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A Fehér-Nyikó völgyében az első 
falu Farkaslaka, ott fekszik a Nyikó 
„fejében”. A Nyikó nyolc kis székely 
falun áthaladva ömlik a Nagy-Kükül-
lőbe. A Nyikó mente legalsó faluja 
Rugonfalva, itt születtem, itt töltöttem 
gyermekkoromat és serdülő éveimet, 
de hivatásom és a családalapítás utáni 
életem Farkaslakához kötött egy élet-
re. Így nem csupán hallomásból isme-
rem a falvak gazdasági életét, hanem 
részese is voltam a termelésnek.

E falvak vallásában, szokásaiban, 
tájnyelvében van különbség, de min-
denik falu lakossága a paraszti élet-
formát élte a földrajzi és gazdasági 
adottságoktól függően. A vidék ter-
melésében szinte olyan fontossággal 
bírt a kender termelése, mint a búzáé. 
A búza adta a kenyeret, a kender a ru-

házat, az ágynemű, az asztalnemű 
nagy részét. Azt tartották, hogy „sok 
az éhes száj, de sok a csóré test”.

A parasztság az elmúlt századok-
ban szinte változatlanul élte a föld-
művelő és kézműves munkán alapuló, 
viszonylag zárt életét. A kender adta a 
gyapjún kívül a népi textíliák alap-
anyagát. Az anyag előállítási módja 
egy gazdasági egységen belül egy-
forma volt, és mindenki által ismert. A 
kender a feldolgozás után kielégítette 
a parasztcsalád és a gazdaság textil-
szükségletének nagy részét. Hagyo-
mányos módon való megmunkálása 
nagyon munkaigényes, a Nyikó 
mentén mégis intenzíven foglalkoztak 
vele. Erdély magyarok által lakott 
nyugati és északi területein inkább a 
len maradt a rostnövény. A kommu-
nizmus éveiben nálunk is termeltek 
lent, mert a termelőszövetkezetek ter-
vében ez is szerepelt. Gondolom, in-
kább azért, mert Székelykeresztúron 
egy nagy lengyár működött. Gyergyó-
ban is volt lenfeldolgozó vállalat. 
Viszont a kis parasztgazdaságokban 
régi idők óta kendert termeltek és 
dolgoztak fel a mi vidékünkön. 

A kender őshazája Közép-Ázsia. 
Európába a népvándorlással jutott el. 
A magyarság valószínűleg már azelőtt 
ismerte, fonaláért és olajos magváért 
termesztette. A magyar parasztságnak 
évszázadokon át ez volt a legjelentő-
sebb háziipari növénye. Értékét erő-
síti és őrizi a sok népszokás, amelyek 
közül egy pár ma is él falvainkban.

A kendert rendszerint „haszonföl-
deken”, a település közelében ter-
mesztették. Még a hármashatár idején 
is kimaradt a forgó rendszerből, a ker-
tek alján, a lapályon jelölték ki a ve-
tésterületeit. Határneveink is utalnak 
rá, Farkaslakán a Kendereskert, Ru-
gonfalván a Kenderföld. Rugonfalván 
a Nyikó medencéje kiszélesedik, a la-
pály igazi kenderföldnek való hely.

A leggazdagabb szerkezetű talajt 
ősszel megganézták és felszántották. 
Már januárban kezdték gyűjteni a fi-
nom bükkfahamut, azt rászórták. A 
trágyázás inkább baromfitrágyával 
történt. A kendermag vetését kézzel 
végezték, rendszerint kétszer annyi 
mennyiséget vetettek, mint búzából, 
tehát az egyvékás földre két véka 
kendermag kellett. A vetés a kereszt-
járó héten, májusban történt. A búza 
bokrosodik, de a kendermagból csak 
egy szál nő, így minél sűrűbb, annál 
vékonyabb, finomabb lesz a szála. A 
magvakat nyakba akasztott zsákból 
kézzel szórták ki, majd gereblyével, 
kapával dolgozták a finom, porhanyó 
földbe. Néha szalmát terítettek a vetett 
területre, hogy a magvakat a madarak 
ne hordják el. Kikelés után a szalmát 
eltávolították.

A növekedést különféle hiedel-
mekkel vélték segíteni. A magot szóró 
és a földet gereblyéző délceg, egyenes 
tartással dolgozott, hogy ilyen legyen 
a kender is. A hiedelmeket, a mágikus 
eljárásokat még a nálamnál öregebbek 
is csak hallomásból ismerik. A vetés-
hez a magot a hiedelem szerint hús-
hagyó kedden kell előkészíteni. Így 
húshagyókor magasra ugráltak, tán-
coltak, hosszú tésztát főztek a levesbe, 
kenderpozdorját tettek a kerékvágás-
ba, hogy hosszúra nőjön a kender. A 
vetést tilalmak is szabályozták: a nép-
hit szerint legalkalmasabb nap a ve-
tésre a péntek. Legjobb, ha olyankor 
sem nap, sem hold nem volt az égen. 
Szótlanul, új agyagfazékból kell vet-
ni. Azt jósolták, hogyha február végén 
hosszú jégcsapok vannak, akkor hosz-
szú lesz a kender. A katolikus falvak-
ban vízkeresztkor, amikor van a ház-
szentelés, a szent keresztet elkísérik 
még ma is a szomszédba (Farkasla-
kán), ott víg farsangi napokat és bol-
dog újévet kívánnak. Régi szokás 
volt, hogy a keresztet kísérő vidimu-
szok karjára a család leánya kis köteg 

kenderfonalat tűzött fel. Ha ezt elmu-
lasztotta, akkor a csúfolódó gyermek-
sereg a következő verset  mondta el:
Rossz fonó, rossz fonó,
Későn kelő, hamuban heverő, 
Tyúkszaros taligán vigyenek férjhez.

Nyilván minden leány igyekezett 
szépen font kis köteg fonalat tűzni a 
legényecske karjára. Ilyenkor a követ-
kező vers volt a felelet:
Jó fonó, jó fonó,
Jókor fölkelő, puliszka keverő,
Aranyos hintón vigyenek férjhez.

A nálamnál idősebb asszonyok 
szerint ezzel a fonallal varrták meg az 
egyházi ruhákat, amikor még nem volt 
ennyi a varrófonal, mint ma.

Ha ezt elmulasztják, akkor a család 
kendere nem nő meg, ez kár, de szé-
gyen is. Ilyenkor aztán hordták rá a 
ganélevet vízzel vegyítve, hogy gaz-
dagabb legyen a talaja, ami rend-
szerint segítette is a kender növe-
kedését. 

A kender a jó földben szép ma-
gasra megnőtt, és érés idején kelle-
mes, sárga színt kapott. Azt tartották, 
hogy Szent Anna napján (júl. 26.) 
megáll a növése, attól kezdve csak 
sárgul, érik. A virágos, érett kender 
porzik, vagyis a virágpor érintésre el-
száll belőle, s ekkor már ki lehet nyő-
ni. A kender kétlaki növény, de a sűrű 
virágos kender között a magkender 
nem tud kifejlődni, ez csak a széleken 
marad meg, ahol magvakat érlel. A 
magkendert nem nyőtték ki a virágos 
kenderrel együtt. Az érett virágos ken-
dert markonként kihuzigálták, a tövét 
pedig hozzáütögették a talajhoz vagy 
a lábbelijükhöz, hogy hulljon le a rög 
a gyökeréről, aztán markonként ké-
vékbe vagy fejekbe rakták. Rugonfal-
ván a fűzfákról levágott vékony vesz-
szőkkel, porongyokkal kötötték össze 
a fejeket. Farkaslakán az aljkenderből 
sodortak kötelet, abból, ami a földre 
leromlott, egyébre használhatatlan-
nak bizonyult. Öt fejet neveztek egy 
lábnak, öt láb adott egy kalangyát. A 
frissen nyőtt kendert kalangyába ösz-
szeállogatták, összebúgatták. Nagyon 
féltették az esőtől, mert az esővert 
kender megfeketedik. Meleg, napos 
időben pár nap alatt megszáradt, ak-
kor a földhöz, de inkább mosópadhoz 
veregették. Farkaslakán kézzel is dör-
zsölték, hogy a virág és a levél hulljon 
le róla, ez volt a lomolás.

A kenderföld szélén a gyérebb, 
vastagabb szálú magkender egyelőre 
maradt, de a közte levő virágos ken-
derrel összeveregették, ha a szél a be-
porzást idejében nem végezte el.

A megszáradt, lelomolt kendert 
szekérre rakták, hogy áztatni vigyék. 
A Nyikó vize a múlt század elején még 
egészen tiszta volt, Farkaslakán ivásra 
is használták. A falu törvénye szerint a 
kendert csak az utolsó vízhasználati 
helyen alul, a falu alsó végén áztathat-
ták egy-egy göbőbe. Egy-egy nem-
zetség kis kenderáztató tavat is 
készített, s ezt használták a nemzetség 
tagjai. A lábakat a fejüknél és a 
tövüknél összekötötték, 
majd berakták a vízfe-
nékre szorosan egymás 
mellé és fölé. Farkas-
lakán cövekeket vertek 
az áztatott kender két 
oldalára, a közét desz-
kával leborították, ho-
mokkal, kövekkel le-
nyomtatták. Rugonfal-
ván hosszú rudat nyúj-
tottak át az ázó kender 
fölött, majd égerfából, 
fűzfából készült kam-
pós cövekekkel leszo-
rították. Az áztatásra 
használt helyen, a víz 
partján volt fa, a vízben 
homok, a férfiak köny-
nyűszerrel vágtak cö-
vekeket, a homokot la-
páttal ráhányták a ken-
derre, ezzel védekeztek 
az esetleges árvíz ellen.

Száraz nyarakon, 
amikor kevés volt a fo-
lyóban a víz, a község 
vezetősége tiltotta az 
áztatást, mert a halak a 
kender kiázott méreg-
anyagától „megbolon-
dultak” és elpusztultak.

Egy hét után próbát 
vettek az ázó kender-
ből, kihúztak egy szá-
lat, megvizsgálták, 
hogy mennyire bomlik 
a rost a szárról. Ha 
könnyen bomlott, ak-
kor ki lehetett vetni. 
Hideg nyarakon két hét 
is kellett. Megtörtént, 
hogy nagy zápor után a 

kiáradt Nyikó felszakította, elsodorta 
a kendert. Ez a kár felért egy jégverés-
sel. Láttam gyermekkoromban, hogy 
a férfiak hosszú, kampós rudakkal 
mentették a szennyes árból a felsza-
kított kenderfejeket. Ilyenkor a falusi 
ember a szalmakalap karimáját lehajt-
ja csurgósra, posztóujjast vesz ma-
gára, és küzdve az árral, esőben is 
menti, ami menthető.

A farkaslakiak azt tartják, hogy ha 
a kender Nagyboldogasszony napján 
(augusztus 15.) a vízben ázik, akinek 
abból ruhát szőnek, az beteg lesz. 
Tehát a hideg idő beállta előtt a kender 

fonáson kívüli munkáját el kell 
végezni.

A kendervetéshez ki-
vonult az egész család, a 
férfiak is segítettek. Ha 
sok volt a kender, akkor 
jöttek a rokonok is. A 
kiázott kendert meg-
szabadították a nyoma-
téktól, lebontották róla 
a kötelékeket, szétszed-
ték a lábakat. Minden 
fejet külön belepaskol-
tak a vízbe, kezükkel is 
összesúrolták a folyó 
tiszta részén, amíg az 
i szap tó l  és  egyéb  
szennytől megtisztul-
va, szép fehérre mosó-
dott. Kirakták a parti 
gyepre, s ha lefolyt a 
vize, szekérrel haza-
szállították.

Nem volt könnyű a 
kender kivetése, külö-
nösen hideg időben, de 
jó melegben, langyos 
vízben nem volt kelle-
metlen. A gyermekse-
regnek a vízben, a be-
rekben való hancúro-
zás, utána a zöld gye-
pen a vidám uzsonna 
nagy élményt jelentett.

A kenderföld szé-
lein maradt magvas 
kendert csak a megérés 
után nyőtték. Ugyan-
úgy szárították, mint a 
virágos kendert. Szára-
dás után lepedő, pokróc 
fölött deszkához csap-
kodták, így verték ki a 
magját. Utána rostál-

Kendertermelés a Nyikó mentén

Rugonfalva

Emlékeink fölött lassan eljár az idő. Idővel eltűnnek az ősi házformák, szo-
kásaink, kézművességünk, ősi viseletünk. Sajnáljuk, panaszkodunk is a pusz-
tulás miatt, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel együtt pusztul népünk ősi ereje. 
Közben arra is gondolunk, hogy a civilizáció haladása az életet könnyebbé te-
szi. Szeretnénk, ha ősi szépségében állna meg népünk élete, de mégis kívánjuk 
emelkedését. Ez a felismerés arra is kötelez, hogy a múlt jelenkorig élő emlé-
keit megmentsük. Néprajzosok, régészek írásainak olvasása folytán törhet elő 
az érzés, hogy a parasztság hatalmas megtartó erő volt. Mi lesz most, hogy el-
tűnik lassan a parasztember, helyette pedig falun élő szakemberek lesznek? 
Világszerte így van ez, és nálunk is így lesz. Ezzel viszont elvész az a megtartó 
erő, amit képviselt. Tudom, hogy ezzel a sajátos parasztromantikával nem ve-
zethetem tévútra magam. Ott vannak művelt tudósaink, költőink, művészeink, 
akikben tudatos a nemzethez való tartozás.

Szépséges múlt tekint ránk néprajzi tárgyainkról. Én, az egyszerű falusi pe-
dagógus, mit tehetek érte? Csak megpróbálom leírni azt, amit éltem, de gyer-
mekeim, unokáim már a kifejezéseket sem ismerik.
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ni. A kender kétlaki növény, de a sűrű 
virágos kender között a magkender 
nem tud kifejlődni, ez csak a széleken 
marad meg, ahol magvakat érlel. A 
magkendert nem nyőtték ki a virágos 
kenderrel együtt. Az érett virágos ken-
dert markonként kihuzigálták, a tövét 
pedig hozzáütögették a talajhoz vagy 
a lábbelijükhöz, hogy hulljon le a rög 
a gyökeréről, aztán markonként ké-
vékbe vagy fejekbe rakták. Rugonfal-
ván a fűzfákról levágott vékony vesz-
szőkkel, porongyokkal kötötték össze 
a fejeket. Farkaslakán az aljkenderből 
sodortak kötelet, abból, ami a földre 
leromlott, egyébre használhatatlan-
nak bizonyult. Öt fejet neveztek egy 
lábnak, öt láb adott egy kalangyát. A 
frissen nyőtt kendert kalangyába ösz-
szeállogatták, összebúgatták. Nagyon 
féltették az esőtől, mert az esővert 
kender megfeketedik. Meleg, napos 
időben pár nap alatt megszáradt, ak-
kor a földhöz, de inkább mosópadhoz 
veregették. Farkaslakán kézzel is dör-
zsölték, hogy a virág és a levél hulljon 
le róla, ez volt a lomolás.

A kenderföld szélén a gyérebb, 
vastagabb szálú magkender egyelőre 
maradt, de a közte levő virágos ken-
derrel összeveregették, ha a szél a be-
porzást idejében nem végezte el.

A megszáradt, lelomolt kendert 
szekérre rakták, hogy áztatni vigyék. 
A Nyikó vize a múlt század elején még 
egészen tiszta volt, Farkaslakán ivásra 
is használták. A falu törvénye szerint a 
kendert csak az utolsó vízhasználati 
helyen alul, a falu alsó végén áztathat-
ták egy-egy göbőbe. Egy-egy nem-
zetség kis kenderáztató tavat is 
készített, s ezt használták a nemzetség 
tagjai. A lábakat a fejüknél és a 
tövüknél összekötötték, 
majd berakták a vízfe-
nékre szorosan egymás 
mellé és fölé. Farkas-
lakán cövekeket vertek 
az áztatott kender két 
oldalára, a közét desz-
kával leborították, ho-
mokkal, kövekkel le-
nyomtatták. Rugonfal-
ván hosszú rudat nyúj-
tottak át az ázó kender 
fölött, majd égerfából, 
fűzfából készült kam-
pós cövekekkel leszo-
rították. Az áztatásra 
használt helyen, a víz 
partján volt fa, a vízben 
homok, a férfiak köny-
nyűszerrel vágtak cö-
vekeket, a homokot la-
páttal ráhányták a ken-
derre, ezzel védekeztek 
az esetleges árvíz ellen.

Száraz nyarakon, 
amikor kevés volt a fo-
lyóban a víz, a község 
vezetősége tiltotta az 
áztatást, mert a halak a 
kender kiázott méreg-
anyagától „megbolon-
dultak” és elpusztultak.

Egy hét után próbát 
vettek az ázó kender-
ből, kihúztak egy szá-
lat, megvizsgálták, 
hogy mennyire bomlik 
a rost a szárról. Ha 
könnyen bomlott, ak-
kor ki lehetett vetni. 
Hideg nyarakon két hét 
is kellett. Megtörtént, 
hogy nagy zápor után a 

kiáradt Nyikó felszakította, elsodorta 
a kendert. Ez a kár felért egy jégverés-
sel. Láttam gyermekkoromban, hogy 
a férfiak hosszú, kampós rudakkal 
mentették a szennyes árból a felsza-
kított kenderfejeket. Ilyenkor a falusi 
ember a szalmakalap karimáját lehajt-
ja csurgósra, posztóujjast vesz ma-
gára, és küzdve az árral, esőben is 
menti, ami menthető.

A farkaslakiak azt tartják, hogy ha 
a kender Nagyboldogasszony napján 
(augusztus 15.) a vízben ázik, akinek 
abból ruhát szőnek, az beteg lesz. 
Tehát a hideg idő beállta előtt a kender 

fonáson kívüli munkáját el kell 
végezni.

A kendervetéshez ki-
vonult az egész család, a 
férfiak is segítettek. Ha 
sok volt a kender, akkor 
jöttek a rokonok is. A 
kiázott kendert meg-
szabadították a nyoma-
téktól, lebontották róla 
a kötelékeket, szétszed-
ték a lábakat. Minden 
fejet külön belepaskol-
tak a vízbe, kezükkel is 
összesúrolták a folyó 
tiszta részén, amíg az 
i szap tó l  és  egyéb  
szennytől megtisztul-
va, szép fehérre mosó-
dott. Kirakták a parti 
gyepre, s ha lefolyt a 
vize, szekérrel haza-
szállították.

Nem volt könnyű a 
kender kivetése, külö-
nösen hideg időben, de 
jó melegben, langyos 
vízben nem volt kelle-
metlen. A gyermekse-
regnek a vízben, a be-
rekben való hancúro-
zás, utána a zöld gye-
pen a vidám uzsonna 
nagy élményt jelentett.

A kenderföld szé-
lein maradt magvas 
kendert csak a megérés 
után nyőtték. Ugyan-
úgy szárították, mint a 
virágos kendert. Szára-
dás után lepedő, pokróc 
fölött deszkához csap-
kodták, így verték ki a 
magját. Utána rostál-

Kendertermelés a Nyikó mentén

Rugonfalva

Emlékeink fölött lassan eljár az idő. Idővel eltűnnek az ősi házformák, szo-
kásaink, kézművességünk, ősi viseletünk. Sajnáljuk, panaszkodunk is a pusz-
tulás miatt, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel együtt pusztul népünk ősi ereje. 
Közben arra is gondolunk, hogy a civilizáció haladása az életet könnyebbé te-
szi. Szeretnénk, ha ősi szépségében állna meg népünk élete, de mégis kívánjuk 
emelkedését. Ez a felismerés arra is kötelez, hogy a múlt jelenkorig élő emlé-
keit megmentsük. Néprajzosok, régészek írásainak olvasása folytán törhet elő 
az érzés, hogy a parasztság hatalmas megtartó erő volt. Mi lesz most, hogy el-
tűnik lassan a parasztember, helyette pedig falun élő szakemberek lesznek? 
Világszerte így van ez, és nálunk is így lesz. Ezzel viszont elvész az a megtartó 
erő, amit képviselt. Tudom, hogy ezzel a sajátos parasztromantikával nem ve-
zethetem tévútra magam. Ott vannak művelt tudósaink, költőink, művészeink, 
akikben tudatos a nemzethez való tartozás.

Szépséges múlt tekint ránk néprajzi tárgyainkról. Én, az egyszerű falusi pe-
dagógus, mit tehetek érte? Csak megpróbálom leírni azt, amit éltem, de gyer-
mekeim, unokáim már a kifejezéseket sem ismerik.
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ták, kikaréjolták vagy kifújtatták. A 
rosta egy szitaszerű eszköz, amely 
háncsból vagy bőrből készült. Farkas-
lakán a bőrrostát használták, Rugon-
falván a kéregrostát. A fújtatásnál elő-
ször meggyőződtek, hogy honnan fúj 
a szél, majd a rostából lepedőre csor-
gatták a kendermagot. A szél a köny-
nyebb pelyvát elsodorta, a nehezebb 
mag lehullott egy rakásba.

Visszagondolva még érezem a 
nyövés alkalmával érezhető fűszeres, 
semmihez nem hasonlítható, kábító 
illatot. Édesanyám, hogy védjen a nap 
hevétől, a kender között alagutakat 
nyőtt, s ezek között bujkálva, a ho-
mokszerű földön csodás játszóteret 
teremtve telt el a nap, amíg a felnőttek 
végezték a munkájukat. Az ázott ken-
der fanyar illata pedig nem csupán a 
berket, hanem az egész falut belengte 
a tilolás idején.

A kenderföldeken a szántás-vetés a 
férfiak gondja volt, majd segítettek az 
áztatásnál, kivetésnél, de a kender 
többi munkája  a fehérnépek dolga.

A kimosott kenderfejeket haza-
szállították és kiteregették a kerítések, 
csűrök mellé, sőt a tiszta udvaron, a 
gyepen ki is kecskélték, azaz fejenként 
sátorosan felállították. Harmatszállta 
előtt, éjjelre vagy az eső elől mindig 
beszedték. Ha megszáradt a kender, 
akkor szép, napos időben megkezdték 
a tilolását, a kendertörést. A száraz, 
napról beszedett kenderfejet egyfogú 
törőn, tilolón ütögették, verték. A 
tiloló nyelvével levágták a tövét, ami a 
tiloló nyitott, vályúszerű alján kihullt. 
Ezt Farkaslakán tilószakadéknak, Ru-
gonfalván törőszakadéknak nevezték, 
semmire sem használható. Ha a ken-
derfej egy részét megszabadították a 
merev vázától, ami pozdorja formá-
jában kihullt belőle, akkor azt a részt 
kézfejre tekerték, majd a másik felét is 
kinagyolták. Ha nem volt napfényes 
idő, a kender megereszkedett, nem 
lehetett tilolni.

A nagyolás után következett a tisz-
títás. Farkaslakán vonagolóval vég-
zik, ez a bennmaradt pozdorját is ki-
veri. A vonagoló nyílása szoros, levele 
éles, ebben a kendert szaporábban 
húzzák, rángatják. Rugonfalván apró-
lót használnak, melynek éles és szoros 

két levele van. A tilolás elvégzése után 
a fejeket ötösével összecsavarják.

A magkender fás része vastagabb 
és merevebb. Erről áztatás után lehúz-
zák a rostot. A fás részt, a pozdorját 
darabokra vágták, félretették, ez volt a 
szusztera. Lámpa vagy tűz gyújtása-
kor felhasználták. A szuszterát a tűz 
lángjához tartották, a fellobbanó láng-
gal gyújtották meg a lámpa belét vagy 
a gyertyát. Lehetett fordítva, ha égett a 
petróleumlámpa, ennek a lángjánál 
lobbantották fel a szuszterát, majd az-
zal gyújtották meg az előre elkészített 
tűzgyújtót a kályhában. A kevés és 
drága gyufát helyettesítették vele.

Napos időben elővették a kitilolt 
kendert, hogy elkezdjék a rostszálak 
széthasogatását, finomabbá tételét. 
Rugonfalván nagy állványon állottak 
a héhelek, amelyek erős deszkába 
ágyazott nagy vasfogak. Farkaslakán 
kisebbek voltak a méretek, itt léhelnek 
nevezték. Ebbe ütögették, huzigálva 
fésülték a kender rostjait, ez a kender-
fésülés. A finom rostok hosszantian 
hasadtak, a héhelben pedig benne ma-
radt a csüpű. A kenderfej hegyéből lett 
a hegycsüpű vagy csepű, a tövéből a 
tőcsepű, amely jobb minőségű, mint 
az előbbi. Kisebb fakorongba ágya-
zott, deszkába erősített apróbb szeg-
rózsában folytatták a héhelést, fésül-
getést, itt bent maradt a pác, amely 
puhább, finomabb. A szálkendert fej-
be csavarták, öt ilyen kenderfej tövét 
kötésbe csomózták, öt kötést egy-
másra raktak, majd egy fejjel össze-
kötötték. Ez egy kalangya fonnivaló 
kender. A durvább csepűt még gere-
bennel huzigálták, ez volt a szösz. A 
csepűt kéregrostában guzsalyra való 
hengeres alakra sodorták.

A kender megmunkálásának to-
vábbi része a téli hónapokra esett, 
amikor a parasztgazdaságokban szü-
netelt a mezei munka. Fontos volt a 
fonók társadalmi szerepe, hiszen a 
legények és leányok találkozóhelyei, 
a közös játék, mesélés, éneklés, szó-
rakozás helyszínei voltak.

A kender készen állt tehát a fo-
násra. Egy fejet kivettek az előké-
szített kenderből, rákötötték a gu-
zsalyra és kezdődhetett a fonás.

Jakab Rozália

sem országos vására, így Korondra járnak 
be, ahol minden szombaton jó hetivásár 
van, és van öt országos vására. 

10.
Béta, Dobó, Vágás,
Ott terem az áldás.
(Szilágyi Ferenc 46 éves bögözi lakos a 
korondi edénygyárnál dolgozott, így 
többször hallottam ezt tőle. Lejegyeztem 
1958. VII. 8-án.)

11.
Sófalviak dögösök.

12.
Énlakiak vackorosok.

13.
Pálfalviak borítósok.

14.
Etédiek tökmagosok.

15.
Farkaslakiak szenesek.

16.
Korondiak csiprosok.

17.
Ülke, Tibód, Szenttamás
Hárman vettek egy bikát. 
Úgy megüttem a farát,
Neked hányta a szarát.
(Elmondta özv. Molnos Lajosné szül. 
Hegedűs Juliánna 51 éves. 1958. XI. 21.)

18. 
Oroszhegy oroszkodik,
Diafala csodálkozik,
Rugonfalva rugaszkodik,
Farkaslaka, Szentlélek,
Ott laknak a szegények.
Dombon ülő Pálfalva,
Sárba esett Váralja,
Korondiak csiprosok,
Sófalviak sónyalók,
Parajdiak pénzcsalók.
(Elmondta özv. Lőrincz Albertné szül. Si-
mó Rebeka 66 éves. 1958. XI. 21.)

19.
A korondiakat így csúfolják:
A nagy harang azt mondja:
„Korondon nincs búza”.
A kicsi harang azt mondja:
„Ád az Isten fazékért”. 
(Elmondta Molnos P. Fábián 60 éves.)

Gyűjtötte István Lajos

5.
Az etédi tökmagosok,
Küsmödi moslékosok,
Sónyaló Sófalva,
Vackorszedő Énlaka,
Csiporgyártó Korond.
(Elmondta Simó András 31 éves. 1958. 
VII. 4.)

6. 
Bogárfalva bogározik,
Szentlélekkel találkozik,
Farkaslaka csodálkozik.

7.
Ülke, Tibód, Szenttamás,
Cseréptányér, fakalán.
(Tanultam édesanyámtól, szül. Katona 
Mártától gyermekkoromban. 1958. VII. 
7.)

8. 
Korondon az atyhaiakat így csúfolják:
Gyere nálunk Magdolnára,
Feltaszítlak a meggyfára.

Július 22-én van Magdolna névnapja, és 
az azt követő vasárnapon van Atyhában a 
búcsú, és ezért hívják Magdolnára [a 
vendéget]. Sok meggy terem Atyhában.

9. 
A korondiak az atyhaiakat azzal is csú-
folják, hogy hiába Atyhában, Korondon a 
haszon. Ez valószínűleg onnan szárma-
zik, hogy Atyhának nincsen hetipiaca, 

1. 
Kicsi likba Sándorfalva,
Sárba csúszó Agyagfalva,
Szaporátlan Décsfalva,
Pompás Nagygalambfalva,
Korcsos Kisgalambfalva,
Pótolékos Timafalva,
Rugonfalvi pipások,
Udvarhelyi restások,
Keresztúri szitások,
Csekefalvi rákászok,
Szentábrahámi szilvások,
Andrásfalvi cigányok,
A gagyiak gusások.

2.
Kajla kucsma Lengyelfalva,
Cifra bunda Malomfalva,
Bogárfalva bogározik,
Szurokszedő Szentlélek,
Alig élnek szegények,
Szappanfőző Szentmihály,
Szegény utas, itt ne hálj. 

3.
Dombon ülő Pálfalva,
Sárba esett Váralja,
Kevély népű Tarcsafalva,
Rongyos, nemes Csehétfalva,
Tordátfalva reatartsa.
Zuvathajtó Martonos,
Medesér is azonos.

4.
Ülke, Tibód, Szenttamás,
Kergessétek el egymást.

Falucsúfolók

Gagy
P. Buzogány Árpád felvétele

Az illusztrációkként használt farag-
ványok Jakab Zsigmond munkái.


