
= forint, leves = pénz, kroncsi ~1k.(,:ona.

Ennyit tudt.am 80 lefolyt ü:kola:~v n!att

ö~szei:.riljteni. Bár nagyon ~ok érdekes
dolognak jön igy az cmb~r ~ld4'IDá5:;ra,

Ibúr sok érthetetlen tettük, b.~ ~z~<ljt:~
'\"á.lik érthet.ővé és sok huncut31Ígnknnk

I
tahi Ihatjuk meg a rugóját: II!ég:t'iC érzck
vala.mi nagy kedyct a to~!Í1-.~i ~y5:ijtt5re,

. mert tök~lete5{;n kétstgbe kell '~snie a
szegéüy tanitónak, n. mik.or !átia~

hogy milyen pipák~t k~ll II ma-
gyar nyel'fitan n~jtelmes bcü:eibe be
vezet.cie. Inkább nem i5m61~:U meg
tökéletesen a csibés:-nyell:-et, c sak el n~

veszitsem kedvemet a tanitástf)L Annyit
jegyzek még meg, hogy ezt"a dolglJt
n~mi.k~ppen az iskolában egyik gyer{-~

tbl elkobzott levél ismertett.e meg ,'c
leL.." a mc~y le~cleket egyf..:~ Ilu atyja.
küldött egy másik jóféle ma9j~~-nak: 1\

ki zlCC:Ö!.

la .) Egy fó-
nirosi anÍto i.rja nekünk II következó
ket: Annak az illusztril:,s:iro, hogy
miféle népst.~gg-el van s kG!tel1d iskoLik
tanitóiDak dolga, 81:ibb egy sZl)gyiijtc
ményt közlök, a melyböl igen-igen sok
tanulságot !ehd levonni. Legjobban ki
c.omborodik belőle oz, hogy milyen ke
Eer,es dolog a küitelke~ népség~t meg
magyarositanf. Ott, & hol a német, tót,
cseh az érintkezés rendes nyelve, azbin
hozz'" jön még az iskolában tallult
magyor is : ott keletkezik az a
zagyvalék, &. melyet minden beszélni
tudó gyerek hat éves korától kezdve
miI!dvégig beaul. Nem hogy egyik
másik (ritka) magyar segitené a többit
3bo;-,n n nehéz munkában, hogy minden
féleképpen. IDllgyarok legyenek, hanem
amazo1~ rontják el pocsék llyelvlLkkel
emezeket is. Hogy pedig isko1ába. járnak
a gyerekek, bizonyitja oz, hOf;Y iskolára,
iskolai dolgokra elég sok 1..ift~jezésük
,an. De még sem annyi, mint n. rendör
s':;gro és a '\"ele kapcsolatos fogalmakra,
JeIéül aDnak, hog'Y elégszer kerülnek
összeütközésbo az igazságga!. Elég -vál
tozatos a pénz szótára. is, de a dohány
zás dolgaina.k is el6g szép hely jutott.
.Különben tessék él,czni:

ta~~:ii, ~u~ncló, Ü~l~:~~:', j!6~~6==t3öuti~~',

~~~-u= ~~a~~~~r:\~~~~<1s~~t~~~~~1::z;:p~~~;~
ellenőr, rók;,., felhő, szi\-árv<ir.y nzt je~

le!.1ti, hogy közelben .ieisz~dago3 rtnd6r
áll poszton, kurko, tragyi = ki;:; gyermek,
st:'!rcz = nagyobbacska gyerek, kecsöjj,
mákójj, czipöj~, hébőjj = lop;, simlizz,
faróji = szaladj, fráz, pécs, pacs, tusni
= pofon, hirigölni = ve:ekednl, gra
hójj = szurj, grÚ,s = ezurás, smir5jj
= csnpd be, zn.mzol = abl~kot tör,
c.5cng6, krumpli = óra, maszlag = ha
zUg'ság, mnriz = besz~l, morog, dukkójj,
pikkőjj = adj, bcsittölnek = bezi\rnnk,
C;(O ~Zi:lkőJd = ne mondd meg, kaka5
~ t:jjcli őr, stnj = -vigyázz, fas5z01
nak'~ megfognak, passzol = cHd, mo
szerol = megmond, hurrá = fussunk,
lib. = oda nézz, cngliz, fázik = fé!,
zicczö! = ül (béirtönbcn), ikrizz = menj
el. s'Z0kkol, gukkol = nez, gnszt~ü =
nézz, kl1mn; :..:.:: gY,cre;. g:incs?U = bu.k
tas:::. dll.rmoij = aludpl, zaba! = eSZIk,

~:~g~of jg:~~~i:' \~~!~ jó, nr6~~1.,= e~~~~~,
gilt = igen, ldek. ~ Igaz" ph =. klc.sl,
czna~ = bn:-,:1, gnpt. =. merges, hlP-~!P
hllrra. = el.:eI1!, ('zh = van, Zlder

_ bizonyos, b:lizá~, bn7.i = n:1g:,
batTi = barak, halle = ~zob:l, ~!l:nd =
telek, foczi, futi = foűt. bal, spac7.: sp?.!;yi
= ~eréb, czét czembi = gomb, pr.()ek =
hot, pörczi = töpörtő, lnnki = belYih-
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dekli 'VOllnt. p.jzni = Y:lS, kostyo, cson
g~.it = csont~ c.soli = csnpa.~z veréb,
hUllUi, b8!i = kntya, bn,':~yJi, gitli = kés,
ldaba: milro, r.HH·czi. = ~e.nyé~) gnrdes~,

~~~(~:: J~b~e~~~~CSiá~}OJ~' ~6~ kJé~~IJ~
rLye.!; gal.yó, c~igi = csiga (hiból),
szidi -= cilinder: poling = !:\pba, snölli
= Z.3c!l},endő, tupsi = galnmb, kori =

~~~~~~~~~~'~k~~~l~~lbaj = S~~71;~rpin~~~~:~c~
= Duna, h.ldizni, knp:ltyolni = tiirö<ini,
czet'~z = gOD'.boz, ihfri~I.5z = té!, czid.<i\:
= hidc~, slidi =: szanko, ~~a~spt = CJpo,!
knicpnid = terdben s~nk, alul. bü
I1:1ddg, _ hojz = nndrag~ butn =
csizma bré = sapka, 5i.sal>: = kalap,
gei~zt ' pálinka, siker = r~szeg,
buO'er paraszt, csuri nr,
zr:'gyö = öreg ember,' titusz = fej,


