer’ én tovább akartam mönni. Elhatároztam, 
hogy lëírom Petőfi Anyám tyúkját Sütterlin gótbetűkkel. Nem fordítottam én, 



 

 

hiszen azt së tudtam még, hogy mi fán teröm a fordítás. Köllött néha 
hasonlítgatnom az én betűimet a társalgási könyvbe’ levő betűkhö’, de mönt a 
dolog. Elöször ugyan mögakadtam ëgy kicsit, mer’ a németöknek nincs annyi 
éközetös betűjük mint nekünk, de asztán ahun nekik nem vót, én oda a magyar 
szerint töttem ki az ékezetöt a Sütterlin betűkre.  

Késő délutánra kész löttem vele, oszt ragyogó szömmel, iszonyú boldogan 
mutattam mög anyámnak. Ű is csak csudálkozott oszt mögölelt, mögpuszilt, 
mögsímogatott. Nem emlékszök, hogy mondott-ë valamit, de mindön szeretetit 
éröztem a símogatásábul. Az lött a vége, hogy elvitte az iskolába oszt 
mögmutatta a tanároknak, akik mondták, hogy különóra indul olyanoknak, akik 
németül akarják mögtaníttatni a gyeröküket, de bizony azér’ fizetni köllött vóna. 
Mindön hónapra 12 forintot. Apám 400 forintos havi fizetésinél bizony ez is sok 
vót, mer’ nekünk lakbért is köllött fizetni azér’ az ëgy szobáér’, mög a közös 
konyha felinek a használatáér’. De a szüleim valahogy mögoldották. Valaki 
segítött, de nem tudom ki. Biztos vagyok benne, hogy a jó Isten kűdte. Ëgy 
nyócévesnek ez hatalmas boldogság vót. 

Követköző évbe’ ëgy képeslap hozta mög a boldogságot. Vagy 52-be’ vagy 53 
elejin kaptunk vezetékös rádiót. Havi nyóc forintot köllött érte fizetni. Mögérte. 
Mink öcsémmel mindig möghallgattuk Miska bácsi levelesládáját, oszt ëgyször 
ëgy fölhívására írtunk neki valamit vagy valamirül. Oszt képzeljétök el, Miska 
bácsi válaszolt, ëgy képeslapon, ami fekete-fehér vót – de neköm nagyon 
teccött. Moszkva szép tiszta úccája vót rajta, amin még villanyrendőr is vót. 
Büszkén mutogattam az iskolába’ a képeslapot, amin Miska bácsi jó tanulást 
kívánt neköm, ëngöm Jancsi pajtásnak szólítva. Ez vót életöm első képeslapja. 
Ugyë nektök unokáim, ez sömmiség, de neköm bizony boldogság vót. 

Ezután gyütt valami más; a munkánkat koronázó boldogság, ha jól emlékszök 
tízéves koromba’. Öcsémmel kaptunk valakitül ëgy kistányérra való apró, fekete 
kukacot, amik selyömhernyó gyerkőcök vótak. Rajta vótak három 
epörfalevélön. Aki adta, elmondta, hogy mit köll velük csinálni. Először a 
gangon vótak ëgy ládába’, amit lëtakartunk, hogy szét në másszanak. Asztán 
öcsémmel hordtuk nekik a friss epörfalevelet. A hernyógyerkőcök öttek ám 
röndösen, mög nőttek is, mög még ki is fehérödtek. Így oszt amikor mán 3-4 
centi hosszúak löttek, akkor ëgyenesen zabáltak, oszt én mög öcsém fönn az 
epörfákon tőtöttük a délutánunknak legalább felit, ahun ëgy-ëgy anyánk varrta 
zsákba tépködtük a fárul a leveleket. Amikor hazavittük, csak ráöntöttük a 
levelek felit a vígan csúszó-mászó hernyókra, akik röggelre mind fölzabálták. 



 

 

Másnap a zsák másik felit. Ez mönt néhány hétig, oszt elfogyott az átalunk 
ismert epörfák levele, de szöröncsére addigra a hernyóink is úgy döntöttek, hogy 
begubóznak. Akkor mán fönn tartottuk űket a padláson két nagy 
gyümőcsszárítóba’. Az addig jó vót, hogy begubóztak, de mindëgyik másfele 
mászott, hogy magába’ gubózzon be. Nem tudom, hogy szégyölték-ë magukat, 
de még a tetőcserép alatti gerendákon is tanáltunk selyömhernyógubókat, 
amikor összeszödtük űket. Szépek vótak a gubók, enyhén sárgásak. Apám 
mögtudta, hogy hova löhet űket elkűdeni. Bonyhádra a selyömgyárba. El is 
kűdtünk vagy két szakajtóra valót, oszt ëgy hónap múlva kaptunk is 40 forintot 
pézösutalványon. Hű de boldogok vótunk mind a ketten, de nem a péz miatt, 
amit úgyis odaadtunk anyukánknak, hanem azér’, mer’ éröztük, hogy ëgy nagy 
valaki, ami a bonyhádi selyömgyár vót, méltányolta a munkánkat.  

Mivel utána kikőtöztünk a tanyára, ott nem folytattuk a 
selyömhernyótenyésztést, mer’ csak ëgy epörfánk vót, oszt a batidai út mentin 
levők mög túl messze vótak tűlünk, hogy mindön nap onnan hordjuk a 
hernyóeleségöt. Ez a boldogság a sikerér’ vót; bele mertünk vágni valamibe, 
amit elkezdtünk, hittünk benne, végigcsináltuk, oszt möglött az eredménye. 

Innen ugorjunk néhány évet, amikorra mán 13 éves vótam. Csatlakoztam ëgy 
bandáho’, Tóth Rezső bandájáho’. Në vezessön bennetöket félre a banda 
elnevezés, mer’ ez csak 6-8 fiúbul mög ëgy vagy két hozzánk csatlakozó vagy 
csak velünk gyakran beszélgető lánybul állt. Csak akkor nem galeri, hanem 
banda vót az elnevezésük. Csináltunk csintalanságokat is, de igazibul ártatlan 
dógokat. Ebbe’ a korba’ a fiúk kezdenek a lányok iránt érdeklődni, a lányok 
mög a fiúk iránt. Esténkint órákig elbeszélgettünk az ablakok alatt a sötét 
uccákba’. Sokszor ki is szóltak, hogy mönjünk arrébb, mer’ nem tudnak tűlünk 
aludni.  

Az történt, hogy Tóth Rezsőnek vót ëgy barátnője, aki 2 vagy 3 évvel idősebb 
vót nála. Borbás Magda vót a neve. Nem hiszöm, hogy enyhe csókolózáson 
túljutottak vóna, de akkoriba’ 13-14 évesöknél több nem is igen szokott történni, 
mög fiúk nem is szoktak vele hencögni. Ha a beszélgetésök során valamelyik fiú 
ëgy-ëgy káromkodással el is kerítötte nagyritkán, a lány jelenlétibe’ ilyen nem 
történt. Szóval ëgy szép napos délután Nahoczky Endrével mög Borbás 
Magdával sétáltunk a Kaszap úcca felé, oszt Endrének mán haza köllött mönni – 
ű a Rózsa úccába’ lakott – oszt oda is értünk. Még ëgy darabig beszélgettünk a 
kapualjba’, nem tudom, hogy mirül, de nagyon belemerültünk, kipirultunk mög 
élvezettel szívtuk be a hűvös levegőt. Magda szöme csillogott, a szája 



 

 

csudálatosan kipirosodott, az arca is pirospozsgás vót; látszott, hogy ű is élvezi 
társaságunkat, akárcsak mink az üvét. Asztán, hogy Endre bemönt, miután az 
anyja mán hítta, én maradtam Magdával, oszt elindultunk visszafele azzal, hogy 
majd hazakíséröm. Nem tudom, hogy Rudi akkor merre járt. Ahogy ránéztem a 
lány kipirult arcára, mög csillogó szömire valami átcikázott bennem. 
Összeszödtem mindön bátorságomat, mögfordultam oszt ott ëgy pillanatra 
szájon csókoltam, vagy ahogy mondják ëgy csókot loptam tűle. A válasz nem 
maradt el: ëgy illendőségbül adott, de távolrul së haragot hordozó pofon. Ezt 
néhány másodpercös csönd követte, amit asztán Magda csivitölő hangja, mög 
még pajkosabb mosolya azonnal föloldott. Ű mögtötte azt, amit akkor a lánynak 
a csóktolvajjal kapcsolatba’ a társadalom szokása előírt. Ez a pofon, mög annak 
a követközménye mégis röndkívüli boldogsággal tőtött el. “Nem haragszik!” –
neköm ez vót a lényeg. Mög még közvetlenebb is lött, mög még jobban 
mögoldódott a nyelve, mög úgy néz ki, hogy teccött is neki a dolog. Jaj, csak 
Tóth Rudi mög në tuggya!  A boldogságom mögmaradt. Mög az üvé is, úgy 
csöndbe’, titokba’, magunknak, hullámok keltése nékül. Nem köllött ismétölni. 
Remélöm, hogy emlékszik még rá, ugyanolyan melegséggel mint én. Itt mér’ 
vót a boldogság? Azér’ mer’ vót bátorságom mögtönni, amit a szívem diktált, 
oszt nem dűlt össze a világ, sőt a vártnál sokkal jobb eredménye lött. 

Ugorjunk mögint néhány évet. Egészen 1971-ig. Ekkorra mán mögtanáltam azt, 
aki nem adott illendőségbül pofont az első csók után, hanem viszonozta azt, mög 
még két gyerököt, bocsánat, két lányt is adott neköm, Anikót, mög Krisztinát, 
oszt azúta is ű a jobbik felem, támogatóm, szeretőm, feleségöm. Mivel az idegön 
nyelvek szeretete tolmáccsá mög fordítóvá tött, elég sokszor köllött röpködnöm 
Magyarországrul az akkori Szovjetunióba hogy szilikátipari szakemböröknek 
tolmácsoljak tervezőintézetökbe’, a KGST palotába’ mög erre-arra 
üveggyárakba’ a nagy szovjet országba’, elhatároztam, hogy ëccör elviszöm a 
családot is, hogy a napi munkám után, mög ëgy heti hozzáadott szabaccság alatt 
ëgy kicsit kikapcsolódjunk, mög hogy űk is lássanak világot.  

Repülővel möntünk, zajossal, rázóssal, süvítő szélbe,’ állandóan gomolygó 
föllegök hullámvasútján bukdácsolva, oszt szögény Margitom élete első 
repülőútján a kínok keservit tapasztalta mög. De odaértünk, oszt ëgyórás taxizás 
után mögérköztünk az Ukrajna szállóba, ahun elszállásoltak bennünket a 
huszonhetedik emeletön. Én mög Anikó bírtuk az út mögpróbáltatásait, de 
Krisztina, a hároméves kislányunk lázas lött, oszt ű mög az anyja is teljesen 
kivótak. Másnapra mán Margit helyreállt, de Krisztina továbbra is magas lázzal 



 

 

küszködött. Orvost hívtunk, aki nagyon röndös vót, mögvizsgálta Krisztinát, ott 
szokásosan teljesen ingyen, adott neki ëgy inekciót, mög fölírt valamilyen 
gyógyszert, amit az ëgyik patikába’ köllött kiváltani. A patika ëgy jó kilométerre 
vót, de mivel sütött a nap, mög tiszta vót az idő, úgy határoztam, hogy ha hideg 
is van mög hó is van, az ötéves Anikó lányommal elsétálunk oda, mögvösszük a 
gyógyszert, oszt visszahozzuk Krisztinának.  

El is möntünk, szépen, kényelmesen, több szélös, négysávú úton is átmönve, 
oszt odaértünk a patikáho’, ahun az akkori időkbe’, akárcsak a bótokba’, elég 
hosszú sor vót. Hát én sorba álltam, oszt Anikónak mondtam, hogy üljön lë ott 
benn a patikába’ a sor véginél lévő fapadra, oszt várjon ott. Lë is ült, nézelődött, 
várakozott, de a sor elég lassan haladt. Tán el is bóbiskolt a lányom a padon, de 
az nem zavart, mer’ Moszkva nagyon biztonságos vót akkoriba’. Végre 
közelebb kerültem a kiadó ablakho’, oszt mán csak arra figyeltem, hogy mikor 
adhatom mán oda az én receptömet, amit az ottani szokás szerint mingyár’ 
nekiálltak mögcsinálni.  

Végre kezembe’ vót Krisztina orvossága kis barna üvegbe’. Mögyök a padho’, 
hogy Anikóval visszaballagjunk a szállodába, de a lányomnak së híre, së hamva. 
Kérdöztem a sor végin állókat, hogy látták-ë, de azok së látták. Nézöm 
mindönütt ott benn a patikába’, ami méretibe ëgy elég nagy bótho’ vót hasonló, 
de sëhun a lány. A vécébe’ së vót. Kimöntem az úccára, oszt ott is nézök 
mindönfele, de el së bírtam képzelni, hogy a lányom kimönt vóna. Hát mit tudok 
csinálni, elindulok vissza a szálloda felé a szömömet állandóan forgatva, hogy 
tán mögpillantom valahun Anikót a kék kapucnis anorákjába’, de nem vót 
szöröncsém. Az ösztönöm azt súgta, hogy szóljak ëgy rendőrnek, hogy elveszött 
a lányom. Oda is möntem a forgalomirányító rendőrhö’ a legközelebbi 
útkörösztöződésnél, oszt elmondtam neki, hogy mi történt. Adtam rúla 
személylëírást, ű mög azonnal értesítötte rádión a szógálati helyit, oszt néhány 
perc múlva mán gyüttek is a járőrautók. Azok végigcirkálták a környező 
uccákat, különösen a Moszkva folyó partját. Keresték a lányunkat.  

Margit a szállodába’ nem is tudott sömmit az egészrül, de nem is akartam neki 
telefonálni nyilvános telefonrul, mer’ akkor még mobil nem vót ám, mer’ mit 
érök vele ha űtet is fölidegösítöm előre. Így asztán visszabotorkáltam a 
szállodába azon gondolkodva, hogy hogy adjam elő az asszonynak, hogy 
elveszítöttem a lányunkat Moszkvába’. Közbe’ azér’ mögszólítottam néhány 
arra járót, hogy nem láttak-ë ilyen mög ilyen kislányt ëgyedül erre mönni. De 
nem láttak. Ëccör csak möglátok két hatévesforma kislányt ëgy kirakat előtt 



 

 

bámészkodni. Na mondom, űket is mögkérdöm, mer’ a gyerökök átalába’ jobb 
mögfigyelők mint a fölnőttek, különösen ha másik gyerökrül van szó. Hát jó vót 
a mögérzésöm, mer’ ezök a kislányok emléköztek rá, hogy arra mönt a szálloda 
felé ëgy a lányomho’ hasonló kislány, akinek ilyen mög ilyen fülbevalója vót. A 
teremburáját! Ezök a kis hatévesök jobban mögfigyelték a lányom fülbevalóját 
mint én. De hát ilyenök a lányok. Mögköszöntem nekik a jó hírt, ami azér’ még 
kevés vót, mer’a lány mégis csak hiányzott.  

Odaértem a szállodáho’. Mivel nem vót sömmi más ötletöm, azér’ mégis úgy 
döntöttem, a szálloda portájárul a házitelefonon fölhívom Margitot a szobába’, 
hogy kipuhatoljam, hogy milyen hangulatba’ van. Amikor fölvötte a telefont, 
nem a rossz hírrel kezdtem, hanem óvatosan azzal, hogy Krisztina jobban van-ë. 
Mondta, hogy úgy néz ki, hogy javul. De mingyár hangot is váltott osztán 
rámripakodott, hogy “De të mög hun az ördögbe kódorogsz, oszt fölkűdöd 
Anikót ëgyedül ide a 27. emeletre?” Asztán möghallottam Anikó hangját, ahogy 
az anyjáho’ szólt. Majdnem összeroskadtam az örömtül. Az oroszul ëgy mukkot 
së tudó ötéves magyar gyerököm, aki életibe először vót Moszkvába’, ëgyedül 
hazasétált több mint ëgy kilométert forgalmas útkörösztöződésökön körösztül, 
oszt fölmönt a huszonhetedik emeletre olyan liftön, amibe’ liftkezelő van, aki 
szintén csak oroszul tud, oszt mögérteti magát, hogy kiszálljon a huszonhetedik 
emeletön, ott mög a sok ëgyforma ajtó közül mögtanálja a mi ajtónkat, az 
ëgyszerűen csudával határos. De mögcsinálta. Csak annyit bírtam mondani 
Margitnak, hogy “Majd fönn elmondom”. Amíg fölértem a huszonhetedik 
emeletre vót időm a bűven patakzó örömkönnyeimet fölitatni a zsebkendővel, 
oszt amikor beengedtek a szobába, még ëgy kicsit folytattam a rívást miközbe’ 
átöleltem feleségöm, mög elveszött, de csudával határos módon mögkerült 
lányomat, hálát adva az isteni gondviselésnek, mög a gyerököm 
leleményösséginek. Ez a boldogságom is feledhetetlen. Ezzel röndíthetetlen 
hitöm mög bizodalmam miatt az isteni gondviselés jutalmazott mög.  

Az, hogy a gyerök hogy tudott a szállodába hazatanálni máig is rejtély maradt. 
Arra a kérdésre, hogy mér’ mönt vissza ëgyedül, csak annyit mondott, hogy 
mögunta a várakozást rám, mög hogy szeret sétálni. 

Na most mán befejezöm ezt a kis beszélgetést mielőtt regény kereködne ki 
ezökbül az életömbül vött kis történetökbül, bár ëccör majd az is möglössz. Az 
élet ëgy nagy mozaiktábla, amin tik rakjátok össze a képet kis darabokbul. Össze 
löhet rakni rossz emlékökbül is, de annak mi a haszna. Akkor csak ëgy nagy 
sötét táblátok lössz, oszt azt várjátok, hogy mikor gyün a követköző rossz 



 

 

emlék, pedig az okos embör a rossz emlékökbül tanul, oszt utána kidobja űket, 
mer’ mi a fenének foglalják elazok a jó emlékök helyit. A boldog emlékök mög 
éltetni fognak bennetöket, földerítik a napjaitokat, oszt erőt adnak. Azé’ 
szeretném, ha látnátok, hogy a boldogság nagyrészt tűletök függ, mög az 
elvárásaitoktul. Essetök ki a mobiltelefon bűvöletibül, tögyétök félre, oszt 
használjátok csak arra, amire eredetileg való: fontos telefonálásra. Mér’ kerestök 
rajta állandóan újabb mög újabb információt, mikor az eddig kikeresöttnek 
legnagyobb részit úgyis elfelejtöttétök,vagy úgysë használjátok. Gondoljátok át 
az életötöket, oszt ha szükségös, röndözzétök át a mozaiktáblátokat. Keressétök 
mög a kis boldogságokat, oszt azokat írjátok lë, osszátok mög másokkal, mög ha 
társaságba möntök, akkor azok mögosztásával varázsoljatok örömöt, vidámságot 
mög hangulatot a társaságba, në pedig szomorú, ijesztő történetökkel vagy 
mások becsmérlésivel próbálkozzatok. 

Hát akkor mi is a boldogság mértékëgysége? Akármi is annak oka, akár 
fölfödözés, akár ëgy képeslap, akár ëgy csokor szamóca, akár ëgy első csók, 
vagy ëgy elveszött gyerök mögtanálása, ez mind határtalan örömmel párosulhat 
az adott időbe’ mög az adott helyön. Csakhogy a párosítás mán a ti dógotok. 
Ahho’ mög bátorság köll.  

Na, így mán mög is van a boldogság mértékëgysége – a bátorság, oszt ezzel a 
bátorsággal nem másoknak köll bizonyítani, hanem saját magatoknak, hogy 
mertök boldogok lönni. Ha mög ezt még okossággal is párosítjátok, akkor a 
gyerökeitöket, unokáitokat is mögtaníthatjátok boldognak lönni. Többet fog érni 
nekik, mint ëgy félszobányi karácsonyi ajándék. 

Szeretettel Samu János 

2019. január 9. 

  



 

 

Török Kati: Körösztnevek 
 

Születéskor természetös, hogy a szülők választanak körösztnevet. Van, akinek 
teccik, van, akinek nem. 

Szöröncsés, vagy së, neköm két körösztnevet attak szüleim. A születési 
anyakönyvi kivonat alapján: Ida Katalin. 

Születésömtül kezdve iskolás koromig nem zavart a két név, mer mindönki 
Katinak szólított. Ezt nagyon mögszoktam, oszt az Ida név idegönnek hangzott 
számomra. 

Lëíráskor természetös volt, de mögszólításkor a Katalin, Kati vót a természetös. 

Általános iskolás koromba az első osztálytul a nyócadik osztályig mán 
tudatosult az Ida név is, de továbbra is a Kati név vót számomra a választott. 

Tanárok, osztálytársak ëgy-két kivételivel Kati névön szólítottak. 

Negyedikös vótam, mikor az uzsonna szünetbe az osztályfőnök mögszólított. 
Mögkérdözte tűlem, hogy "mit csemegézöl Iduska?". 

Mutattam, mög montam is, hogy mit: zsíros könyér savanyúsággal. 

Az uzsonnámat nem szégyöltem, mivel saját nevelésű disznóbul sült ki a finom 
zsír. A savanyúságot Édösanyám tötte el. Ami möglepött az az, hogy Ida helyött 
Iduskának nevezött. 

Ez vót az első az Ida becézésinek, ami mögrázott, mivel az Ida név së teccöt, hát 
még az Iduska. 

Iskola után otthon Édösanyámnak elmontam Iduska történetit. Vigasztalt, de 
annak örültem, hogy nagyon sokan csak a Kati  nevemet tutták. 

Általános iskola után szakmát tanultam. A három évfolyamos szakmunkásképző 
időszaka alatt is történt a körösztnévvel zűrzavar. 

Magyar órán a hetes jelentötte a tanárnőnek az osztály létszáma tejjes, nem 
hiányzik sönki. 

Felelés követközött. 



 

 

Török Ida! Hangzott ez a név, nem állt föl sönki. A hetest kérdőre vonta a 
tanárnő, miért nem jelentött hiányzót? A hetes a hátsó padra mutatott, hogy ott 
ül a Török Kati. 

A tanárnő gondolkodás nékül ki akart zavarni az osztálybul, mer nem álltam föl, 
mikor felelni hívott. Mán az ajtó kilincsit fogtam, amikor rám szólt - a Naplóba 
mindkét név Ida Katalin is be vót írva -, hogy melyik nevemet használom 
megszólításkor. 

Válaszom: Katalin. 

A szigorú tanárnő a naplóba aláhúzta ceruzával a Katalin nevet, oszt ezután a 
helyemre kűdött, mög még felelnöm së köllött. 

Az iskola tanárai közül sokan ismerték a családomat, mög közülük vót, aki 
kistöröknek szólított, vót, aki még hozzátötte, hogy kinek szöröncséje örök. 

Magyar órán is szöröncsém vót, mer a tanárnő nem kűdött ki az osztálybul, mög 
még felelnöm së köllött. 

Édösanyámmal mögbeszéltük, hogy ha zavar a két név használata, akkor a 18. 
évem betöltésekor választani tudok, amit én mög is töttem. 

Akkor még nem löhetött Katalinbul Kati. 

Lánynevem hivatalosan Török Katalin, de ahogy én legjobban szeretöm:  

          Török Kati 

2019. 01. 09. 

 

  



 

 

Gyulafalvi Károlyné Koncz Márta: Birike vár! 
 

Ősz vége van. Mindön nap rövidebb lössz ëgy tyúklépéssel, - ahogy a 
közmondás is tartya. 

Birike néni, - mindönki így szólíttya a csöpp kis öregasszonyt, - nehezen 
kikászálódik a dagadó dunyhák közül az ágyábul, oszt fölhúzza a rolót. 

Ez az igazi fölvilágosító munka, - állapíttya mög. Gyakran mond magának ilyen 
bőcsességöket, amiket ű is az apjátul tanult. Nincs akinek elbeszélné, mer 
ëgyedül él mán évtizedök úta. 

Mivel rosszul hall, mondhatnám, süket, észre së vöszi, hogy benyitok hozzája. 

Sokszor van ez így. Ha van ëgy kicsi időm, benézök hozzá ëgy-ëgy órára. 
Ilyenkor mögcsillan a szöme, szája körül a ráncok furcsa táncot járnak. 
Mosolyogva int, hogy üjjek lë a sezlonyra. Fölhajtom a hímzött ágyterítő sarkát, 
oszt lëereszködök vele szömbe. Mán előre érzöm, hogy ma jó napja van, hát 
hosszabb beszélgetésre röndöszködök. 

- Jaj! - né haraguggyon mán, hogy ilyen boglyas a fejem, mög csak pöndölbe 
vagyok. Mingyán röndbe szödöm magam. Addig vögyön, ögyön cserösznyét, 
vagy pogácsát! - mutat a kis kerek asztal felé. 

Fogja a járókerettyit, oszt mind a nyócvannyóc évivel rátámaszkodva kibotorkál 
a fürdőszobába. Hallom, hogy tösz-vösz, őtözködik, mosakodik, ráncba szödi 
dús, hófehér haját. (A múlt hétön én vágtam lë neki csinosra, egész 
mögfiatalodott!) 

Míg készülődik, - szokás szerint, - nézelődök a szobájába. Rönd, mög tisztaság 
mindönütt. Az asztalterítőt is ű hímözte, a nippök alatti kis terítőket is. Ëgy 
nagy, barna plüssmackó gombszöme világít a sarokba álló kisszekrényrül, a 
karosszékbe mög otthonosan hajtya fejit a díszös párnára a szépen őtöztetött 
porcelány baba. Ezt még ëgy árubemutatón kapta, van annak mán vagy tíz éve 
is. Ëccör aszt mesélte, hogy amikor még vót ereje járni, a barátnőjivel, Iluskával 
sok fődet bejártak. Az Országházba is mögfordult, mög a Fertődi-kastély vót rá 
nagy hatással. 

Gondolataimbul fölrebbenök, mikor visszaaraszol, oszt lëül. 



 

 

Attul fogva folyik a szó színészökrül, szomszédokrul, álmatlan éccakákrul, 
derékfájásrul, miögyébrül. 

Odaki kigyúlnak az uccai lámpák, erősen sötétödik. Birike mög csak mesél, 
kérdöz, néha öröm, máskor bosszankodás csöndül ki seppögő, olykor mögemelt 
hangjábul. Mikor a napi világeseményöket is kitárgyaltuk, jóleső fáraccság vösz 
rajta erőt. 

Mögfőzöm a teját, lëszeletölöm a májast, a paradicsomot. Tácára rakom friss 
könyérrel, mög az esti gyógyszereivel, oszt elköszönök tűle. 

 

Gyulafalviné Koncz Márta 

 

2019. január 5. 

 

 

 

  



 

 

Gyulafalvi Károlyné Koncz Márta: Három gyufásdoboz... 
 

A délutáni tésztasütés a konyha rabságába zárt. Igaz, nagyon meleg vót, mög 
édöskés vanília illat, de ëgy idő után ki köllött nyitnom a konyhaablakot a friss 
levegő reményibe. 

Kiabálásokat hallok. 

- Én áthajítok ám a másik ódarra! - 

- Szalaggy át! Adok kavicsokat neköd is! - 

Kinézök. A hatéves Ildike mög négyéves kisöccse szödögeti az apró köveket az 
úttestön. Mögrémültem. Átvillant az agyamon az utóbbi hetek gyerökbalesete. 
Mit tögyek? Az emeleti ablakbul nem kiabálhatom lë az összes, ilyenkor ide 
vonatkozó összes intelmöket. Mög minek is? Tán nem is értötték vóna mög. 

Hirtelen mozdulattal az asztalfiába nyúlok, a kezembe akad néhány üres 
gyufásskatulya. Lëkiáltok: 

- Ildike! Ezt neköd gyűtöttem! - oszt röpül az ëgymásba dugott gyufáskatulya. 

- Köszönöm! - oszt mán mög is osztya testvérivel a dobozokat. 

Kevéske idő múlva lënézök. A többi gyerök mán mögunta a kisautót, a rollert, 
homokozót. A két kicsi még mindig a füves részön jáccik. Zolika a fűbe kúszik, 
mer a bogarak oda bújnak, azokat gyűti. Ildike sincs mán a szürke hátú betonút 
veszélyeinek kitéve, mer a lepkék virágrul virágra szállnak, ott köll szaladni 
utánuk, hogy estig mögtejjön a gyufásdoboz. 

 

2019. január 5. 

  



 

 

Gyulafalvi Károlyné Koncz Márta: Dínó is fázik... 
 

Sápatt, láztul gyötört embörök várakoznak az orvosi röndölőbe. Valaki újságot 
olvas, ëgy másik sűrűn nyúl a zsebkendőjiér, két korosabb asszony 
sutyorogva"elemzi" a laboratóriumi eredménylistát: vérnyomás, koleszterin, 
miögyéb... 

Ëgy fiatal anyuka lép be, kézön fogva vezet ëgy két év körüli csöppségöt. 

- Köszönny szépen a néniknek, bácsiknak! - bíztattya. 

Többen elmosolyodnak. A gyerök ëgy üde színfót a betegség szigettyin. 

- Csóókolom! - nyúttya el a szót a gyerök, oszt sijetve mászik föl a fehér padok 
közül az ëgyikre ülőhelyet keresve. Nem is tuggya, mit tögyön a kezibe hozott 
ződestarka, kitömött dinoszaurusz-babával. Végül úgy határoz, hogy dínót ülteti 
lë először. 

- Vögyük lë a sapkádat, itt meleg van! - mongya az annya szölíden, oszt kezdi 
lëhámozni rúla a piros "űrhajós" sapkát. Ekkor a gyerök óriási visítozásba kezd. 

- Nem akarom! Add vissza! - sivíttya, majd toporzékolva kapkod az annya karja 
után. 

A betegök köszt mozgolódás támad. Van, aki sóhajtozik, a másiknak 
mögvonaglik a szája széle, mögint más rosszallóan ingattya a fejit, a kontyos 
nagylány mög belehörpöl a vizesüvegjibe. 

Az anyuka zavarba van, láccik, hogy nem akar kellemetlenségöt sönkinek. 
Csitíttya a gyerököt, akinek a haja mán csimbókos a toporzékolástul, mög a 
melegtül. 

Éppen vissza akarja húzni a kicsi fejire a sapkát, amikor ëgy mellettük ülő 
nagymama-forma asszony aszongya: 

- Ez a dínó is fázik, sapka köllene neki, mer beteg lössz! - közbe lëhajol a fődre 
csúszott sapkájér. Gyorsan a bábúra igazíttya, a gombszömű babafejet kidugja a 
sapka nyílásán, oszt ëgy pillanatra mögdajkájja a szőrmebabát. 

A kisgyerök ëccöribe elfelejt rínni, odafordul, mán ű is takargattya a "fázó" 
dínót. 



 

 

Anyuka föllélegzik, oszt csudálkozva, - hogy ez űneki nem jutott eszibe,- néz az 
életbe sokat tapasztalt asszonyságra. 

Csak ennyi. Ëgy ügyes, gyerökös beleérzéssel kitanált gondolat, gyors 
cselekvés, oszt a csökönyös követölődzés mánis átcsap a játék világába. 
Mögkímélte a szülőt, a beteg emböröket az újabb hisztériátul, 
kellemetlenségöktül. 

- Tessék a gyerekkel bejönni! - szól ki az asszisztensnő. 

- Kár! Mert ez a jól végződő kis eset mán mindönkinek elterelte a gondolattyát a 
saját bajárul. Kimondatlanul is mögfogalmazódott bennük a gondolat: Gyerököt 
nevelni így is löhet, játékosan, mögértő szeretettel! 

 

2019. január 6. 

 

 

  



 

 

Sinkáné Magyari Gabriella szülésznő: A bűnjel 
A történet Kovács Sanyi bácsival esött mög, 2017 augusztus 23-án, 

krumpliszödés idejin. Tudni köll, hogy mi szomszédok vónánk a Zrínyi ucca 
páros ódalán, túl a „Rizsőr” kocsmán. A páratlan ódalon lakók igön 
szöröncsésök, mer’ nёkik még kűfaluk is van a kert végibe. Ezön kívül még az 
alatta lévő kiskertnek titulált részt is használatba vöhették. Sokan mán nem is 
bírják csinálni, vagy a munkához nem fűlik a foguk, ki tudja? De Sanyi bácsi a 
maga kilencvenёgy évivel szívesen dógozik benne, sőt nem is ёgybe. Mindég 
van zőccség, gyűmőcs a kertyibűl. Tavasztúl késő őszig látni űt, vállán 
valamilyen szёrszám a kerti munkáhon. A napfölkelte mán a kiskertbe tanálja, a 
napnyugta mög még ott éri.  

Szóval Sanyi bácsi ezön az augusztusi röggelön is így tött, ballagott lёfelé az 
ёgyik lёjárón, vállán a kapa, ódalán a puli kutyája. Mán majdnem elérte a kertöt, 
mikó összetanálkozott Gombos szomszéddal. Gombosrúl tudni kő, hogy nagy 
darab, kövér, úgy másfél mázsa körüli, még a bicikli is nyüszög alatta. A 
kecskéi lёnn vannak a tói kertyibe, sokszor szanaszét haggya űket, így mások 
kertyibe is garázdálkodnak.  

Ráförmedt Sanyi bácsira: „Hova mégy, tё mög a kutyád? Nem tudod, hogy 
szájkosár köll a kutyára!?” Sanyi bácsi erre visszaszólt: „Ha nem engecc 
krumplit szödni, akkor jól fejbe váglak a kapával!„ Több sё köllött Gombosnak, 
nekiesött, oszt kitekerte a kapát a kis öreg kezibül. Annak még a válla is jól 
mögrándult. Gombos aztán fölpattant a biciklijire, kezibe a kapa, osztán 
elrobogott.  

Mérges vót Sanyi bácsi, de mit töhetött, hazaballagott a kutyájával. Estefelé 
aztán tanált ёgy levelet a postaládájába bedobva. A levélön nagy ákombákom 
bötűkkel fölírva „RENDŐRSÉG”. Nagyott nézött Sanyi bácsi, mert röndös, 
dógos, törvénytisztölő embör vót világ életibe, sosё vót gondja – baja a 
hatósággal. Gyorsan föl is bontotta. Hát legnagyobb möglepetésire az állt a 
levélbe, hogy ű életveszélyösen mögfenyögette Gombost a kapájával, amit 
szöröncsére ki tudott csavarni a kezibül a sértött, oszt be is vitte bizonyítékul.  

Másnap aztán Sanyi bácsi fia, a kis Kovács (aki tűzoltóként dógozik) be is 
mönt a Rendőrségre, hogy elkérje az igön fontos szërszámot, ami nékül ugyё 
nem löhet krumplit szödni. Ott mög is vót a kapa, de nem adhatták oda, mivel az 
ügy bűnjele vót. Há’ mint tudjuk, a hivatal malmai lassan őrölnek, így kilátás sё 
vót, hogy a kapa a gazdájáhon visszakerűjjön. Kis Kovács többször is benn vót a 



 

 

kapáért, sikertelenül. Éccör csak lakossági fórumot hirdettek, ami a Sutuba lött 
mögtartva. Ott vót aztán a város mindön fontos emböre, a TV, a Rádió mög 
újságírók. Sanyi bácsi szépen fölőtözött, elmönt, oszt mingyán kapott is széköt 
az első sorba, Borika szomszédasszony mellett. Szépen lёzajlott a gyűlés, a 
végin löhetött mondani az ügyes-bajos dógokat. Sanyi bácsi bátran fölállt, 
elmondta az ügyit, mög azt is, hogy most mán szeretné visszakérni a kapát, mer 
nem tud mással dógozni, és igöncsak égető lönne. Nagy derűltség lött ezön. Dr. 
Lázár János országgyűlési képviselő úr mingyán mög is kérte a jelen lévő 
rendőrkapitány urat a gyorsabb eljárás ügyibe. Az önkormányzat munkatársait 
mög, hogy addig is vigyenek kapát a dógozni vágyó kis öregnek, ami mongyuk 
így kilencvenёgy magasságába roppantul nagy különcség ёgy embörtül.  

Két nap múlva mög is jelent ёgy autó, hátujjába mindönféle kapa, de java 
részt kicsi kapircs. Ёgy vót jó, de annak mög nyele nem vót, de másnapra eztet 
is gyorsan mögoldották. Ütöttek bele ёgy újat. Az igazi kapát mög csak jóval 
később szolgáltatták vissza, mikó’lëzárták az ügyet bűntény hiányába".  

Jegyzöm mög, hogy másnap a helyi médiába mán olvasni löhetött Sanyi 
bácsi bátor fölszólalásárul, mög még fotó is jelent mög rúla. Gratuláltam is néki, 
micsoda médiasztár lött hirtelen.  

 

Hódmezővásárhely, 2019. 01.07          

 

 

 

  



 

 

Sinkáné Magyari Gabriella szülésznő: Az új cipő 
 

Ez is Dédimama története, aki 1926- ba születött, igön csak szögény 
családba. Mint tudjuk, abba az időbe az embörök nagy része igön spórolós vót, a 
szögénységbül fakadóan.  

Mindön mögszörzött tárgyra nagyon vigyáztak, ha elromlott, 
mögréparálták, kidobni csak akkor löhetött, ha mán egészibe használhatatlan 
vót. Ruhát, cipőt, gúnyát, csizmát tódozták, fótozták, ameddig csak löhetött. A 
ruhanemű nagyobbrul kissebbre, esetlegösen átszabva, fölvarrva, újragombozva, 
fót hátán fótozva. Hát a cipő mög igöncsak nagy kincs vót. Sokszor több 
gyerököt is kiszógált. A cipő tartósítását sokféleképp végezték. Például nyáron 
nem szabad vót hordani. Ősztül tavaszig csak az hordhatta, akinek iskolába 
köllött járni. De úgyis vót, hogy csak mindön másnap, mer’ hun az ёgyik 
gyerök, hun a másik mönt ugyanabba a cipőbe. De furfangos ám a magyar 
embör. A tartósabbá tétel ёgyik igön jó eszköziül bizonyult a kicsi vasszög, amit 
a talpába mög a sarkába vertek jó sűrűn. Na ettül aztán tényleg jó tartós lött, 
kényelmetlen, mög zajos, sőt télön mög igön csúszós.  

Történt ёccör, hogy a Dédi gyerök cipője sömmire való lött. Még a szögek 
së segítöttek mán rajta, së a csiríz. Hosszas tanakodás után, arra a nagy 
elhatározásra jutottak a szülék, hogy vönni köll ёgy újat. Sokba került a 
szögénységükhön képest. Kislányként a Dédinek még ez vót az első új cipője. 
Csudaszép fényös, kőrbe varrott fűzős cipő. Rettentően boldog vót a Dédi. 
Illögött- billögött benne, ёccör csak odahítta az édösapja magáhon, oszt 
lёparancsolta a lábárul az új cipőt.  

-„ Add csak ide néköm! Így nem járkálhatsz benne, még tönkremögy.” – 
mondta. Azzal fogta a cipőt, kaptafára húzta, oszt televerte acélszögekkel. Vót 
osztán sírás rívás, de ű hajthatatlan vót, sorra verte bele a szögeket. Ёgy idő után 
aztán abbahagyta. – „Na, kész van! Most mán jó lösz ёgy darabig.” – szemlélte 
elégödötten.  

Dédinek évekig köllött járni a mögszögelt cipőbe, ha teccött, ha nem, 
hiszen a spórolásba még az is beletartozott, hogy több számmal nagyobb cipőt 
vöttek a gyerököknek.  

Hódmezővásárhely 2019. 01.08             

 



 

 

Sinkáné Magyari Gabriella szülésznő: A könyér 
 

Dédimama mesélte a saját gyerökkkorábul.  Sok mindön mögesött, jó is, 
rossz is, szomorú is, mög mulaccságos is.  Az ёgyik ilyen esetöt írom mög.  

Régön a könyeret vagy otthon sütötték, vagy elhorták sütni a közeli 
pékhön. Mögvót adva, mék’ nap gyútotta be a kemöncét, oszt röggelre ott 
köllött lögyön a sütni való könyér nyersen, szakajtóba. Lë vót takarva a 
könyeres kendővel, az alja mög a teteje lisztözve. A szakajtó kukorica csuhébul, 
sásbul, vesszőbül készült, ritkán kis fateknyő vót. A könyértészta hordó 
alkalmatosság, mög a szalvetta, amibe csomagolták -  fémjelözte a család anyagi 
helyzetit is.  

Történt ёccör, hogy az ükimama möggyúrta a tésztát, kelesztötte, majd 
csuhébul font szakajtóba rakta, utána jól betakarta a könyértésztát. Elégödött 
vót, mer’ igön szép lött a könyér. Szólt a nagyobbik gyeröknek, Ferkónak. –„No 
,gyere csak, Ferkó! Vihetöd a pékhön a szakajtót, nagyon vigyázz rá, néhogy 
baja essék! „–  

El is indultak a gyerökök, a kislány Dédi, mög Ferkó a havas úton. 
Először nagyon óvatosan lépdeltek, de igyeközni köllött, hát gyorsítottak ёgy 
kicsit. Ferkónak elfáratt a keze, mer’ igön nehéz vót a szakajtó, ezér’ osztán 
kitanáta, hogy úgy csinálja, mint a négör asszonyok, amit látott ёgy újságba, 
hogy főtötték a fejükre a kosarat.  Dédi hiába kérte Ferkót, hogy vögye lё a 
szakajtót a fejirül, mer’ lё fog esni, oszt tönkremögy a tészta, ű nem hallgatott 
rá. Möntek, möntek, ёgyször csak puff, Ferkó nagyot esött, a fejirül mög lëszállt 
a szakajtó a hóba, tésztástul. – „Hű, szödjük gyorsan vissza” – kiáltotta Ferkó.  

Visszaszödték, osztán rohantak a pékhön, aki mán nagyon várta űket.  
Mikor möglátta a pék az összeesött könyértésztát, rögtön gondóta, hogy ki lött 
borítva. – „ Na, most mán mindёgy, betöszöm, fönt van az előte„ – mondta a 
pék. A gyerökök ott várták mög a péknél a könyeret. Mikor kész lött, igöncsak 
látszott rajta, hogy valami nagy baj érte. –„ Jó lapos lött” – summázta a pék. Hát 
otthon osztán lött mérgelődés, Ferkót mög jól mögruházták, mer’ nem vigyázott 
a könyértésztára.  

Egész hétön azt köllött önni, ha lapos vót, ha nem, nem vót apelláta. 
Ferkónak is kemény vót. –„ Ha ű tötte tönkre, hát ögye is úgy! „–  Mondta az 
ükimama.  



 

 

Dédimama mindég elmesélte nékünk ezt a történetöt, pláne, ha könyér 
akadt a kezibe.  

Hódmezővásárhely 2019. 01.08   

  



 

 

dr. Tarjányi Fanny:  Igazábul szeretöm... 
 

Nincs is annál szöbb dolog a világon, mint amikor két embör viszont szereti 
ëgymást. Nem mondom, hogy könnyű vót idáig eljutni, de végül is csak 
összegyütt. Mán jó pár évvel ezelőtt kinéztem űt magamnak. Nem számított, 
hogy hány éves, hunnan való, csak valami mögfogott benne, oszt ez vót a 
lényeg. A végin mán mindönki tutta, hogy szeretöm, űt is beavatták többen, de 
az Istennek nem hitte el, hogy ez a lány akar valamit tűle. Jó pár évvel fiatalabb, 
mint én. Löhet, hogy félt is, de ez ëngöm nem risztatott vissza ëgyáltalán. 
Tisztán emlékszök, ëgy születésnapi buliba vótunk, amikor először 
lëszólítottam. Haza akart mönni, de sönki nem akarta, hogy ennyibe haggyam, 
ezér kiszalattam utána a kapuba. Hirtelen azt së tudtam, mit mondjak, de végül 
lëesött neki, hogy csak maradnia kéne. Nem ű szödött föl ëngöm, ahogy ëgy 
igazi férfi tönné, de a mai világba ez mán nem olyan nagy csuda. Azt azér 
tögyük hozzá, hogy 17 éves vót… Visszafele mán úgy möntünk, hogy fogtuk 
ëgymás kezit, oszt hirtelen mink vótunk a legboldogabbak abba a pillanatba. 
Aztán teltek, múltak az évek, vót közbe öröm, bánat, rövid időre szét is 
möntünk, de valami csak azt súgta, hogy minket ëgymásnak teremtöttek. Most 4 
éve vagyunk ëgyütt, a hétön van az évfordulónk. Annyi dógot mögéltünk mán 
ëgyütt, hogy ilyen fiatalon ez szinte löhetetlen. De ëgy biztos: amíg élök, akármi 
is történik, én el nem engedöm még ëccör a kezit. 
 
Hódmezővásárhely,  

2019.01.08. 
          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pappné Mészáros Ágnes: Vízköröszt , vagy.....? 
 
Mán a harmadik emeletön járt. Az öt emeletös panelház legfölsőbb szintyin 
éltek élete párjával. 
Gyorsan, gépiesen szödte a lábait a lépcsőházba. Fejibe' feketébe őtözött 
kottafejek kergették ëgymást. Ëgy ëgyüttes szólógitárosa, mög ëgybe a 
zeneszerzője is  mán évek úta. Mindig, mög mindönhun képes  alkotni. 
Varkocsba kötött – itten ottan mán őszbe csavarodó – haja a háta közepit 
verdöste. 
Közel hatvan  évét möghazudtolóan, legényösen, ruganyosan haladt a bejárati 
kapu felé. 
Ma január hatodika, Vizköröszt napja vagyon. 
Niki, az asszonya tótkomlósi parasztjány vót. A családbú hozta magával a 
körösztény hagyományokat . Ez mostan is így van.  
Ha Vízköröszt, akkor ma lë köll szönni  a karácsonyfát! 
A föladatát mán betőtött lucfenyőfa mára öléggé mögvisetté vált. Az asztalka  
köré, amin  a karácsonyi ünnepök idejin tündökölt, vastag szőnyegöt terítött  
tűlevélbül. 
– Hát így nem löhet lëvinni, tele szemetöli a lépcsőházat itten énneköm! Mit 
szónak a szomszédok? 
–Tudod-é mit drága ëgyetlen párom? Të szaladjál lë az uccára, én mög a 
szobaablakbul kihajítom neköd. Abbul nem lössz sömmi baj, mer' itten mán 
amúgy is föl köll takarítani. 
Kidobom, Të mög eviszöd szépen a kuka mellé. Onnan mög majd elszállítják a 
város embörei. – Jó ötletnek tűnik! – mondta arcán kópés vigyorral. Azzal kapta 
is föl magára a kabáttyát, oszt hipp-hopp, mán lënn is tanálta magát! 
A csípős, hideg szél eléggé az arcába fújt. A szömibe húzta jócskán a sapkáját. 
Körülötte az uccán csönd, mög béke honolt . Az este frissen lëhullott hótakaró a  
lábai alatt hangosan ropogott. Nagyokat szippantott a jó levegőbül. Jó kedve 
kereködött.   Fölnézött, oszt szömivel mögkereste  az ablakukat. Hitös párja mán 
ottan áldogált a  nyitott ablakba, kezibe a fenyőfával. Ëgy jól irányzott dobás, 
oszt  a fa mán ott fekütt mellette a finom porhóba. Odafönn az ablak mán be is 
csukódott. Hideg van, egész bisztosan fázott az asszony – gondolta. 
Öcsi – mer éltes kora ellenire mindönki így szólította – lëhajolt, kikotorta a 
hókupacba süllyedött fát. Asztán mög nagyokat lépögetve, mög-mög süppedve 
elindult a kapu előtt silbakoló szemetös edényök irányába.... 
Pár perc múlva mán a lakásuk ajtajánál tanáta magát. Becsöngetött, miközbe' 
cipőjirül topogva verögette lë a rája tapadott havat. 
Az ajtó kinyílott, de Niki mosolya az orcájára fagyott. 
– Hát të mög? – nézött kikereködött szömekkel Öcsire. 
Öcsike méltatlankodva, sóbálvánnyá merevödve álldogált. Nem értötte mi a baj, 
mög hogy mit követött el.  
Niki kacagva a kezire mutatott, amibe ottan szorongatta, az időközbe' tejjesen 



 

 

levéldíszit veszítött, csúfos, csupasz csonkot! 
Hátranézött maga mögé. Hát akkor lássa ám, hogy útját a lépcsőházba' ződ színű 
tűlevelek garmadája mutassa. 
Szégyönközve, zavarodottan keveredött be a lakásba.  Fejibe továbbra is ott 
zsongtak ëgymást kergetve a  kárörvendően kacarászó, fekete hangjegyök... 
 
 Szeged, 2019.01 10. 
 


