
Láss hozzá padlót porolni, sima padlatot söpörni! Vizet vess elébb rëája, vigyázz, 
hogy në vesd gyerëkre! Gyermëkët ha látsz a földön, lëgyën bár az ángyod köly-
ke, vëdd karodra, lócavégre, mëgmosdatva, mëgfésülve, kënyeret adván kezébe, 
vajat sëm sajnálva tőle. Hogyha nincs kënyér a házban, fadarabbal is beéri. (192) 
     „Lë këll mosni mindën asztalt legalább ëgy hétën ëgyszër, lapját, oldalát 
lëmosva, lábait së hagyd mosatlan! Lócákat locsold lë vízzel, falakat töröld lë tol-
lal, lócák lapját oldalastul, falak fëlszínét erestül.” (200) 
     „Ami por az asztalokra-ablakokra rárakódott, tollal gyöngéden törölgesd, vi-
gyázva vizesruhával, hogy në szálljon szërteszéjjel, mënnyezet felé forogva. (206) 
     „Kémény kérgesét lëszëdjed, kormot a kemëncelyukbul; gondolj a 
kemëncegyámra, mëg a mestërgërëndára! Këllemessé tëdd tanyádat, otthonos 
lëgyën lakásod!” (212) 
     „Jól jegyëzzed mëg, lëányom, amit most nekëd beszélëk: në szaladgálj szok-
nya nélkül, në rohangálj rékli nélkül, kendőtlen së kódorogva, lábbelitlen sëm 
libëgve. Zokon vënné vőlegényëd, haragunna ifjú férjed.” (220) 
     „Vëdd körül különös gonddal udvarodnak berkënyéit! Szent az udvar 
berkënyéje, berkënyének boldog ága, ágain levele-lombja, szent a berkënye bo-
gyója: oktalant az oskolázza, tapasztalatlant tanítja, hogy ura kedvére kapjon, sze-
relmére szép legénynek.” (230) 
     „Egérfüllel tudj figyelni, nyúlszökéssel szëdd a lábad, karcsú hátad hajladoz-
zon, ifjú szép nyakad íveljen, mint a most növő boróka, zelnicének zsënge bok-
ra.” (236) 
     „Kényësen ügyelnëd kéne, sëmmiképpen sëm feledve, hogy në tottyanj tompo-
rodra, lóca lapjára në lankadj, elvetve magad ruhástul, heverőre 
hempërëdve!” (242) 
     „Sógorod sövényfonásbul, jő ipad igásfuvarbul, munkából fiatal férjed, szépëd 
cserjeszaggatásbul: vígy lavór vizet elébe, törülközőt tégy karodra, fogadd mélyen 
mëghajolva, mëgtoldva szíves szavakkal!” (250) 
     „Kamrából napad közelget lisztësvékával kezében: az udvarra fuss elébe, fo-
gadd mélyen mëghajolva, vëdd ki vékáját kezébül, magad mënj a házba vé-
le!” (256) 
     „Ha talán ki nëm találod, jókor rá nëm jössz magadtul, mi dologba kéne fogni, 
végeznivalót találni, kérdd a vénnek véleményit: ’Aranyos anyósomasszony, hogy 
mëgy itt a munka rëndje, mi dologba kéne fogni?” (264) 
     „Akkor így felel anyósod, az öregasszony aszongya: ’Úgy mëgy itt a munka 
rëndje, oly dologba kéne fogni: morzsolásba, őrölésbe, kőfogantyú-forgatásba, 
vízvivésbe-vízhozásba, kënyértészta készítésbe, hasított fa hordásába, kemënce 
kifűtésébe. Majd kënyeret kéne sütni, kiszëdni a kész cipókat, edényëket elmo-
sódni, kádakat kiöblögetni.” (278) 
     „Most, hogy munkád mëgtanultad, napi dolgodat napadtul, vëdd a szárított 
szëmëket, mënj be a malomterëmbe! Mikor ott vagy a malomban, munkába belé-
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Több mint negyven évvel 
ezelött születtem Gödöllön.
Boldog  gyermekkort nem mond- 
hatok magaménak, talán ennek  
köszönhetö hogy elég zárkózott 
vagyok.  

Próbálok visszaemlékezni, hogy 
kerültem-e egyáltalán valaha 
va l ami l yen  müvésze t i  á g 
közelébe, de nem emlékszem 
ilyesmire. A fotózás is minden 
elözmény nélkül jött az életembe.  

 

Fotóim készítésében kevés a  tudatosság: állandó kényszert érzek arra, hogy 
megörökítsek olyan dolgokat, olyan pillanatokat, melyek a bennem lévö és 
számomra a más módon kifejezhetetlent segítenek megjeleníteni.  

Nagy örömöt okoz, amikor valaki rátalál  fotóimban valós énemre.     
Családommal tizenötödik éve élek Uppsalában. 
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beszéddel. (72) 
„Rá këll szoknod új szokásra, régi rëndët elfelednëd, húgodnak këgyét

kivetnëd, kapnod sógornőd këgyére, kétrét görbedő dërékkal, mëgvesztëgető be-
széddel.” (78) 

„El në mënjën sënki lánya, míg a holdvilág világol, otthonábul oktatatlan, 
férjhëz félig készületlen! Szokásait számonkéri környezetëd, bármi kedves, próbá-
ra tëszi türelmed mindën férfi, bár figyelmes: annál inkább këll ügyelnëd, ha a 
háznak rossz a rëndje; magadnak erőt mutatnod, ha az embërëd erőtlen.” (90)

„Vén ipad vicsorgó farkas, medveként morog anyósod, kígyóként kísér a só-
gor, ángyod szëgnél is szúrósabb: të csak tisztëljed mëg őket, még mélyebben 
mëghajolva, mint anyád előtt előbbed, éd’sapádnak hajlokában tiszteltëd apád-
anyádat, szótfogadtál jó szülédnek.” (100) 

  „Tisztán tartani tanácsos fejedet-eszëd erősen, mindíg ébëren figyelnëd, nëm 
veszítve el nyugalmad. Szëmëd frissen járjon este, mikor këll a tűzre tënni, füled 
hajnalban figyeljën kakaskukorékolásra. Kakas ëgyetlen szavára, másodikat mëg 
së várva, fëlkeljën, aki fiatal, vénëket heverni hagyva.” (112) 

„Ha mëg hallgat a kakaska, gazda gajdolója néma, holdvilágot vëdd kakasnak, 
ég szekerét ébresztőnek! Nézëgess ki néha-néha, hold világát vizsgálgatva, Gön-
cöl forgását figyelve, csillagokbul olvasgatva.” (120) 

„Ha a Göncöl körbe gördül, farral délirányba fordul, rúdját északnak feszítve, 
kelnëd akkor këll az ágybul, ifjú férjed fekhelyérül, erős embër oldalárul: hamu-
ban tüzet találni, lobbantani lënge lángot, forgácsfára fújdogálni, vigyázva, hogy 
szét në szórjad.” (130) 

  „Hogyha tűzre nëm találhatsz, hűlt hamu között parázsra, kunyërálj a 
kedvesëdtül, aranyosodat abajgasd: ’Adj tüzet, aranyvirágom, tűzszërszámokat, 
szerelmem!” (136) 

„Kapsz ëgy kis kovát kezedbe, taplószélet is, tenyérnyit, avval üss tüzet ügye-
sen, tëdd a fáklyát a fogóba; indulj istálló-söpörni, állat-ellátni, ëtetni. Bőg anyó-
sod barma-borja, nyihog már lova ipadnak, sógorod tehene táncol, sír a sógornéd 
üszője, szénaszóróját kívánja, ëtetőjét hívogatja.” (148) 

„Istállósoron söpörve, járd az ólat óvakodva, teheneket támogatva, birkanyájat 
biztatgatva; szalmát szórj alá alomnak, idétlenëket itatgasd; csikóknak a széna 
szépe, java jusson a bariknak. Disznókkal së légy goromba, malacokat mëg në 
rugdosd; vígy a disznó vályújába, vödrébe verőmalacnak.” (160) 

  „Në időzz az istállóban, birkaólban bámészkodva! Ha az ólat rëndbe raktad, 
elláttad az állatokat, tüstént térj a házba vissza, sebës szélvészként szaladva. Mert 
a gyermëk már nyivákol, pólyában piciny babácska; nëm mondhatja mëg 
szëgényke, minthogy nincsen nyelve néki, hahogy fázik-é vagy éhës vagy valami
mást kívánna, míg be nëm jön szép szüléje, rá nëm ismer édësére.” (174)

  Béjövén a belsőházba, érkëzzél nëgyedmagaddal: kezedben vizesvödörrel, 
söprüt hónalatt szorítva, fogad közt fenyővilággal, nëgyediknek tënmagaddal. 
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