
Egy bakonyi szegényember élettörténete 

Népmesegyűjtésem során, 1957 nyarán ismerkedtem 
meg a Zirc melletti kis bakonyi község : Borzavár egyik 
legjobb mesemondójával, Benis Gyulával. Azóta több 
alkalommal felkerestem s mindig gazdagította gyűjte
ményemet egy-egy újabb meséjével, mondájával. 1965 
novemberében látogattam meg újra, s arra kértem, 
mondja el az élete történetét emlékezete határától 
mostani 69 éves koráig. Ő szívesen tett eleget kérésem
nek, sőt meg is toldotta saját életét szülei, nagyszülei 
rámaradt emlékezéseivel. 

Magnetofonszalagra vett visszaemlékezése nyomán 
leplezetlenül tárul fel előttünk szinte három-négy ge
neráció küzdelmes életútja. — A Borzavár melletti 
Szépalma pusztán cselédeskedő, betyárokkal vesződő, 
majd szénégetéssel próbálkozó nagyszülők lassan zsel
lérsorba küszködik „fel" magukat. Majd szüleiről 
hallunk, akik — mivel szegény lányt vesz feleségül — 
elsőszülött fiú létére kitagadják a birtokból. 

Később a saját szegényes gyermeksége, négy osztá
lyos iskolaideje, gyermekjátékai elevenednek fel benne. 
Felidézi régi füstöskonyhás otthonuk, a régi falu ké
pét, még házuk építésére is emlékszik. Már 10 éves 
korában szigorúan munkába fogják, sokat bajlódik a 
harapós, „sunyorítós", rugós lovakkal. 

Részletesen elmondja apja gazdálkodási módjának 
egy-egy mozzanatát. „Hát bizo, nagyon jól emlíkszek! 
Tppen úgy, mint a mai napra és erre a përcre, amëllik-
ben most beszíllem ezt az esetet" — teszi hozzá a bizo
nyosság kedvéért. Élete átíveli a tipratásos cséplési 
módtól a „lóhúzó masinák"-on, cséplőgépen át a mo
dern kombájnokig tartó rohamos fejlődés időszakát. 
Az ugaron hagyott fél határ korszakától a műtrágyák 
idejéig. 

De nemcsak a régi gazdálkodási módokra, hanem 
a népszokásokra is kitér visszaemlékezéseiben. Jóízűen 
rajzolja elénk a húshagyó keddi legényavatást s a vele 
kapcsolatos egyéb szokásanyagot is. 

1. Benis Gyula, az élettörténet elbeszélője. 
1. Gyula Benis: Erzähler der Lebensgeschichte. 
1. Gyula Benis, le conteur'de Г histoire bibliographique. 
1. Дьюла Бениш, рассказывающий историю своей жизни 
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Majd a még több munkában telő legénykoráról 
mesél. Első, fakadó, de még a lánykának — mostani 
feleségének — sem bevallott szerelméről, melyet az 
I. világháború alatt kitöltött katonaidő, az olasz front 
pokla s a sebesülés tesz próbára. 

Leszerelve, apja akarata ellenére, mégis a szegény 
lányt veszi el. Szinte semmijük sincs, mikor kezdenek. 
Valóban rájuk illik a mesebeli mondás: olyan szegé
nyek, mint a templom egere. „Fírissze, fejszévé" keresi 
meg mindennapijukat, felesége meg fon „íjje-nappa", 
így hát lassankint viszik is valamire. — Ahogy el
mondta, újra átélte az első tehén megszerzésének, az 
első tehénpár szekérbe fogásának, betanításának izgal
mas örömét. A hangja valósággal lelkendezett, amikor 
a saját erejükből vett ,,egísz zsöllírsíg"-rül, a tehene 
számára vásárolt „kis rít"-rül beszélt: „De jó rét,príma 
rét! Esőrendű takarmány terem rajta!" 

Majd eladja az apjától kapott rissz-rossz házat s újat 
épít a Porva felé eső faluvégen, amelyben ma is lakik. 
Kút után áhítozik, azt is sikerül fúratnia sok kálvária
járás után. 

A felszabaduláskor a földosztás során öt hold „jut
tatott föld"-del gyarapszik kis birtoka abból a grófi 
birtokból, melyen öregapja cselédkedett. Majd a borza
vári termelőszövetkezet tehéngondozója lesz. Ma is ő 
őrzi a rábízott „nevendék-marhákat" okos kis kutyá
jával. Este-reggel az istállóban felesége segíti a munká
ban. 

Gyermekeit különb módon látja el, mint őt a szülei. 
Lányának házat építtet, kőművessegéd fiát pedig pár 
ezer forinttal segíti hozzá háza megépítéséhez. — így 
hát elköltöznek tőle gyermekei, újra üres a ház, csak 
ő és felesége szorgoskodik benne. Néha unokák zsong
ják körül őket nagy szeretettel. 

Benis Gyula élettörténete egy a sok bakonyi szegény
emberéi közül, de mint a népi élet dokumentuma, je
lentős számunkra. Értékes adatokat nyerhetünk belőle 
az uradalmi cselédség élet- és munkaviszonyaira vonat
kozóan, valamint megcsodálhatjuk benne a nincstelen-
ségéből magát felküzdő ember hatalmas életenergiáját. 
Visszaemlékezése nyomán jobban megismerhetjük kora 
pusztai és falusi életkörülményeit, a szegényember gon
dolkodásmódját, bírálatát, ítéletét kora eseményeiről 
s azok jellemző figuráiról. 

Eddig engem mindig mesével tartott, ha ráköszön-
töttem. Talán azért hangsúlyozta most élettörténete 
során olyan sokszor, hogy az mind igaz, amit most 
elmond. Első napon csak ketten voltunk, másnap a 
felesége s az unokák is ott tettek-vettek körülöttünk 
a konyhában. így hát felesége ellenőrzésén is keresztül
jutott az, amit a szalag rögzített. 

Mesemondó tehetsége a már többször elmondott 
epizódok kerek megformálásában, a csattanók ügyes 
kihangsúlyozásában, szemléletes előadásmódjában nyil

vánult meg. Előadásában a népi epika sajátosságos 
formáit, nyelvezetének erejét, ikerszavainak muzsi
káját, tájszavainak ízét, érdekes mondatszerkesztését, 
gondolatritmusait élvezhetjük. Visszamelékezésének le
jegyzésében betűhíven követtem Benis Gyula kiejtését, 
bár ő nem volt mindig következetes sem az í-zés szem
pontjából, sem a többi szavak tekintetében. Bár ismerte 
már a magnetofont, az eleinte mégis feszélyezte néha. 
Később azonban a történetek megelevenítésének sod
rában gátlástalanul beszélte tájszólását. 

A lejegyzés során azokat a betűkapcsolatokat, me
lyek köznyelvi kiejtési formája azonos a nyelvjárásiéval 
(mondjuk, látszik — mongyuk, láccik), helyesírási 
szabályaink szerint rögzítettem. 

Beszédének érdekes sajátsága, melyet más bakonyi 
adatközlőmnél még nem észleltem, az, hogy a labioden
tális réshangok helyett (v, f) néha bilabiális zárhang
zókat (b, p) használ. Pl. víz = biz; fél = pél; fázik 
pázik. 

Az élettörténet olvasása során feltűnik, hogy a ré
gebben történt dolgok: a gyermekkor, katonasor, ifjú 
házasélet eseményei, gondjai, bajai, vágyai jobban 
rögződtek, kikristályosodtak Benis Gyulában. Több
ször elmondhatta már őket, volt idő a leülepedésükre, 
megformálódásukra.—A felszabadulás után történteket 
csak futólag sorolta fel, feldolgozódásukhoz még nincs 
meg a kellő időbeli távolság. 

Élettörténetét nekem mondta el, így hát az én érdek
lődési körömhöz szabta mondanivalóját. Néha kérdez
tem is, így alakult ki írásba rögzített életének jelen 
formája. 

„Az én öregapám, a is szegényember vót. Borza
váron lakott. Amit én most meséllek, ténleg rajta igaz 
is vót ez! 

Hát az én öregapámnak az aptyának vót hét hód 
fődgye és égy fé háza vót nékijje, aztán nëm az én 
öregapámra hattá azt a hét hód fődet meg azt a fé 
házat, hanem egy másik fiára. így hát az én öregapá
mat valami kis vátópízze fizettík ki — amin mindig 
hallottam az apámtú, amin meséte. — És az öreg
anyám, a is szegény leány vót, így mind a kettő: 
szegínyek vótak. 

Hát, ekerűtek cselédnek. Szípómára. Ott tartották 
a cselédílletüket, meg Pálinkaházon, ezën a két helën. 
Az én öregapám állandóan bíres v ó t . . . 

Hát bizom, az én öregapámnak vót öt lejánya mëg 
két fia. Hét családja vót, kilencedmagáva vót. Ölig 
szegényül ítek ott. Abba a világba nëm ítek ám oan 
rúzsássan, szinte a lakás se vót nagyszerű, mer egy
szerűen a cselédeknél ott is abba az időbe füstöskony-
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hák vótak. Füstöskonyhák, és úgy szabad tűzné főz-
tík — mer sokszor mesíte az öreganyám, ezt tílleg 
hallottam tüle — hogy cserépfazíkba főztek, mind a 
cigányok, úgy a tűz mellett. 

Hát, annyira-annyira azér, mégis hát a gyerekeket 
tudták valamire hasznányi, napszámba, mëg iparkod
tak hát ëgy kis disznóvá is vesződnyi, akkor má égiszen 
nëm irëztek oan szëginsigët... Egy konvenció vót 
csak, amit az öregapám kapott, föl is idegetek.. . 

A konvenció: Ëgy évbe tizenkilenc métermázsa 
gabonát kaptak. Ez vót ëggy évi konvenció. Ez a 
konvenció például búza. Minden évbe nêgyszërre 
kapták mëg a tizenkilenc métermázsa gabonát. Há
rom-három hónaponkint körösztű. Három hónap vót, 
ëgy fertál esztendőnek mondták, és ez a konvenció 
búza vót, mëg rozs vót, mëg árpa vót. Három féle vót, 
ez ki vót számítva három hónapra, ëgy fertál eszten
dőre mennyi esik abbul a 19 métermázsábul. —- Min
den hónapba ëgy métër durungfa, akkor kapott 
ahelëtt másfé métër rőzsét, ágfát. 
— No most akkor ëgy cselédnek vót ëgy tehéntartása, 
a tehénnek az ellátásáro nëm vót a cselédnek gondja, 
hogy mit ëszik télën a tehene. A cselédnek a tehenit, úgy 
az ëggyikét mind a másikét : az uraság adott neki ennyi 
az üvébül egísz télën. Szinte úgy a nyári időszakban: 
Hun leget a cselédnek a tehene? Eggyiké úgy, mint 
a másiké: ezt ëgy külön fókába szokták őrözni, ez 
vót a cselédtehenes — és az uraság adott neki legelőt. 
Úgy hogy nëm köllött neki se fübírt, se legellőt, se 
a pásztornak füzetnyi semmit, mer aki őrizte a cse
lédteheneket, ais úgy kapta a konvenciót, mind az a 
bíres, vagy mind az a kocsis, vagy mind az a csősz, 
vagy mind az a juhász, akár ëggyik, akár más ik . . . 

No most akkor ëgy cselédnek vót: Disznót, amëny-
nyit tudott tartani. Semmi gondja más, min megeteti. 
Mer krumplija vót a cselédnek, mer kapott a is fődet 
és termét. A konvenciós főd ëgy hód vót. Ebbű pedig 
— ëgy hódbú — ha akarta kétszázötven nígyszögöl, 
ha akarta kétszát nígyszögöl: konyhakertnek mond
ták. A többit mëg éhasznáhatta. Ha akart, vethetett 
árpát is bele. Szinte, hogyha akart még a cseléd, hogy 
a tehene kaptyon ëgy kis külön kedvezmínyt űtüle, 
mikó ment fejni a felesíge, — kért tüle (az uraságtól) 
valahun ëgy kis kaszálót, azt is kapott, külön azt 
takarította és azon kívül az uraság ú mmëgadta neki 
a kosztyát, minha nëm takarított vóna. Csak azt, min 
kedvezményessen dobta a teheninek iker-ókor. 

Abba az időbe nëm vót villany. Vót, de így cselí-
dëkné, pusztákon mëg falukon nëm igen vót. Hát 
petróleumot is, amennyit elígetett, petróleumot is 
kapott, sót is kapott. Ezer se köllött ëgy fillért se 
fizetni a cselédnek! 

No most ëgy cseléd még kapott akkor : Mikor például 
kiadta a gazda azt, hogy hát máma má takarullunk, 

ennyi, mëg ennyi furdullót, mondjuk egyszerűen: 
nyóc fordulót kő csinányi és minden fordulóra nyóc 
köröszt gabonát köll fölrakni. — Hogyha a cseléd 
ügyeskedett és többet tudott csinányi nyóc fordulóná ? 
Ha fordút — mondjuk — még hárommá többet? 
Ez vót cullag. Ez vót cullag. Hogy például mennyit 
kapott abba az időbe, azt én nëm tudom, péz-füzetést. 
De most a cseléd — mondjuk máma má hétfő van, és 
máma elkezdenek takarúni? Mátul fogva szombatig 
minden nap takarúnak, és minden nap csinál három 
vagy nígy fordulót a kiadott izën kívü, ezt cullagnak 
mondták. — De mondjuk, hogyha máma hétfő van 
és kedden vagy szerdán, csütörtökön eldűl az a bíres 
a gabonájávó ? Nëm üressen mondom ám ! . . . Akkor 
azon a hétën ëvesztëtte a cullagot. Úgyhogy nëm ka
pott semmi cullagot se. Ezt a cullagot — hogyha rën-
dëssen a cseléd bevígezte — vasárnap ëgy fillérig mind 
kifizette az uraság. Minden hiány nékün. 

Például az én öregapám. Oan tíz évig vót cseléd
ember. Ezt a cselídsíget tartotta mindig abba az ura
dalomba, de az uradalomnak két pusztája vót: Pá
linkaház és Szípóma. Ezënn a két helën vót. Több 
hëre nëm kerűt cselédnek. Mindig bíres vót. Nígy 
ökörre járt. És annyira, annyira, most már tíz év 
alatt szërëzgetëtt hét hód fődet, hét katësztëri hód 
fődet és ëgy házat, ëgy kis magányos házat, de az a 
ház lëigëtten vót. Az egísz sor le vót ígve. Az a ház 
eladó vót, mer lëigëtt és elment annak a gazdája a 
falubú. Borzaváron vót. 

No most akkor oztán fölípitettík. De a házat nëm 
ács mëg kümives ípitette föl, hanëm egyszerűen a 
rokonság. Összeát és fölípitettík. Úgy, hogy maguk 
főtettík rá a tetőt: a fát és bekötöttík újra mëgin 
szalmává, zsúppal. Ahun a falak hiányoztak vagy 
rosszak vótak, maguk kireperáták. — Például a 
plafon: úgy vót, hogy egyszerűen, amijen jó, óan 
fákká lerakták. Lëvëttik a héjját, lefaragták és azon 
mód lerakták. Amind én hallottam és amind én emlík-
szëk, ez így vót csináva. Allurú nem sároztak fő, csak 
föllűrű, hogy ne gyűjjön le a hideg a pallásrú. — 
Füstös konyha vót, szinte gádorrul nyillott a szoba
ajtónk, szinte a konyhaajtó: allú-föllű kettes ajtó 
vót, de nëm dupla ajtó vót, csak szimpla ajtó. A kony
hán ablak nëm vót, a szobán két kis ablak vót, ëggyik 
gádor felű, a másik ucca felű. — Hogy a füst kimen
jen a konyhábul — ez így vót tilleg, erre emlikszëk 
nagyon jól — ki vót fúrva furuvaja főső konyhaajtó 
háromsoruan, szíp egyforma sorba, hogy a füst ki
menjen. De még azon se tudott kitódúnyi a füst, 
hanëm kibontották : ëggy oan kis lik vót a konyhaajtó 
fölött a plafon alatt, hogy a nagyobb füst ott kimen
jen. A likakonn is. Persze a konyhaajtó: be köllött 
csuknyi, mer hideg vót. Ha pedig hideg nëm vót, 
akkor nyitva vót a konyhaajtó és kimehetett a füst. 
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Hát ijen házak. . . Nëm ám csak ippen ez, amit az 
öregapámnak csinátunk, hanem az egísz falu ijen vót. 

Igyekezett akkor is mindenki ëgy kis disznót is őni. 
Hát — amin nagyon jól emlíkszek — megőtík a 
disznót, aztán amikor a sóbú kivették a húst, föl
akasztották azonmód, a palláson mëg is füstülődött. 
El is fogyott onnan, jó hérű! így vót! Hát eddig va
lóságos így van, amind én most ëmondom. 

A szómás házak akkor tűntek ë, mikor má kezdték 
csináni a cimëntët, cserepet, — addig, egísz odáig 
az egísz falu, a szíső háztú a másik szíső házig: e 
mmind szómás ház vót és füstös konyha. 

Egyszerűen úgy vót csinával a tető, hogy oan ki
álló tető vót, az alá mëg aztán vót csináva: körübellű 
ojan 50—60 centi kiállója vót a tetőnek, homlok
deszkának mondják, hogyha csucsfal van; aztán oda 
vót verve, vagyis szegelve oan hosszabb karró, rövigy-
gyebb karró, meg-röviggyebb karró. Aztá köröszt-
be vót fonyva a sövíny. Úgy mind az erdőbe amin 
megnyőtt a bozót, rajta maradt az ág; termíszetes, 
azér hagyták rajta az ágot is, hogyhát sürüggyebben 
essen a fonyás. A csucsfalnak a legközepin csinátak 
ëgy oan kis likat, hogy legalább valahunnan ëgy kis 
világosság is gyüjjön be. No most ez a csucsfal, hát 
e bbe vót sározva. Kivűrül is. De nëm ám kümüves 
vagy ez, vagy az, egyszerűen az asszony foment a 
lajtorgyán, fővitt vele ëgy kis sári, avvâ csak belenyút 
a sárba, mëg odavágta, mëg mëgin belenyút, mëg 
mëgin odavágta. De termíszetes, hogy ez ëggy otromba 
munka vót. A kézivé mind ënyomkodta, ez így ma
radt. E mmegszáradt, aztán így jó vót. Aztá majdnem 
ú nnizëtt ki mind a föcskefíszek. 

Ëgy konyha vót, mëg ëgy lakószoba. A másik is 
csak oan vót, mind a szobánk, de azt jobban kamorá-
imk, mer kamora köllött. Mëg ëggy istálló vót. Azu
tán mëg a ház vígibe mëg peig nígy lábonn át mëgin 
ëgy oan kis tetőzet, ammëg lëtt vóna a pajta, hát az 
alá raktuk, amink vót. 

Nyóc év múva mëgin lëigëtt. Akkor mëgin ékerűt 
cselédnek. Na most, annyira, annyira az én öregapám 
vergődött a megípítísive, hogy má akkor lovakat is 
vëtt. De abba az időbe nëm ezëk a fajta lovak vótak, 
amik most, hanem egyszerű kis apró magyar lovak 
vótak, mind ëgy éves, vagy mind ëgy másfél éves 
tinóborgyu, vagy másfél éves üszőborgyu. 

Hát az én öregapám persze a hét hód fődgye mel
lett szénnel foglalkozott, szenet ígettek, mer vót neki 
hozzá családgya is, mëg szinte el is hordták. — De 
mikor meggyütt az utrú, nëm hazagyütt, hanëm mëgin 
csak ment az erdőre onnand, aztán, hogy kifogták, 
vót gaz is, mëg tisztások ott mingyá a tanyájuk mel
lett. Nemcsak űk maguk vótak eggyüt, hanëm töb
ben is vótak. Ëgy-ëgy tanyán vótak négyenn-ötenn is. 
Mëg szinte mentek ketten-hármann is ëggy utón 

szénné. A lovak má össze is vótak szokva, úgy ho„ 
az ëggyik kocsi ëmënt a másiktú, má nyerítették is 
a lovak, ëggyik a másikat. 

Hát, ëggy este ëmëntek oda a Bakonhegy alá mëgin 
üressen, amikor gyüttek vissza a szénvivésbű, hát 
kifogták a lovakat legëni. Gaz vót ölig, ahhoz adtak 
rëggel ëgy abrakot, aztá avvâ má mentek is mëgin. 
Megrakodtak és mentek. — Nahát aztán estënnen, 
mikor kifogták a lovakat, — persze az én öregapám 
a két kis lovát u nnyügözte össze: mindeggyiknek az 
ëggyik eső lábát kötötte a másikéból, a másikat mëg 
ezéhöl. Mindeggyiknek a két eső lába vót összekötvel 
ëggyik a másikhó. Mëg vót ojan aki ú ffogta ki a 
lovát, ho sszabadon eresztette, mëg vót ojany, aki 
lekötötte a fejit a térgyihöl, úgy eresztette el. Ki 
hugyan tudta, megnyügözte. Vagy, aki gundúta, mëg 
tudgya fogni, nëm is nyűgözte mëg. 

Éjfíl előtt mëg pedig vót ëgy kis esső, mikó ki vótak 
ott fogval a lovak. Hát íjjel aztán, amin feküsznek a 
gunyhóban, alusznak, hallják ám, hogy a lovak: 
ëggyik a másikat nyeríttik. Aszongya ëggyik embër 
a másiknak: 

— Halljátok — aszongya — a lovak nyeríttenek! 
— Á — aszongya, — nëm tunnak azok máskípp 

beszíni, hát így nyeríttenek. 
Reggel aztán, mikor főkenek, mennek, nízik a 

lovakat, hát a lovakbú, akárha, hiányzik: az öreg
apámnak a lovai. Persze azokat tudta megfogni a 
zsiván, mer össze vótak nyűgözve, aki mëg szabadon 
vót, az elugrott elüllük. Azt nëm tudták megfogni. 
Eëket mëg tudták fogni, mer össze vótak nyűgözve. 
A zsiványok aztán evezették a lovakat. Rëggë nin
csenek lovak! 

Na most, íjfíl előtt vót ëgy kis esső, és a csapásukon 
elmentek. Fölvezették ükét a toronynak, a tetejës 
kuptú fővezették ükét a toronnak. A határárokparton, 
Disznóút annak az útnak a neve, azon fővezettík, 
attú a torontú mëg le a Bécsi ároknak, mingyá azon 
az utón, ahun a Bécsi árkon le a szűcsi legellőre. 
Odáig mentek a csapások, ott a legellőn mëg eltűnt a 
csapássuk, mer má mezző vót ott. — Na aztán az 
öregapám, persze abban az időben még fiatal embër 
vót, amin hallottam, mëg erős embër is vót, hát per
sze vótak vele, akik mentek kollégák, akik keresték 
a lovakat, és eggyüt mentek a csapássukon. Akkor 
aztán estefelé lëtt az idő, a csapásukat eltívesztettík, 
visszagyüttek újra, haza. 

Másnap aztán az öregapám maga, egyedül mëgin 
ëlmënt a lovaknak a csapásukat csapásúni. Mëgin 
odaír, ameddig ë tudott mënni a csapásukon, jaj, de 
most má hát tovább nëm tudott a csapásukon mënni. 
•— Közbe mëg a pásztor mëg ott őröz, amin gyün-
mëgy az öregapám erre-arra, keresi a csapássukat. 
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Utóbb aztán kérdi tüle a pásztor, amind arra keveredik 
az öregapám: 

— Mondja, bácsi, mit keres, mit csapásul maga itt ? 
'sztá mingyá meséli neki az öregapám, hogy 
— Ijen, mëg ijen lovakat keresek — aszongya. 

Szóvá mondta a gyelüket, mindenüket. 
— Hát — aszonygya — nízze! Én tűnnék rúlluk 

hírt mondanyi, de szónyi nem szabad, mer hogyha 
kitudódik, engemet elpusztíttanak! Nézze! — aszon
gya — de szónyi nëm szabad! Ide, mëg ide mënjën, 
minden díbe oda fogjgyák vezetni azokat a lovakat. 
Vagyis nemcsak azokat a lovakat, hanem amiket 
u lloptak, a ballang- gyukbú odavezették innya, 
ahhol a kuthó. 

Az a kut például nëm ijen kut vót, mind amijjen 
most van, hanem az a gímeskút. A kútnak a kámvája 
pedig oan kifaragott gerendák. Osztá az én öregapám 
odahelëzkëdëtt a kut mellé. Szinte az én öregapámnak 
vót jó ëgy botja is. 

Hát, látja ám má messzirű, hogy gyünnek a lovai. 
De rajt ül az ëggyikënn akkora ëgy embër, hogy ëggy 
arasz vót, hogy nëm írté a lába a fődet. Akkora ëggy 
embër ül rajta! Az én öregapám mëg peig odafeküdt 
a kút mellé, ahun le kő nyomni a izét, a vödröt, a 
botját mëg nekitámasztotta a kútnak, a gerendának. 
Amind odaír az a zsiván, rajta ül a lovon — mer 
abba az üdőbe csak az vót a gyelszó, akit nëm ös-
mertek: Hát maga, kend! Szóvá kendezték, csak az 
vót a szavajárása. 

— Hát maga, kend, mit keres itt?! — így az a zsi
vány, még le se szát a lú hátárú, csak rajta űt. 

Nyigett-nyögött az öregapám: 
— Jaj ! Jaj ! Ë kkis vizet szeretnék innya, de nëm 

tok húznyi! 
— No, majd én húzok kendnek, aztán majd iha-

tik! 
Avval a zsivá leszát a lúrú, megkötötte a lovakat ah

hol a kis karikáhol a váluhol, ahol ittak a lovak. Avval 
odament a zsiván, ho mmajd húz vizet, sztá majd iha-
tik az öregapám is, mëg húz a lovaknak is persze vizet. 
Hát amint a zsiván túlja le a vödröt, a gimët a kútba, 
belehajút a kútba. Amin belehajút, váratlanul az 
öregapám megfogta hátúrúl a lábát neki, belefordította 
a kútba. Persze a zsiván erre nëm számított, beleesett, 
aztá a zsiván kapaskodott a gímér, a vödörér. Hama-
rossan az öregapám — persze erős embër vót ais, — 
fogta a botját, ëkezdte a zsivánnak ütnyi a kézit, el köl-
lött a zsivánnak ereszteni a vödröt, gímet, beleesett 
hanyatt a vizbe, csak ú lloccsant a víz. A zsiván aztán 
belefulladt a vizbe, az öregapám mëg föleresztette a 
vödröt, hamarossan elódozta a lovakat, föl a hátára, 
fölüt, mind a villám elgyütt onnan, otthagyta ükét. 

De má aztán az öregapám se mert ám ëmënnyi töb
bet seháse a lovaivá, nehogy a többi zsivä ráösmer-

gyën, aztán így elpusztíjjak az öregapámat is. Eladta 
az öregapám azt a kis lovait. 

Abba az időbe nëm köllött passzus se lúrú, se mar-
hárú, semmiféle állatrú se, így a zsiványok elvették, 
mëg loptak, így aztán eladták ócsó pízér. A szëgény-
embertű is ëvëttik a zsiványok az íjé állatokat. Ebbül 
ítek, ebbül kajmákodtak a zsiványok. 

Hát, mikor az én öregapám begyütt a cselídílletibül, 
vagyis Borzavárra hazagyütt, hát hazagyütt kilenced-
magávó. Az én apám vót a családok között a harma
dik, mer ekközbe leányok is vótak mëg gyerek is vót. 
No most aztán má annyira vótak, hogy az én apám maj 
megnősüli. Szinte hírbeszaladt a faluba, hogy hát majd 
azé lësz majd ez a hét hód főd, ez a kis fődecske, kis 
birtok, mëg aztán ez a ház is. Hát oan leányt kapott, 
sz inte . . . Az én öregapám, vagyis az én anyámnak az 
aptya Borzaváron vót taníttó. Taníttó vót az én öreg
apám. És ebbe az iskolába tanított. Kovács Márkus 
nevezetű taníttó vót. És annak vót 14 hód fődgye vót. 
Sajátja vót. És ezt a birtokot nëm az anyámro hattá, 
hanëm a firfigyerëkëkre hattá, az anyámnak az aptya is. 
És ebbül a birtokbul kapott az én anyám 600 forintot 
abba az üdőbe. No most, hogy az én apám örökűte ezt 
a hét hód fődet ezzel a házikóval eggyütt, amit az 
öregapám szerzett, ebbül a 600 forintbúi az én apám 
kifizetett öt testvírt. Ketten maradtak testvirëk, a két 
firfigyerëk. Úgy, hogy az öt leánt kifizette az én apám a 
felesíginek, vagyis az anyámnak a jussábul. 

No most akkor, két firfigyerëk nincsen kifizetve, ak
kor annak az ëggyik firfigyerëknek, aki nëm maradt a 
birtokba, annak hagyott az én öregapám 300 — má ak
kor forint vót, mind máma is az van. Nëm váltó forint 
vót, csak egyszerűen azt mondták, mint máma, hogy 
forint. — Az én öregapám hagyott annak a másik gye
reknek 300 forintot. Ezt a 300 forintot peig úgy szë-
rëzgette mëg az apám, mikor má az anyámmá egybe 
vótak. 

Mer az én apám is hamarossan nagycsaládos embër 
vót. És az én apámnak is vót — vagyis az én anyámnak 
is vót tiz gyereke. És a tíz gyerekbül öten maradtunk 
mëg nagykorunkra. Én vótam köztük a legidősebbik. 

Hát bizon az én apám, amire engemet csak tudott, 
fölhasznát. Abba a régi világba má az vót a divat, mi
kor a gyerek vagyis a leán hat évessé vát, má akkor is
kolaköteles lëtt. Hát bizon, nyári időbe — mer akkor 
is úgy vót, hogy tavaszkor amikor oan idő vót, még 
akkor is jártunk iskolába. Mikor má kezdett kitava-
szonni márciusba, persze abba az időbe is úgy vót, hogy 
nehéz vót a sors, hát bizon, még má márciusba: ëggyik 
is ment meztelláb, mëg a másik is, mikor má jobb idők 
vótak. De azt is szokták mondani: 

— Majd evisz a márciusi — amin mentünk meztel
láb az iskolába. Én is mentem ölígszer meztelláb már-
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ciusba iskolába. Áprilisba. Szinte ősszel, mikor köllött 
má menni, akkor is. 

Hát az én gyerekkoromba például: A falu derekán 
laktunk, aztán a mi házunk előtt vót egy kis domb. 
Aztá, egy másik házná is vót eggy ijjen iskolás gyerek, 
mikor kigyüttünk három óra utánn az isklolábú, azonn 
a hegyen szoktunk csuszkáni kisszánkóva. Aztán 
amind ott csúszkálunk, a harmadik háztul is kigyütt 
egy gyerek, nagyon rossz gyerek vót a is, kigyütt mez-
telláb, ümögbe, —• bizony ölig nagy hó vót — tepszibe 
ment csuszkányi arra a dombra. — Mondták nékijje: 

— Mér nëm mísz be ! Mer maj megfázó ! 
— Nëm pázok én mëg ! 
Kutya baja se lëtt nekijje. Egész sötít esteiig ümögbe, 

mëg aztán hajadonfejt, mëg meztelláb, tepszibe csusz
kát. Oan rossz tepszibe. Valóságos igaz, en nëm hazu
dok! 

No csuszkátunk, leszakadt rulunk aa kis rissz-rossz 
gönc is, hát bizon, az én apámnak is vót 10 gyereke, 
nëm tudta mindet ficsórossan tartani. 

Közbe aztán bizon, mikor má kezdett engemet any-
nyira, hogy há most má akkora lëttem, nëm engedett 
az többet engemet csuszkáni, az istállóba köllött men
nem! 

Hat esztendős koromba iskolába kezdtem járni. 
Tizenkét éves koromig köllött vóna járnom iskolába. 
Ez lëtt vóna hat ellemi. De bizon énnékem az én apám 
nëm hattá kijárni a hat osztált. Mer szüksége lëtt vóna 
rám, és aztán elvitt az erdőre dógozni, szenet ígetni. 
— No most arrú a sorsrú beszillëk, hogy hugyan is vót 
ott az iskola. . . Imádkoztunk minden bekezdísné az 
iskolába. Evvë kezdődött mëg az iskola. . . .oan na
gyon szigorú nëm vót. Amúgy a taníttó goromba vót 
hozzánk. Az iskolába. . . iskolaidőm alatt, mëg azúta 
mindig is két taníttó vót. . . Hát bizon ëgy szobába vó-
tunk ölig sokan, most má biztossan nëm tudom, de 
hatvanon vótunk, egísz biztos, ha nëm többen . . . 
Soha nëm vót több taníttó, csak kettő. Például ëgy 
főtaníttó mëg ëgy segédtaníttó. 

No most az iskolába bizony ëgy kicsikét a taníttó is 
elhanyagúta — úgy megmondom, mind amind van — 
azér maradtak a gyerëkëkbul is, ugyë, hogy talán jó
formán a nevit se tudja fölírnya. Maradtak ijenyëk töb
ben. Akikbe nëm vót oan az ösztön. Mer tanúni nëm 
szeretett ëgy gyerek se. Akárhány gyerek született a vi
lágra, tanúni nëm szeretett ëgy se. 

Közbe aztán, ha valamit parancsút az apa, vagyis 
valamit akart, hát otthunfogta a gyereket, aztán egy
szerűen tetetett vele, ú hhogy nëm is ment egísz fé télen 
se iskolába. Nëm törődtek vele. Ëmënt a gyerek isko
lába aztán nëm iskolába ment, hanëm ëmënt csuszkáni 
a kertek alá. Nëm sokat törődtek vele se a szülők majd
nem, se a taníttó. Majdnem jobb szerette a taníttó is, ha 
kevesebben vótak a gyerekek. így van, amind én mon

dom. Enné fogva maradt aki még a nevit se tudta föl-
írnya. Nëm izéllëm én, hogy en cáfujjam a régit. Ez így 
vót. 

Én is kimaradtam a negyedik osztábú. Nígy osztált 
jártam. Mer eső és második osztált, ezt a főtaníttó 
tanította, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik osz
tált, ezt mëg a segédtaníttó tanította. Példájul, jól meg
értsük, mit mondok! Harmadik, negyedik, ötödik, ha
todik osztál. Ez nígy osztál! Ëgy főtaníttó mëg két 
osztáj t . . . Mennyit tanított az a segídtaníttó ? Akkor 
az nagyon rengeteg ! Ezt ne így értsük ! Hanëm ezt ugy 
ertsük, hogy a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik 
osztájbú, akik má nagyobbakká vátak, és itt is marad
tak ë gyerekek, mëg amott is maradtak, — még annyit 
se tanított, mint a főtaníttó. Mer én is abba a sorba vó-
tam. A negyedik osztál koromba az én apám engemet 
má otthun pogott, és elvitt az erdőre: szenet ígettünk. 
Mëg kocsivá küzdött. Mer én vótam a legidőssebb. 
— Nëm vót szigorú az iskola. így van ! 

H á t . . . szinte a viselet! Ugye, abba az időbe bizon 
nëm vót oan nagy probrëma. Egy családba vót 10—12 
gyerek, vagy tizënnigy. Nëm vót nagy probrëma. Hát 
gondúnyivaló! Hogy bizon, volt ölig: hogy tél van és 
ennek nincs ruhája, ennek nincs cipője, ennek nincs 
csizmája. Szegínyül vótak. 

Az iskolábú minden nap egyszer gyühettünk ki 
szünetre 10 órákkor. És a szünet alatt a leányok is kü
lönb játszottak mëg a gyerekek is. Mink például ütőre 
játszottunk, a gyerekek. Ütőre játszottunk. Például az 
ütő, az oan vót, hogy ëggyik dobta föl a labdát, a má
sik mëg: oan vót nála, mind ëgy lekvárkeverő, oan 
lapos; avvä mëg elütötte. Amott mëg mëgin ëgy csomó 
gyerëk, aok mëg ekapták a labdát. На ë tudta kapni, 
akkor az ütött újra. Aki mëg az előbb ütött, annak 
mëg be köllött áni amoda. No most a labda például 
marhaszőrbű vót csináva. Mikor a marhákat lenyír
ták, vagy mëgvedlëtt, abbul vót a labda csináva. Oan 
gömbölüre vót csináva a labda, mint mikor az asszo
nyok gombócot főznek. És ez körűlbellű vót is akkora, 
mind a két öklöm, ez a labdánk. Bele vót varrva vagy 
ruhába, vagy rossz harisnyába. 

Vagy ho ppedig, taplóbul is csinátak labdát, télleg. 
És a tapló ojan vót, hogy az erdőbe a fa ódalábú nyött 
ki. És ezt a taplót lëvëttik a fa ódalárú, osztán ebbű 
faragtak késsel oan gömbölüt, labdának valót. — Szin
te szoktak csináni ebbül az ijen taplóbú gyujtótaplót, ú 
hhogy gyufát is spórútak vele. 

Játszottunk mink máskébb is: szembekötösset! 
A szembekötís például úgy törtínt: ëgy gyereknek be 
lëtt kötvel a szëme, ëgy másik mëg pedig, annak mëg 
a vvót a foglalkozása, hogy amin megpöccintette hun 
a vállát, hun a hátát, akár a fejit is megpöccinthette 
ëgy kicsint, annak mëg a vvót a foglalkozása, hogy 
,,Ki vót az?" — Ha mëg tudta mondani, akinek be vót 
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kötvel a szëme, akkor annak lëtt bekötvel a szeme, 
aki megpöccintette. 

(Tehát a bekötött szeműt mindig más és más ütötte 
meg, de mindig ugyanaz a játékos kérdezte : Ki volt 
az ? Ki volt az ? De aki kérdezte, az sose ütötte meg.) 
Vót egy másik játékunk is. Például egy deszkát föl

állítottunk a falhó, aztán, hogyha vót minekünk — 
mer szoktunk kapni két fillért. Két fillér vót a legala
csonyabb píz. — Gurdíttani szoktunk! A gurdíttás, ez 
például úgy vót, hogy amint kigurgútt a körbű, mer 
égy kör vót izével, aztán akijjé kigurgút, az évesztétte 
azt a két fillërgyit. 

Vót égy másik játékunk is: Hogy a pízt fölizétük, 
aztán azt kérdeztük a másiktú : 

— Mi léssz mostan ? írás, vagy sas ? 
Ha irás vót, az azt jelentette: Két fillér. A sas még 

pedig vót: ippen ú nnízétt ki, mind égy bevetett ágy. 
Az a fele annak a píznek. Hát aztán, améllik azt mond
ta, hogy irás léssz, aztán ha sas lett akkor, nem nyert 
az ! szóval e is játékunk vót. 

A leányok még pedig ezt a játékot játszották: Össze-
fogództak nagy karéjba, mer persze sokan vótak, a fé 
iskolaudvar mind léánybul át, a fé udvar mégtellétt ve
lük, aztán, amin mentek lípisre, össze vótak fogódzva, 
é kezdtík énekűgetni 

Nyissuk ki a galambházat, 
A kis galamb majd kiszállítót. 
Szálljon ki a zöld mezzöre, 
Ott talál majd legellőre. 

De hogyha a sas üldözi, 
Ismét be köll bocsájtoni, 
Repülj haza kis galaombom, 
Buzaszèmèt kapsz majd otthun. 

Azután még a leányok ott tanúták még a Hej, lilio-
mozást is (Ld. Békefi: Bakonyi népdalok 40. sz.) 
a is játíktyuk vót, mer ez divat lett aztán má, egísz 
majdnem mostanáig divat vót, má van annak körűbellű 
tíz esztendeje, hogy émaradt ez a divat. 

Amire csak tudott, az én apám főhasznát engemet, 
mer én vótam a legidőssebbik. Má mikor ijen gyerek 
vótam, úgy tiz-tizenéggy éves gyerek vótam, akkor má 
kocsival is jártam, még szinte vót rá eset, hogy őröztük 
a lovakat. A lovakat azér őröztük, hogy né egyék még, 
hogyhát ne egyik még a télire való takarmánt. A lovak 
szabadon vó tak . . . 

Jaj, de mind afféle gyerek — a lovak nyári időbe, 
mind afféle lú, bogaras vót, — ékkicsit futottak, mind 
afféle gyerek, ékezdétt rínya, hát én is rítam. No most 
aztán, mikor akartam menni, hogy maj megfogom a 
lovakat, mos má hazavezetem ükét, az éggyik bizon 
ölig sunyorgatós vót, fítem tüle. Hát amin fíllék tüle, 

sunyorgatott, amin mentem fele, szinte harapott fe
lém. Ë kezdtem rínya. Otthagytam a lovakat, égyüttem 
haza. Együttem az apámér haza, az apám az nem vót 
itthun, oda vót kaszáni. Há, mit csinájjunk? Az öreg
anyám, még az anyám is, futkoztak, gyüttek-mentek ho 
mmi csinájjanak. Hát együtt velem az anyám. Tudom 
nagyon jól. — Az anyám is még akarta fogni, fiatal
asszon vót még ais akkor, hú! Mént neki az anyám
nak! Persze égy goromba lú vót, harapós is vót még 
sunyorgatós is. Hát aztá, az is ott maradt velem, őröz
tük egísz dílután a lovakat, mikor méggyütt az apám 
kaszállásbú, az aztá együtt velem. 

Na másnap mégin aztán, hogy menjek el, őrözzem 
ükét, majd ű kivezeti ükét, még legyek ott velük. Hát 
én bizon ölöget rítam, ho nném, nem megyék é. Ak
kor nekiát, az én apám engemet jól megvert. Hogyhát 
nem akartam elmenni a lovakkal őrözni. — Hát, kény-
telen-kölletleny é köllött mégin mennem ükét őrözni. 
A lovakat. Na most akkor má ott vótam a lovakká 
mindaddig, míg csak az én apám nëm gyütt. Estefelé 
gyütt értük, má egész este vót, a ffogta még, evezette 
ükét haza. 

Aztán az a lú, amëlliket má két nap nëm tudtam 
megfogni, persze a lú hugyos lú vót, megmondom úgy 
amin van. Nemcsak sunyorgatott mëg harapott, ha
nem bizony hugyos lú is vót! — Hát, éküdött enge
met az én apám — tizenegy éves vótam — ölfáér. 
Ölfát vinnyi Zircre az állomásra, má akkor vót erre 
vasút a Cuhába. Zirzén vót az állomás. Mind az erdőt 
kivágjgyák, oan csalit mëg má nyől is mínggyá föl az 
amin erdőn. A csemete még má nyőll is. Hát, elküldött 
az én apám, persze nëm magamat tizenegy éves ko
romba, hanem ëgy másikkal, hogy maj vigyázzon rám, 
mëg hát raktya föl a fát is, mëg minden. Fogadta is az a 
bizonyos, hogy maj föl is raktya, mëg vigyáz is rám. 
Azt parancsúta az én apám, hogy ëgy métérné többet 
fő né raktyak. Hát ez az öt méter fa száraz fa vót, e 
kkörűbelű lehetett oan öt mázsa terű. Nëm na tterü 
vót. Azt parancsúta, többet nëm szabad. Mer gyerek 
vagyok. Hát fő segítette rakni az a bizonyos, akinek 
mondta az apám, ho ssegíjje főrakni a fát, aztá azt 
mondta énnékem : 

— Na, Gyula, csak ülj föl a kocsira, aztá gyere után-
nam. Majd én megyék elő, të mëg gyere utánnam! 
Hát amin megindultunk, onnan gyüvünk, az a bozót 
hozzáírt annak a lúnak az oldaláhó. A lú el kedëtt sik-
kongatni, rúgott mint a . . . csak úgy föcsögött, a hugy 
még csak úgy dűt belülié. Én mëg hát, mindafféle gye
rek, tizenëggy éves gyerek vótam, ékezdtem rínya. 
Utóbb annyira rúgott az a büdös, randa dög lú, hogy 
összekeveredett az esteráng. Abba az időbe nëm úgy 
vót, min most, hogy lánc esteráng van, egyszerűen 
kötél-esteráng vót. 

Ëggy időbe is azt mondja : Majd ganézzak ki az álla-
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tok alû, az istállóba. Hát vót neki ëgy kis tehene, mëg 
ëgy kis nevendíktye, mëg két kis lova vót. Hát, amint 
kimegyek, mint afféle 11 éves gyerek az istállóba, az 
apám mëg má ëmënt ki dógoznyi. . ., hát az ëggyik lu 
úgy rúgott engemet szájon, arcon, a számat kétfelé 
rúgta, mëgvérzëtt az orromná, szëmëmné, de a szeme
met nëm rúgta ki. De errű má magamrú nëm tudok, 
mer ugy vittek be: vírbe vótam. Mikor ott benn főmos-
dattak, mëg minden, ílletre hoztak, akkor tudom, hogy 
hugyan is történt az en izëm. Hát az anyám hamaros-
san — akkó má észhő gyüttem — összenyomta a szá
mat, a főső szám szilit, mer az orrom alatt rúgta két
felé a számot. Az anyám aztá összenyomta, ëgy kis 
kockás ruhát mëgzsirzott disznózsírra. Aztá azt rá
tette, ëgy másik kezskyenyöve mëg bekötötte. Teljes 
két felé vót rúgva, és az anyám maga szerint mëg is 
gyógyította. Orvos nekün. Ugy, hogy orvosná nëm is 
vótunk. Ez őszkor vót, hát bizony mire meg'gyógyút, 
tavasz felé tudtam menni iskolába. 

No, most aztán má sokáig nëm is jártam iskolába, 
mer má kikért víglegessen az én apám onnan, 'sztá 
ementünk az erdőre. Utóbb má eküdött még szántani 
is abba a kis fődekbe. Jaj, de akkor nëm úgy vót ám, 
min most, máma má van, hogy beleakasztom a fődbe 
az ékít, aztán ëmëgy maga szerint. Vótak egyszerűen a 
faekík, aztá avval szántottunk. Hát bizony, mindafféle 
gyerek, hun itt tántorgott, hun i nnyomott el az eke, 
hun amú nnyomott el az eke. Mer a fődek is — meg
mondom úgy, ahogy van— küvessek vótak, legnagyobb 
rísze. Vót bennük kű, amibe megakadt az eke. Eke, 
taliga fábú vót. Faeke, fatal iga. Szinte a fogas is a 
vvót. Faeke, fataliga, fafogas A vvót. De az ekének azér 
vót ám vasbul is valamennyi; például lapos vas is, mëg 
a kormánydeszka, ez egyszerűen vasbú vót. De az eké
nek a szarva, gërëndoje, ekének a taligája, rúdja: e 
mmind fábú vót. De még a kerekek is fábú vótak. 
Tiszta fábú vót. Vas abba nagyon kevés vót. Ippen 
oan sin vót a kerekeken, mind most ë kkábosztáshor-
dón van az abrincs. Ebbő vót az eke is, mëg a taliga is. 

. . .Hát abba a hét hód fődbe is hugyan is gazdálko
dott, vagyis hugyann is vótunk? Vetett az én apám, 
szokott vetnyi búzát, rozsot, árpát, mëg má kísőbben 
zabot is vetett valamennyit, de nëm sokat. De nëm oan 
nagyon sok vót a termís, mer a határnak ëggyik fele 
ugar vót. A másik felit termetük. Ebbe az esztendőbe 
a határnak ezt a felit termetük, a másik fele ugar vót. 
A jövő esztendőbe mëg azt a felit termetük a határnak, 
amëllik az idën ugar vót. . . Mikor hét hód fődnek fele 
— azt lehet mondanyi — ugar, akkor nëm nagyon sok 
termíst lehet várni, ugyë igazam van?! No most, ezt 
a kis termíst hugyann is szoktuk mi elizënyi ? — Hát, 
bizo, nagyon jól emlíkszek! Ippen úgy, mind a mai 
napra és erre a percre, amëllikbe most beszíllem ezt az 
esetet. 

Hazahoztuk azt a kis gabonát, azt a búzát, mongyuk 
háromszorra, legföllebb nígyszerre hazahoztuk. Nagy 
tériket nëm lehetett, mer akkor országút se vót ám. 
Nëm csak hogy a határba, hanem még Zircre se vót! 
Mikor hazahoztuk, akkor leraktuk, aztá mikó lerak
tuk, akko egyszerűen oan gomböjü, mind a sajtár, 
mind ëgy vizivó vagy mind ëgy kábosztáshordó, oan 
gömbölüre leterítettük. Ugy, hogy minden kévének a 
feje befelé át, a tusa mëg kifelé. Ezt úgy értsük, hogy ëgy 
kábosztáshordónak a körlete... Na most akkor a két 
kis lovat összekötötte az én apám, ëggyik a másikhol, 
és aztán ëgy hosszi kötéllé — az a közepibe át, a lovak 
mëg körbe jártak. Agyásnak mondtuk eztëtet, amibe 
most a lovakat hajtjuk. Hát én, mind afféle tizenëgy-
tizenkét éves koromba is ezeket a lovakat hajtottam 
ustorral az ágyáson. U ttiprattuk ki, vagyis ezt nyom
tatásnak mondtuk. Nyomtattuk. — No most, mikor 
kitiprattuk ezt az ágyást, akkor megfordítottuk. A lo
vakat leállítottuk rúlla, aztá megfordítottuk. A másik 
felit tiprattuk ki. Gondolni való — mi tagadás benne 
a ú szarik is mëg huggyozik is. . . akkor csak mond
tam: 

— Idesapám, menjünk le az ágyásrul, mer a . . . 
Céda vagy a Csillag szarni vagy huggyozni akar. 
Akkor leátunk az ágyásrul. 

No most akkor, ki van tipratva az ágyás, vagyis a 
kis gabona. Akkor szípen favillávé megráztuk, hogy a 
szëm, ami ki van tiporva, ne maradjon a szómába. 
Az potyogjgyon le a fődre. 

A tipratás nëm egyforma vót. Ha száraz vót, akkor 
— maga-magátul értetődik, — akkor könnyebben ki
megy az a gabona, mint hogyha ëgy kicsint szivósasbb, 
vagy nyersebb. . . Hogyha jó száraz vót még hármat 
nígyet is kitiprattunk (egy délelőtt). 

Akkor mázsárú nëm beszítek, csak mírőrü, mëg fër-
tárú beszítek. 

Úgy nyomtattuk ki a búzát, az árpát mëg a zabot is. 
A rozsot mëg pedig székhő vertük, aztá úgy csipűtük 
ki, mer a mmëg köllött a házra is. — Nëm ijen szék, 
amjenre mink ülünk, hanem mongyuk, ëgy hakstokk, 
amin a disznót főbontják. Mer hakstok mëg vót 
mindënhun. — Csípüllővel is. Nyele is vót meg hadaró 
is vót. 

Akkó szípen össze lëtt pucúva. . . Belemerítettek, 
aztá fődobták, amennyire csak tudták. A szél mëg 
pedig, amin fújt, a pojvát kifújta, a szëm mëg lëesëtt. 
Annyira dobátuk, annyira dobátuk, utóbb má csak a 
szëm maradt, a pojvát mëg efújta a szél. így aztá mëg-
tisztút — amennyire, annyira. Gondúni való, nëm oan 
praktikusan tisztút mëg, de megtisztút. No most aztá. . 
az idő se egyforma, van rá eset, nagyobb szel fúj, 
van rá eset, hogy sëmekkora szél se fúj. Akkor mëg 
köllöt várni, míg nagyobb szél fújt, aztá akkor 
megpucútuk akkor. 
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Hát bizo, elmút az aratás, elmút a masinázás, bizon, 
megmondom az igazat, alig ho vvót valami kis gabo
nánk a hét hód fődrű. Azt móhatom, a mostani világba, 
mind mázsárul beszíllünk, ha cak-pakk 5—6 mázsa 
gabonánk vót, akkor sokat mondok. Abba a nagyon 
rígi világba, mikor én gyerek vótam. — De aztán 
kísőbb má vót ám gabonánk! Akkor má, mikor má 
főgyüttek a lóhúzó masinák, meg má főgyüttek a vas
ekék, vastaligák. Azután mëg szinte má méjebbre is 
tudtunk szántanyi. Mer aztán azok az apró lovak is 
emútak ám, amik akkor vótak, a magyar lovak, begyütt 
a külföldrül ëgy másik fajta lú. Úgy, hogy azok má 
erősebbek vótak és nagyobb lovak vótak, úgy, hogy 
azokat má lehetett mindenre hasznáni. Akkor má vót 
ám termísünk! Ugy ho, például, amikor az én apám 
három hódat vëtt a hét hód fődjihő, akko má vót tíz 
hód födünk . . . vót 300 zsák krumpink is ! És odáig 
mëg nem vót. Mer akko má megszűnt má a is, hogy a 
határnak ëggyik fele ugar. Ez elmaradt mondgyuk, a 
háború elejibe, mongyuk, kilenc-tízbe! Ugy, hogy 
minden talpnyi fődet fölhasznát az egísz falu, s a kinek 
fődgyei vótak, nëm maradt ugarba a határnak ëggyik 
fele se. 

Az állomásra állandóan, télen, össze, tavasszá nyáron, 
mindig állandóan fuvarozás vót. Vót oan, aki faszénné 
foglalkozott. Vót oan, aki faszenet nëm is rakott a 
kocsijáro, hanem állandóan ölfát hordott Zircre az 
állomásra. Mikor má Zircën lëtt az állomás, nagyobb 
lëtt a forgalom. A faszénnel elmentek Veszprémbe, 
Pápáro, messzebb is mentek, Győr felé is. Ahun é tud
ták annyi. No most aztán — persze — mikor ez az élet 
főgyütt, amire maj most mesíllek, egísz más vót az 
illet, mind abba a rígi világba, az én gyerekkoromba. . . 
Akkor má az én apámnak is vótak jó lovai. Közben 
osztán a fuvarozásbú jó kocsija is vót nekijje. Ugy 
hogy nëm vót rissz-rossz, riziga-roziga. Tudott má 
mennyi. Bennünket is jobban tudott tartanyi. 

Mind afféle ijen rossz gyerekek, összementünk 
csomózni, este, úgy össze, gy csomóba — oan 15 íves 
gyerekek vótunk. — Persze a kocsmákhó mentünk. 
Két ajtó vót a kocsmán : ëggyikën bementünk, a mási
kon mëg kikergettek bennünket: 

— Takarodjatok innen büdös fickók, mit kerestek 
itt? 

Hát aszta, ëggyik kollega is megfüzette a legínyáldo-
mást. Akik mëgfizettik a legínyáldomást, oakat ott-
haggyták. Csak minket, akik még nëm fizettük mëg, 
azokat kikergettík, vagyis kizavarták. 

Hád osztá, hö, mondom egyszer az idesapámnak: 
— Idesapám, én is megfizetem a legínyáldomást, 

mer most má eis megfizette, mëg amaz is. Még a kocs-
mábú is mindig kizavarnak. 

Hát ëgy forintot köllött fizetnyi, úgy fizettük mëg 
a legínyáldomást. Gyütt a farsangutoljai mulatság, 
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még akkor kizavartak a kocsmábú, három nap tartott 
a mulatság farsang utoljakor: vasárnap, hetfin, kedden. 
Húshagyó kedd. Még vasárnap kizavartak a kocsmábú. 
Azt mondja az apám, mer mondtam neki, hogy kiker
gettek a kocsmábú engemet is: 

— Jó van fiam — aszongya — majd adok ëgy forin
tot. — Forint vót akkor is — aztán maj megfizeted a 
legínyáldomást, aztá nem zavarnak ki a kocsmábú. 

Oan hetfin má megfizettem a legínyáldomást, aztá 
nëm zavartak ki többet a kocsmábú. — Aztán így 
lassakint legínyekké vátunk. 

Az időssebb legínyek között vót ëgy Endre nevezetű. 
Az ijen fiatalokká szeretett kollégáskodni. Hát aszon
gya miníkünk. . . húshagyó kedden ífíl után: 

— No — aszongya — gyerekek — aszongya, — 
sorakozzatok a borotvállásra ! 

A rrëndëzte. Vót neki, fábú csinát oan hossz i . . . , 
ippen oan vót mind a borotva, de fábú vót (30 cm-es 
távolságot mutatott a kezével). — A borotválláshoz 
pemecs is köll! Ugyë most má divatba lípett — mer 
hónap bujt lëssz: — hamvazószerda -— hát ruszlit 
ëvëtt ëggyik is mëg a másik is, mer hát abba az időbe 
oan helën hordószám át a ruszli. A ruszlinak megették 
az az elejit, a farkát mëg, ë kkis darabot hattak, sztá nëm 
ám csak ëggyet, hanëm többet is : e m ë g vót a pemecs. 
Az a fábú csinát fakés, ammëg vót a borotva. 

Aztá — termíszetes — amint oda köllött űni, borot-
váták. Ëggyik pemecsűte, a másik mëg majd mëg-
borotváta. Aztán akkor, termíszetes, hogy azír mëg 
köllött fizetni, mind afféle új legínynek, mëg kölött 
fizetni. Hát, csak azt számálágatták: 

— Júj, de nagyon kiszőrősödté, júj de nagyon szőrös 
vagy! 

Aztá még borotvákozni se köllött abba az időbe! 
Borotvát se hasznátam. 

— Júj, de randa szőrös vagy! Okvetetlen mëg kő 
borotványi! 

Avvä csak pemecsezte, mëg borotvátak. Körűbellü 
ëgy liter bort köllött fizetni érte. Úgy hogy összeszedtek 

jó kis csomó pízt, mikor megvót a borotvállás. Majd
nem úgy nízett ki, mind a kódullás, ez az i z é . . . Hogy 
az utósó pízt is kicsalom a zsebgyibű. — Akkor azon 
mind bor lëtt hozatval, azután azt közössen ott ittuk, 
és danútunk. De má akkor azt a nótát kezdtük danúni, 
ami hát abba az időbe divat yót ezënn a napon : 



Rëggë, mikor kezdett világosonnyi, akkor osztánnék 
a nagyobb legínyek azt mondták minékünk: 

— Nó, gyerekek, ëmëniink kódúni! 
— Hát mikó nekikészülődtünk, ëggyikné vót a hen

tesnek a bárdgya, amivé a marhát agyonütik, a taglója 
— mer abba a kocsmába vót a hentessíg is. A másikná 
mëg vót meszellő, a harmadiknak mëg kopott toll-
söprű a kalaptyán, mer minnek kalapunk vót, sikpa 
akkor nëm vót divat. A negyedikné mëg vót peig 
ëgy oan hosszú páca, lehetett a páca körűbellű 
oany 1 méter 40, 30, 20 centi hosszú. Miné hosszabb 
vót, anná diszëssebb vót. Az ëggyik végin mëg ëgy 
kis ág vót, le vót vágva ëggy oan 5 centi hosszira, hogy 
a fánk amit kapunk, arra lëssz ráfűzödözve, arra a 
pácára. Az a kis ág mëg azér vót a végire csináva, vagyis 
meghagyva, hogy a fánk le ne potyog|gyon. 

Amin mentünk kódúnyi ëggyik háztú a másikhó, 
termíszetes, nótaszóva mentünk. Mindig az danútuk: 
Már megmondtam, kisangyalom. . . Mer akkor ez vót 
a divat, ez a nóta. Amin mentünk be a házakhó, mindig 
ezt danútuk. Ahun nëm adtak a házaknásemmit se ? Mer 
az vót a szokás, hogy vagy fánkot adtak, azt főfüztük, 
a pácáro, vagy ho ppedig szalonnát adtak. A szalonnát 
mëg peig ëgy másik gyerëkné ëgy oan gömböjű, mind 
ëgy karika ijen madzag össze vót kötve, és a szalonna 
ki lëtt likasztva, a mmëg azt hurcúta. 

Aztá, ahun nëm adtak semmit se? Ott mëg peig a 
taglóvá mëg lëtt faragva a fal, a másik mëg, akin 
meszellő vót, a mmëg — mind az udvarba farsangutoj-
jakor a liccs-poccs sár van, belemártotta a sárba a 
meszellőt, aztá meglocsúta a falat, mind a kümüvesek. 
Avvá kipirongattak bennünket. A másik házná ahun 
adtak, ott nëm csinátunk semmiféle csúnya munkát. 
— De mëg nëm büntettek semmire se ijenre, hogy 
csöndéreknek adtak vóna át, vagy valami, mer e vvót 
a divat. Tavai is, azelőtt is, mëg minden esztendőn. 
Hát bizo, ahhó kiszűt mindenki. 

Mëgszëginykëdtek а. legínyek három napi mulatság 
után, kisegíjjük ükét. 

Mindënhun e vvót, hogy: Adunk nekijjük! Hát ez 
ëgy szokás vót. — Nëm vót szíp szokás. Mer ippen úgy 
nízett ki ez a banda, mind ëgy zsivánbanda. Nëm 
szípvót. 

Aztá a szalonna, fánk, ez mëg lëtt ëdve, mind afféle 
ehës fickók, legínyek megettük, éfogyasztottuk, szinte 
ahun pízt kaptunk, azt mëg megittuk. Nëm gyűjtöttük 
ám, hogy ekkorra, vagy akkorra ! Ugy, hogy pocsékká 
tettünk mindënfélit, főhasznátuk. Megettük, megittuk. 

Hát bizon, én nëm nagyon sokat tudtam a legíny-
illetembű mondanyi, mer 16 éves koromig kizavartak a 
kocsmábú. Kizavartak. 

Az én apám bizon engemet hasznát ide, mëg oda, 
mëg amoda, mindenhova hasznát, amire csak fő tudott 
hasznányi, hát így én bizon a kocsmába nëm sokat 
lajháztam. Viszont a fiatalságok között se nagyon sokat 
monhatom hogy vótam. Vótam, de nëm sokat. Enné 
fogva bizo, annyira visszamaradtam, hogy még tán-
cúnyi se tudtam. Hát bizony leníztek még a leányok is. 
De nëm nagyon sokáig vótam legíny, mer 18 éves 
koromba a világháború alatt besoroztak és ëvittek 
katonának. 

Hát az én felesígem, aki máma is megvan, eggyütt 
vagyunk az én felesigëmmë, én úgy keveredtem össze 
az én felesigëmmë: Ëggy időbe a is ment kocsivá, küdte 
a zaptya, én is mentem kocsivá, mind afféle fiatal 
gyerek, megszerettem a felesigëmet, de nëm tudott 
rúlla semmit. Má tizëhét éves emútam, legín vótam. 
Hát csak ennyibü át az egísz. Mëgkedvëtem, de ű nëm 
is tudott rúlla semmit se. Hát, alig tellett bele vala
mennyi kis üdő. 18 éves lettem, besoroztak, ëvittek 
katonának. Úgy, hogy én aztán az én kedvesemmel 
vagyis a felesígem aki lëtt, nëm is tudtam vele tárgyúni 
se. 

(Katonáéknál). . . elfújják a kilencet a strájgot este 
kilenc órákkor mink mëg pedig fekszünk mind sorába 
a szómazsákokon, a strúzsákokon. Két sorába. Közbe 
mëg pedig a szakaszvezető feküdt ott ëgy vaságyon 
a sarokba. Ott vót neki a vaságya. Amin fekszik 
— mind afféle ijjedt, fillő rëgruta, tizennyóc éves 
gyerekek. Cugszfirër, szakaszvezető, kemíny, katonás, 
szigorú ember. Amin lefeküdtünk, má betakarództunk 
a pakróccá, aszmongya: 

— M e s e !!! — oan katonássan. 
Nëm tudtunk, hágattunk. Mëgin mongya: 

— M e s e !!! — oan katonássan. 
Mëgin nëm szól senkise. Persze, mind afféle rëgruta 

fil, mëg ëgy tűt se lehetne a valagunkba dugni, annyira 
fülünk. Mëgin, harmadszor is mongya: 

— M e s e ! ! ! 
Mëgin nëm szól sënki se. Aszongya: 
— Két napi cimatorság! — (Szobasörprés, szoba-

takaríttás). 
Ez a büntetís. De ho, kki, micsoda, azt sënki nëm 

tudta. 
No mostan, má ez a sor mëg van büntetve. Mi azu

tán tudtuk mëg mi ez. Akkor semmit se tudtunk, mer 
nëm világosított bennünket föl. 

Most mëgin mondja: 
— M e s e ! — oan katonássan. 
Mëgin nëm szóll sënki se. Mëgin hägat mind, persze 

fítünk má. Mennyiszer mondja, aztá nëm szól sënki 
se. Fítünk má. Ha sipka lëtt vóna a fejünkbe, ëgy mé-
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terre főfúta vóna a sipkánkat a hajunk. U ppétünk. 
Mind afféle tizennyóc éves gyerekek. Hát, mëgin nëm 
szól sënki se. Aszongya: 

— Két napi aportorság! Klozetpucullás. 
Akkor mëg a másik sort büntette. Nëm tudtuk, 

hogy most mire megy ez, vagy hugyan 
Na most aztán reggé van. Reggé van, tagbakot fúj

nak. Ibresztőt. Német kommendó alatt vótam. Hát 
most aztán reggé még ëgy perccé se vót szabad előbb 
főkényi míg nëm fujt a homista. Reggelit, tagbakot. Na 
most aztá, főkelünk. Még félig fő se vagyunk őtözve, 
bakancsot befűznyi, fő nadrágot. Akko má kiabálják : 

— Kávéér! 
A kávé még a sajkába forrott is, mikor a szakács 

beöntötte a kávét a sajkába. Á, még azt mëg se ittuk 
jól, má akkor kiabálják: 

— Umhëngën! 
A mmëg az, hogy főszerényi. A sajkát mëg kimosva, 

kitömve, még ais főgyün a risztungra. 
Ugyë, míg fő nëm kétünk, ëggyik is ment a vécére, 

a másik is ment a vécére. A vëcët se írt rá pucúnyi, 
a szobát se írt rá kisöpörnyi, kitakarítanyi. Hát megvót 
a büntetís, mer nëm mesét ë ssë. A szísőnek — azonn 
a soron vót a cimatórság, — a szísőnek köllött vóna 
meséni, — mos reggé van, mos tudjuk mëg — nëm 
mesét. E mmost mëg van büntetve két napi cimator-
ságga. Nëm mesétek, most azér gyün ez a sor. Most 
itt se mesétek, itt mëg az aportorságga van megbün
tetve az a szíső két napra. 

Na most aztán, aki mesényi tudott, ez a büntetís 
ë fog ott múnyi. Aki tudott mesényi, annak ë vót 
a büntetís törűve. Ménné jobbat, ménné helësebbet 
tudott meséni, ha mingyá hazudott is, akkor is ë vót 
engedve. Ó, én tudtam nekik meséni, de szerettek is 
engemet. Szerettek. Szerettek. 

Hát aztán mikó má megbátorodtunk, még a is elő
fordult hogy kétszer émentünk rëggeliér. Kávéér. Va
lósággá megmondom úgy, amin van. Tuggya, vót ëgy 
kövér szakács, amint mert avval a kalánnyal, a kávét, 
mink mëg hát odatettük a sajkát a kotlira, a szakács 
mëg amin merte — kövír vót, mind ez az ajtó, ijen 
szilës vót, nagy embër vót, legalább 110—20 kiló. Az 
a szakács. — Hát aztán vót oany, aki — hamarossan 
megittuk azt a forró kávét, bizon annyi idő nincsen, 
hogy kimosni, kitörűgetni, hamarossan a köppen bel-
sejivé kitörűtük a sajkát, oda mégëgyszër! 

Persze a szakácsnak föltűnő vót: este is annyit főz
tek min reggé, mer rëggë sötítbe osztották, és reggé mëg 
nëm vót ölig. Este mëg maradt mëg ëgy oan, kis körű-
bellű oan majnëm fél kotlivä. A mmëg a jóbarátoké 
vót. Altiszt, ez-az, ijenëké vót ami megmaradt. Azt 
nëm ám a legínsígnek osztották ki! 

— Egísz biztos eëk a büdös porosfülüek, van benn 
oan, aki kétszer gyün. A legtöbb. 

Hát, az a rohadt kövér szakács, amin odatette a 
regruta a sajkáját, rátette így a vállára a kézit, az ëggyi-
ket, a másik kezivè mëg merte a sajkábo a kávét. 
Persze nëm vettük észre, a kézibe mëg vót ëgy kis 
gréta, avval ëggyet így húzott a válláná, ë. Begyelűte 
mindet. Sötét vót és nëm láttuk. Aztán má gondúták 
azt, hogy most má a vígé felé vagyunk — . . . mer 
villany se vót ott, hanëm ëgy ijjen lámpa, mind a kony
halámpa szokott lënnyi, a másik szakács mëg, mikor 
má gondúta, hogy hát most má a vígire írünk, akkor 
odatartotta azt a lámpát. Nëm is gondútunk rá. 
A mmeg azt világította, ho mmëllik a gyelës. 

No most aztán, amin tartsa oda a regruta a sajkáját, 
a mmëg má látta azt, amint a mécs rávilágított, hogy 
mëg van ëgy kicsint húzva a grétáva; puff! a kalánnya. 
Gyün a másik, puff! — mëgin oda. 

Észrevette, hogy én is bűnös vagyok; ama kkapott 
előttem, ëcrukkujjak onnan? Hátha én is kapok! Mer 
má én is vótam oda. Egyszerre tisztulás lëtt. 

— No gyertek! Gyertek ide, porosfülüek! Gyertek 
ide! — aszongya — akinek még nëm vót kávé! 

Nëm mer odamenni ë ssë. Mer, ha má ez kapott a 
kalánnya. . . Mi csinyájjak? Odamenjek, ne menjek? 
He ! Hátha mégse. . . Sztá odament mëgin ëgy gyerëk, 
akar oda belehajúni: 
—Nekem még nëm vót kávé. 

Puff a kalánnya annak is! 
Persze látta, ho ggyelës annak is. Mer a gané, a 

mmëg má rávilágított a válláro a lámpávó, hogy mëg 
van gyelűve. Hát ëccërre asztán oszlatás lëtt. Akár 
ide, akár oda, kibasztak velünk. 

— Büdös poros fülű bunkók ! Hát kétszer gyünnek, 
kétszer mennek! 

Akkor mëg ébántak velünk úgy, tudja, menázskár-
tyát osztottak. 

Győrbe vótam katona, ëccer is törtínt ëggy eset. 
Az a randa hadnagy minket majdnem úgy ëvëtt mëg 
elevenen. 

A Baracskán vótunk kirukkúva gyakorlatozni, gyün 
arra ëggy embër. Ë kkis csikó vót befogval a kocsiba, 
ëggy oan éves forma csikó vót. Mëg ëgy jó nagy öreg 
ló. E mmá tavasz felé vó t , . . . a kocsin nëm vót más, 
mind ëgy eke mëg ëgy taliga. Aztá ippen minékünk 
ott a legellőn mëg pihenőnk vót: roszt vót. Beszíget-
hettünk, pipáhattunk vagy cigarettázhattunk, ki mit 
akart, azt csinát. Amin mëgy arra az embër, aszongya 
ëgy gyerëk annak az embernek: 

— Hallja bácsi! Kár befogni ezt a kis csikót a ko
csiba. 

Aszongya arra az embër, amin felül a kocsin: 
— De még a tizennyóc éves fiamér is kár vót, hogy 

azt a harctérre vitték. 
Persze az embër azér mondta azt, látta, hogy min 

tizennyóc éves az egész százod, és kár vinnyi a harc-
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térre. — Erre aztán az a randa szigorú hadnagy u 
mmëg ütközött, annyira megütközött, ho nnagyon 
bántotta, hogy a kormánt ezzé leszóta, hogy rá van 
szorúval a kormán a tizennyóc éves gyerekekre is, 
hogy a harctérre vigye. Mikor ëmënt az embër, ë kkis 
vártotra odahíta az a hadnagy azt a gyereket hozzájo. 
Azt mondja a gyereknek — mer nálunk vót mindenkiná 
a menázskártya, ztá, ha akármerre mentünk, min
denhun nálunk vót, a zsebünkbe vót. Aszongya a gye
reknek, adja ide a menázskártyát! — Nekiadta. Egy 
nap nëm adott neki ennyi. Nëm adta vissza. Ezer a 
szóér. 

Randa embër vót nagyon! Oan huszonhét, huszon-
nyóc éves vót. A mininket majnëm úgy ëvëtt mëg. 
A mmihozzánk ojan goromba vót, tudja, hogy azt 
ëmondanyi nëm lëhet. 

Megfektetett bennünket tavaszkor aokou я randa 
szántásokon. Megfektetett. Megfuttatott, hogy csupa 
sarok. . . U ff ót le rúlunk a sár. Dere berúkkútunk, 
megvót az ebíd, fegyfervizit, mendënféle. Dílután ëggy 
órákkor puccossan köllött má az udvaron jelentkezni. 
Újra sorakozás vót. Kitút velünk büdösül. És goromba 
vót hozzánk, ütött, vert bennünket. Ahun csak írté, 
nádpácávó. Nádpácájo vót a ganénak! 

Mesétek, a furradalom mikor kitört tizennyóc min
denszentek előtt való nap: Például az oan hadnagy 
vót, hogy ez mindig abrigtúta a regrutákat. Mikor ezt 
a bandát kiabriktúta, akkor aokat beosztották a me
netszázadba, akkorra rukkút be ëgy másik banda, 
azokhó tettík, úgy hogy a harctérre nëm vitték - soha. 
Mesétek, hogy akkor is vót neki, mikor a furradalom 
kitört, tizennyóc mindenszentek előtt való nap, reg
rutaszázadja, előtte való nap még kivezette díjelőtt, 
má dilután ëgy másik hadnagy vezette. Osztá arrul 
nëm tudott a világon senki semmit se. Mikor ez a 
furradalom megtörtént tizennyóc mindenszentekre, 
Győrbe a városba — huszonöt-harminc — kerestík. 
Mer mindenkit az abriktút. Csuportossan kerestík, de 
nëm taláták. Megpucút. — A többi tisztek osztán azok 
megalázták magukat, leszedték a rang|gyaikat, a hon
védokká, vagyis a gyalogsággá cimborátak. Megaláz
kodtak. 

Vót nálunk ëgy cugszfürer, ëgy szakaszvezető, cibilbe 
vájogvető vót. Mikor má az ötven éves regrutákra vót 
szüksíge a kormánnak abba az időbe, a tizennígyes 
háborúba. Hááá! Az a szakaszvezető, cukszfürer oda 
lëtt tível az ötven íves rëgrutakhol. Avvä fogadta 
ükét: 

— Na, vén kurvák! — és aptyuk lehettek vóna! 
— Na, vén kurvák mëg[gyuttetëk? — 

És mingyá tëgëzte ükét. Azokat az ötven éves regru
tákat. 

Akkor rálípett az ëggyiknek a kufferáro az ëggyik 
lábávol, a másikéra a másik lábávó: 

— Pucúljátok ki a bakancsomat, vín kurvák. De 
pucúljátok ki úgy, mind az istennek a bal szeme! — 
aszongya. A cigaretta mëg csak úgy lobogott a szájába, 
úgy ígett. 

Aszongya egyszer — de má akkor soká pucútuk ám 
a bakancsát: 

— Na jó van má! Hagyjátok! 
E se lëhet mondanyi, ais mijén élet vót! Randa ílet 

vót ais. 
Hanem aztán, mikor vége lëtt a mókánok! Akkor 

aztán húzódtak ám! Én ugyan nëm bántottam senkit, 
nëm is mondtam senkinek semmit. 

Közbe aszta, nagyon szerettem vona. . . (a kedve
semnek) levelet is írnya, katonaidőm alatt. Jaj, de nëm 
mertem neki irnya, azér nëm mertem, mer ëgy másik 
ippen ijen nevezetű leány van a faluba, hátha a kkap-
tya mëg a levelet. A mmëg pedig oan fénótás, bolókás 
vót, hátha kicsufull. így hát nëm irtam neki sémikor 
se levelet. Közbe aztán meggyüttem szabadságro, mer 
vótam idehaza katonaidőm alatt ëgy hónapi szabad
ságra is, tizennígy napra is ëgyszër, mëg vótam leg-
utójjan hat héti aratási szabadságra. És annyira sze
mérmes vótam, hogy . . . Katona vótam, ott nëm vó
tam szemérmes, idehaza mëg pedig hát, minekutánna 
le is níztek, nëm is mertem elmënnyi a szeretőmhő. 
Szerettem, de nëm mertem. Hát a fejembe mëg mindig 
benn furkát, hogy megszerettem. 

Hát ekerűtem ki a frontra, az olasz frontra . . . 
Tizenhét mindenszentek előtt való vasárnap este tiz 
órákkor abmars van, a győrszabadhegyi kaszárnyábú 
kimentünk az olasz frontra, a harctérre. Ott még job
ban bántam, hogy mér nëm mentem le, mikor sza
badságon vótam itthun, hozzájuk. Anyira, annyira 
tizennyóc Péter-Pál előtt hatod nappa ëgy íjszaka 
mëgsebësutem. Körösztűllűték a bal lábamat. így hát 
hazakarűtem az olasz frontrú. Kórházba vótam tizen
nyóc mindenszentek előtt való nap, mikor kitört az 
omlódás, mikor összeomlott a front, akkor nap írtak 
ki újra a csapatomhó. Először is szabadságot kaptam 
és a szabadságom letellíse után nëm a spitálbó, ahun-
nan kapom a szabadságot, hanem akkor má a káde-
romná köllött vóna jelentkezni Győrbe mëgin, a csa-
patomná. De má erre nëm adódott sor, mer vígé van 
a háborúnak. Má akkor aztá tovább itthun maradtam. 

Na aztá, hogy itthun vagyok, mulatság is vót, ez 
vót, az vót, így aztá lassankint megismerkedtem to
vább a felesigëmmë, vagyis a kedvesemmé, aztán akkor 
így össze is kerűtünk. Huszonegybe, február elsejin. 
Hála isten, mai napig eggyüt vagyunk! 

Tizenkilencbe József-napkor kitört a kommuniz
mus. És tizenkilenc augusztus vége vót, mikor Horthy 
leverte a kommonizmust. Itthun vótam, itthun. 

Nëm bántottak senkit az itteni komonisták. Nëm 
bántottak sënkit se, de vótak emberek, akik persze, 
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nëm tetszett nékijük eëk a parasztok. — Hogy nëm 
bántottak sënkit se, elvitték ükét, de mindënikér adtak 
kírelmet, hogy kírelmeztík ükét vissza, és vissza is 
eresztettík az összesset. Kírvínyt köllött mindëggyikér 
írnya. Kírvínt írattak. És alajja írtak mind: az elöl
járóság, bíró, minden, hogy vissza lehet engennyi, nëm 
csinátak semmit, jól visëkëdëtt. így a borzavári elv
társnak minnek mëg lëtt bocsátvo, min szípen haza-
gyütt, és nëm lëtt sëmmi bántásuk se. Én arrú nëm 
tudok, vidéken hugyan vót, hugyan se vót, csak itt a 
faluba nálunk nëm vót semmiféle kellemetlensíg velük. 

Amikó megtudta az én apám azt, hogy hát aki most 
felesígem van, hogy az lëssz a kedvesem, és annak 
udvarúgattam, tította. Tította. Eggyátaján nekem, bö-
csületet nëm adott. Nëm adott! Ugy, hogy engemet 
csak annyiba tartott, peig én vótam a legnagyobbik, 
én dúgoztam legtöbbet, engemet annyiba tartott, mind 
a kocsiba az ötödik kereket. Persze mér? Mer az ín 
apámnak vót nígy firfi gyerëktye és ëgy lejánya. így 
hát öt gyereke vót a tizbű. Hát az a kis fődecske ami 
vót, az a tíz hód főd, azt nëm akarta szítosztanyi tel
jeseim az öt gyereknek. Hát nëm tetszett az én apám
nak sëhugyan se az én nősülísem, szegínyüllötte az én 
felesígemet. 

Mer ott is, ahunnan a felesígem való vót, ott is vótak 
többen gyerekek. De csak ëggyetlen ëgy firfi-gyerëk 
vót és vót nígy leány. Azok is vótak öten. És annak a 
szülei, a felesigëmnek a szülei ott is a gyerekre hatták 
azt a kis fődgyüket, azt a hét hód fődgyüket. Ugy hogy a 
leányokra ott se hattak semmit se. Tgy hát akkor az 
én felesígem is szegín vót. Nëm kapott — azt lehet 
mondanyi — majdnem semmit se. 

No most azt megcsináta velem az én apám, azt ki
jelentette : 

— Nídd, nëm bánom, megnősűhetsz, ëvëhetëd a 
felesígedet — vagyis felesígednek a kedvesedet — de 
az én birtokombú të nëm fogsz kapnyi semennyit se! 

Nëm is kaptam! Nëm is kaptam! 
Mëg hát, . . . az én apám, engemet is csak semminek 

se tartott. Hát a mi összekerüllísünk is majnëm oan-
formán nízett ki, nëm mind ëgy lakodalom, hanem, 
majnëm, mind ëgy verrasztó. Ippen ú nnízett ki, mind 
ëgy verrasztó. Ott vótak a szülők azér. A felesigëmnek 
a szülei házába vót az esküvő. Ott vót. Vót valami 
kis lakodalom, de nëm sok. Ippen hogy. . . 

A felesígemet is kedvetek azír, mer nagyon szorgal
mas és nagyon jó dógos vót, és nëm ojan szájas vót, 
csata-patálló vagy visszabeszíllő. Mer szegín árva leány, 
mer se aptya, se anyja nëm vót neki, mikor én elvettem. 
Szülei má nëm vótak, előbbre má elhätak. Mind afféle 
szegín árva leány, senkije nëm vót neki, meghúzódott 
magába. Szorgalmas vót, a mai napig is jó dúgos. Oan 
familiábú való. 

Na most, azt megcsináta az én apám énvelem, vëtt 

egy kis szómás házat, ojan kis ócska pízér , . . . — 
azonn a helën fekszik most a közsígháza. Eladtam 
ezt a szómás házikót a közsígnek. És én úgy ípítettem 
ide azt a házat ë. 

Mikor megnősűtem, beleküdött abba a kis szómás 
házba, a felesígem butrot se kapott. Nëm kapott. 
Ëgy kis avítt ágyunk vót, mëg azután ëgy kis ládánk 
vót, sëmmi nëm vót más. Ëgy ómárium, ë kkis öreg 
ómárium vót. Aszta se vót, sëmmi se vót, sëmmi se 
vót, se szék nëm vót. Se edíny nëm vót. Sëmmi nëm 
vót. 

Ott a kertbe, ölig nagy kis kert vót, vót három divó-
fa, aszta vót ëggy igen nagy tél abba a huszonhatos 
vagy huszonötös esztendőbe, má biztossan nëm tudom 
mëllik télën vót, hát ott ëfagyott ë ddivófa, körűbellű 
a divófa ollanforma vastag vót, mind így a dërëkam ë. 
Azt levágtuk, lefürészűtük. És abbú metétünk oan 
kis 25—30 centis kis tuskókat, ha valaki gyün, ho 
lie tudjuk űtetni. Vagyis magunk, ho lleűhessünk. 

No most a z t á . . . nagy té vót, nëm tudtam menni 
az erdőre se. Ujjévre küdött ë bennünket az apám, 
nëm pörűve vagy haraggá, csak aszondta énnekem: 

— Na — aszongya — fiam, — így mondta, ezën mód 
— no fiam, aszongya, — tik csak menjetek bele abba 

a házbo. 
Most má itt a Pista, az öcsém, az má kíső össze 

nősűtt mëg, az marad itt! A is maradt a birtokba. 
Ugy hogy én a birtokbú nëm is kaptam semmit se! 
Se a marhaállományba, semmibű se. 

Há, miko lementünk, akkor mondom a felesigëm
nek: 

— Jaj istenem, istenem, mi lëssz velünk?! Ë kkis 
tehíny is jó vóna, ëgy kis diszna is jó vóna! Jaj, de 
ól sincsen! 

Hát vót hátul ëgy kis kamura. De a pallója. . . 
Ekkora kis ajtója, vót ojan ëgy métër t í z . . . Csak 
ippen mint ëgy verembe, úgy köllött belebújni. Se 
ablak nëm vót rajt sëmmi, aztán favágíttó fábú, 
dirib-darab fábú vót neki a pallója, gërëndajo is. 
Ëgy gerendára mëg a falakra vót rárakva ezëk a fák. 

Mondom a felesigëmnek: 
— Të! Én ebbű úgy szeretník ë kkis istállót, aztá 

ë kkis tehínre kőne verekënnyi! 
Hát megcsinátattam istállónak. Ëmëntem a zirci 

erdőbe, ott a Pintér-hëgyën vettern ëggy és fé köbmé
ter tölgyfát, abbú futotta fiókgerenda, jászú, ajtó, 
ajtótok. Az Amberkná mëg — a deszkás Amberkná 
vettem deszkát, no aszta megcsinátattam, mëg ëgy 
kis ablakot rácsinátattam. Oan praktikus kis istálló 
lëtt belülié, sztá belekerűtt százötven pöngömbe. 
Akkor az istállóba 195 pöngőér vettern ëgy fiatä, 
három éves — má pottyanóba vót a borgyu — vet
tem ë kkis üszőt százkilencvenöt pöngőér. De nagyon 
jó kis tehín lëtt belülié. 
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Hát mentem abba a nagy hóba, kirëm! Asz lëhet 
mondani, mindenki majdnem itthun vót. Szenet íget
tünk. Ehántam a havat, levelest. 

Egyszerűen csinátunk egy kunyhót. A gunyhóban 
aztán tüzet is lehetett benn rakni. Majdnem oan ílet 
vót, mind a cigányílet. 

Fát vágtunk az erdőbe, azt összeraktuk kupacba, 
és azt ugy raktuk össze, hogy azt be is lehessen gyúj
tani. A fábul szenet ígettünk, faszenet. A faszenet fő 
lehetett hasznáni szivógázgípekhő, ugyë malmokat 
hajtott, azután mëg a szén, a faszén.. . Masinákat, 
oan masinákat, akivé csípűtek. Egyszerűen vasäni, 
mindënfilire főhasznáták a szenet, így hát a színnek 
nagy futamattya és nagy írtíke is vót. Úgyhogy, az 
oan ember, aki szeretett dúgoznyi és megtakarította, 
úgy ho nnëm igëtt ë, nëm aludta y'el, mëg is tudta 
vele keresnyi a kenyérit. 

No most, begyútott az embër ëgy kuppot, vagyis 
ë bboksát, akirmijeny üdő gyütt: ha térdig érő hó 
gyütt is, vagy akármijen fagy vót, nëm móhattuk 
hát azt, hogy jaj, rossz üdű van, menünk haza. Ijen 
nincs! Akármijen üdő gyütt, akármekkora szél fújt, 
a fák akárhugyan dűtek ki a gyökerirű, akkor is ott 
köllött lënnyi az erdőn, hét köllött ányi. Ippen úgy 
mint a harctérënn, onnat se mehetett haza, vagy 
mehetett el a hej szinirű — onnan se mehetett el az 
erdőrű, mer akkor elígett vóna, héjába dúgozott. 

Ebbül aztán hát azér ëgy kis hasznunk vót, mer 
hát, termíszetes, ahun haszon nincs, oda nëm is mëgy 
az embër dúgoznyi, ugyë! 

Ugy, hogy megvágtuk a fát, a is erős munka, firísz-
szë, fejszével, összeraktuk kúpba, vagyis boksába, 
betakartuk levelessel, azután főddel, így a leveles és 
a főd alatt — nëm ám szabadon amin összeraktuk a 
fát, hogy most ígjgyen ahugyann akar —. Ennek a 
boksának nëm lánggú szabad vót ígnyi, hanem úgy 
izzanyi. Ha nagyonn ígett, az vót a baj, ha lassan ígett, 
akkor mëg peig elaludt vóna. Termíszetes, ha ëgy 
nyers fát ráteszünk a tűzre és csak s i m b ö l ö g, 
akkó nëm ig az e még három hétig se. — Hát hogy 
ki is ig|gyën, nëm hogy itt erázzújuk fél esztendeig, 
mëg hogy ë se ígjgyen arra is vigyáznyi kő, mëg min
denféle. Ha a szél fújt, ëggyik fele el-kiígett, vagy 
elígett! Arra is köll ám vigyáznyi! 

Nëm vót kellemes, nëm vót rúzsás ílet! Legalább is 
azt móhatom, harminc esztendeig ebbe az íletbe item. 
Harminc esztendeig! 

Szóvá mindenen körösztűmentem. Az én apám aztá 
kijelentette, énnékem azt, hogy 

— Azt szeretném én tunnyi, vagyis látni, hogy 
mijjeny embër lësz belülied! 

Minekutánna ijen szegényű nősűtem, lënizëtt. 
Nëm vót edényünk se. Átment a felesigëm a szom-

szídba, kírt tepsit. Nëm vótunk haragba. Nëm torn, 

mit sütött. Mer ëgy kis sporhert is vót a konyhába. 
Nëm ijen sporhert vót, csak oa falba rakott. Hát! 
Könnyen kiadták az utilevelit: Akinek tepszi kő, 
vëgyën! 

Na, jó van, nëm baj ! 
Mondom a felsígemnek, mondom: 
— Te, nekünk jó vóna ë kkis disznó jis! De ollunk 

sincsen! 
Hát ëmëntem Porvára ehhöl az ácshol, Fehér ne

vezetű ácshol. Vót nékijje kíszen ijen ól, mind a 
mienk. . . Mondom neki: 

— Mënnyiér adja? 
Aszondja: 
— Ugy, mint amint sógorodnak adtam, 120 pöngő-

ér — aszongya —. így, amind itt áll, ë! 
Mit csináljak? Hirtelen, kelletlen. . . Fiatalember 

vótam, azt gondútam, minek vëgyëk én valakitül 
ëgy ijen öreg ollat. Nëm csak most köll az énnekem, 
tovább is köll az énnekem! Há, megvettem tüle 120 
pöngőér. Mire a vígire vasallást mëg cserepet vettem 
rá, a is belekerűt 150 pöngőbe. 

— Jaj, istenem, most mëg disznya kőne bele! 
No, aztá vetítünk ëkkis oan nagyobb sűdőt bele 

35 pöngőér. 
— Na, most má, hála isten, ez is van! 
Hát, nëm messzi tülünk, mer a közsigháztú nëm 

messzi vót ez a Miksa zsidó, ugyë, aszongya a felesí-
gëmnek : 

— Bënisné — aszongya — amire szüksígük van, — 
aszongya — edínyre, ijenyësmire, gyűjjenek — aszon
gya, — vegyenek, aztá — aszongya — ha nëm is 
tuggyák kifüzetni — mer tudta az égisz falu, hogy 
nagyon szegényül küdött el az én apám, se ennivaló, 
semmi a világon, még ëgy kaszám mëg ëgy fejszém se 
vót. 

Há, nëm ment az én felesigëm, nélkülözött. Mikor 
vót valamennyi kis píz körülötte, akkor vëtt ezt, azt. 

Na, aztá, abba az esztendőbe őszkor, decemberi 
vásárkor vettünk mink Zircënn a vásárbo vasfazikat 
19 pöngőér. Drága vót, mer akkor ëgy mázsa búza 
is 19 pöngő vót. De még máma is megvan a vasfazik. 
Itt van benn. Itt a kaminba, ë! Mer két vasfazíkunk 
van ám most! Itt van-ë! Tessék idegyünni! Még 
máma is használja felesigëm, lekvárt főzni. — Hát, 
tudja, észrevették a szomszídba, hogy minékünk 
van vasfazikunk. Aztá idegyütt a disznóölés. Persze 
disznóölískor az ijen köll. Aszongya — átgyün ippen 
annak a felesíge, aki azt mondta a felesígemnek : aki
nek tepszi kő vëgyën ! A is átgyütt így rëggë, de má 
akkor úgy elfelejtette az, hogy mit mondott minékünk 
az ura. A felesígemtű kéri: Nëm-ë adnánk oda a 
vasfazikat, mer disznót akarnak őnyi. Aszongya rá 
a felesigëm : 

— Akinek vasfazik kő, vëgyën! 
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Nëm haragudtunk! Azok se haragudtak, mëg mink 
se. 

Zsák sincsen. Mer zsákunk se vót. Nëm kaptunk ám, 
én se, mëg a felesígem se még ë zzsákot se. — Hát, 
hozatott a felesígem a Bácskábú kendert. Gyönyörű 
az a szíp nagy kender, abba az időbe. Az font íjje-
nappä, amikor csak ëgy perce vót, akko má a rokkán 
űt. — Ja, de rokkája se vót! U kkírte! Az anyám 
adott, de oan rossz vót má az is. No aztá vettem én 
a felesigëmnek ëgy új rokkát. Lett. Hát, annyira, 
annyira . . . hamarosan 19 új zsákunk lëtt! Aztá má 
nëm is mentünk sehová má! Vót aztá má mindën-
félink. 

De azt megcsinátam: íjjé-nappa — fiatalember 
vótam — amikor csak tudtam, mindig dúgoztam! 
Az erdőn meggyújtottam a viharlámpát, fölakasztot
tam a fa ódaiára, úgy vágtam a fát ijjel. Este, ha ki-
ígett a kuppom, azt rëggëre határba tëttem! Bëzony! 
Annyit dúgoztam! 

Hát, má jóll átunk! Az én felesígem nëm nélkülö
zött abbú, hogy koplallunk, vagy ennyivalónk nincs, 
vagy e nnincs vagy a nnincs. Ugy hogy má hamarossan 
nëm is szorútunk sehová se. Se fejszéér, sëmmijér se 
ijenyësmiér. 

Közbe aztá összegyüvögetett énnékem a pízem, 
vettern ëggy egísz zsöllírsíget. Nyócszázötven pön-
gőér. Azonnal én azt ki is füzettem ëgy fillérig. íra
tást, százalík árát, mind ëgy fillérig. Nyócszázötven 
pöngőér erdőrísz legellőrísszel eggyütt. — Mellette 
vót ëgy kis főd — amellett az ëggyik fődem mellett, 
aztán itt fönt ëggy embernek, aki szomszídom vót, 
megdöglött a lova. A lú helëtt akart másik lovat 
venni, hamarossan nëm tudott mást csinyáni, píze 
se vót nékijje, mingyá megajájja énnékem azt a kis 
fődgyit mellettem, nëm-ë vënném mëg. 

Annyira-annyira, nëm akartam má megvenni, mer 
most vettem augusztusba eztëtet, még jóformán ki se 
lábútam akkor má, mer ugye abba köllött a vetőmag, 
köllött fuvar, mëg amúgy is köllött ínyi, hát pízem 
nëm vót, megmondom úgy, amin van! 

Annyira-annyira rámkötötte azt a kis fődgyit, csak 
így, csak amúgy, vëgyem mëg! — Nahát ebadta! 
Hát megvettem! Kétszáztizenhét pöngőér. Mingyá 
az enyímmel összeszántottam, mingyá az enyímmel 
eggyütt az lëtt 866 nígyszögöl. Ebbe a dűlőbe lëtt 
énnékem másfé zsöllérsígem. 

A másik dűlő a ppedig persze nagyobb főd vót, 
aki legyün az országúton, amerre Zircre menünk, ott 
jóll az erdőné van az a főd amin écsavarosznak, ott 
az erdőné csavar van, oan könyék. A mëgin, az a főd 
nyócszázharmincnígy nígyszögöl. Összessen a két főd 
ezerhétszáz négyszögöl. Ez énnékem belegyütt, ez a 
kis zsöllérség nyócszázötven pöngő mëg kétszáztizen
hét pöngő az ezerhatvanhét pöngő. És erre megfüzet-

tem az Íratást, százalíkot. Két izbe iratás vót. — 
Énnékem is van Zircén a Tőiébe ëgy hód, aztotat mi
re kifizettem, ötszáz pöngőbe kerűt. Azt is rendeztem. 

Na most akkor, ëgy kis tehenem is van, mindig 
ú ttakarítottam neki az erdőn, ahun dúgoztam, 
tizennyóc esztendeig ott takarítottam neki takarmánt. 

Itt vót a faluba ëgy kis rít eladó. Mondom a fele
sigëmnek : 

— Те, én ezt megveszem, ezt a kis rítet! Legalább 
könnyebb lëssz a tehenet ëtartanyi. Majd ëgy borgyut 
is neveilünk mellette. 

Hát megvettem azt a kis rítet is nígyszáztíz pöngőér. 
De jó rét, príma rét! Esőrendű takarmány terem rajta. 

No, most összesen füzettem én ezer a két és ëgy 
negyed hód fődér kétezer pöngőt. Én ezt tejjesen, így 
amin most é mutatom a tenyeremet, firísz és fejszévé 
kerestem mëg. És én ezer dúgoztam annyit, hogy azt 
kimondanyi nëm lëhet. Ijjë-nappâ. Ugy, hogy vertem 
szöget a fa ódalába, fölakasztottam a fa ódaiára a 
viharlámpát. Mer akkor vótak oan viharlámpák, oan 
szél nëm vót, aki az efújta vóna! — Fölakasztottam 
a fa ódaiára, úgy vágtam a fát. 

Hát, annyira-annyira verekedtem, eladtam a házat 
harminckilenc februárján. Pontossan nëm tudom 
megmondani mëllik napon. Akkor, harminckilenc 
tavaszkor ékezdtem itt épűnyi, ezt a kis házat. Ugye, 
abba az időbe ijen vót a divat. Akkor nëm vót beton
gerenda mëg ez, mëg az. Jó is ez a kis ház! A szobánk 
is jó yarn, nízze mëg taníttó úr! — Harminckilenc 
István királ — Nagyasszony.. . ezekbe a napokba 
gyüttünk bele. — Jaj istenem! Innen lerü hordtunk 
vizet, az erdőbű, innend az árokbú. Innend is ípítettünk. 
Annyit szenvedtünk, tanittó úr kírem, mind a kutya, 
mire a kömvesek gyüttek a vizet mëghordtuk onnan 
föllűrű. 

Ölég jól eladtam a régi házat háromezerötszáz pöngő
ér. Ez a heliség amire épűtem, ez is közsígi hel vót. 
Ennek a heliségnek az ára ötszáz pöngő vót, mer 
ötszáz nígyszögöl ez. Mer ez két házhel ám, azér ijen 
szép széles. Ötszáz pöngő levonyódott erre a heliségre, 
háromezer pöngőt kaptam a kezembe. Jaj, de énnékem 
belekerűt a ház négyezer pöngőbe, mer az a príma, dupla 
ciment van rajta. 

Jaj, énnekem ëgy kút is köllene! Kútér ábrándoztam. 
Má akkor vót, két darab marhám is vót, szekerem 

is vót, be is fogtam. Micsoda boldog vótam! Betanítot
tam ükét. Mikor nëm vótam az erdőn, akkor avvë a két 
hód kis főddé bajmulódtam. Má azokat a cimentgyürü-
ket is én hoztam haza a teheneimmé, 'sztá ide ásattam 
ëgy kutat. 12 méter vót. Hét méterbe talátunk ëgy kis 
nedvességet, de csak annyi kis nedvesség vót, este 
kigyütt az a kútásó, rëggëre ëgy rossz pohárró merëge-
tük össze. Hát nëm ëgy egész vödörre vót, oan három 
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negyedig vót. — A hét métertű lementünk még tizen
két métëerre. Mënné lejjebb mentünk a 7 métertű, 
anná szározabb vót. Nëm talátunk forrást. 

Hát aztá azt mondja énnékem az a kútásó: 
— Tudod, mit gondútam ? — aszongya — Mënjé el 

— aszonygya — Csetínybe, próbád mëg, kírd el 
— aszonygya — A Holicsertű azt a földfúrót, maj 
belefúrunk a fenekirül! 

Hát ëmëntem. Mondtam, mikor odairëk aHolicserhő 
mondom neki mi vagyok, ki vagyok és mi járotba 
vagyok. — No, nem sokat foglalkozott velem. Egy
szerűen aszondta: 

— Ë van romúva a hurculásba. Mëgëtte a hurculás. 
Nëm adhatom oda. 

Avvá má kezezett is velem, mëg má futott is, ott is 
hagyott. 

Há, mi csináhattam, együttem haza. Mondom né-
kijje, hogy mit mondott, mëg hugyan vagyunk. Hát 
azt monja: 

— Nízd, komám — aszonygya — gyűrűzzük be, 
tegyük rendbe, lehet hogy idővé még meg is erősödik 
ez a kis forrás — aszonygya. 

De bizony nëm erősödött ám mëg. 
A sógornak a testvírgye a Holicsernak kortësse vót, 

mikor az képvisellő lëtt. Mondom nékije, mondom. 
— Te, Nándor! Lígy szives, próbád mëg, kírd el azt 

Holicsertül azt a földfurót, ha megkapnád. Szeretnék 
abbé a kútva befuratni .Ha kapnánk még ëgy kis forrást 
ehöl a kis nedvessíghő. 

El is kírte, mëg is kapta. Ide is szállítottam. Hanem 
aztá akkor bántam ám én é magammá kegyetlenül 

Kiszedtük a gyűrűket félig a kútbú, aztán mondja, 
hogy ennyi mëg ennyi ember köll hozzája. Iderendültem 
ennyi-mëg ennyi embert napszámba. Mindgyá mond
tam nekik: Ameddig tart, addig köllötök. . . és én 
füzetem a napszámgyaitokat. Az összes költsíget. 

Hát aztán, mikor a tizenkilencedik métert fúrtuk, 
napokig tartott, ráakadtunk mink ëgy puha rítegre. 
Az vót a vízréteg. Oan 75—80 centi vastag. Ja, de az 
31 méterbe van ide! A föld szinirű. Kúttal oda lëmënnyi 
nagyon nehíz! 

Még az a kis nedvességünk, ami vót, az is ëmënt a 
likon. Nëm hogy az a víz főgyütt vóna, még az a kevés 
is ëmënt, úgy hogy oan lëtt a kút feneke, mint ez a 
cimëntflasztër ë! Elrontottuk a kutat. 

Még azt is mëg csinátam — hogy ne lássa senki, mer 
ügyé, ëggyik embër örül a bajának, a másik ember 
mëg: úgy kő nekíjje! — Még azt is megcsinátam, próbá-
tam, öntöztem bele vizet. Elment volna, hogyha örök 
életembe abba vizet öntöztem vóna, akkor is. Hát, mit 
köllött csinánom, be kölött temetnem a kutat ! Még gyű
rűk is maradtak benne, nëm tudták kiszënni. 

Akkor aztán ásattam ëggyet ide ë! Persze, ezt má 
nëm az ásta, amëlliket az, mer mondtam nekije, pró

báljuk mëg máshun valahun ássunk, de má nëm fogadta 
el tülem, mert má két ízbe sok pénzemet elvitte, aztá 
tudta, hogy szegény embër is vagyok, mëg nehezen 
keresem én a pízt. Persze, firíssze kerestem. 

Hát ásattam én, de ezt szakértő ásta, ezt a kutat. 
Kűszegszombatheliek. Tündémé, ott a fótkutná, ott 
dúgozott, aztá odamentem, min látogatóba. Láttam, 
úgy gyütt az a víz abbú a kis kútbú fő, mindha a víz 
forrott vóna. 

— Jaj mondom — csak ez vóna az én kutamba! 
— Mér — aszonygya — a maga kútjába nincs víz? 
— De nincsen ám — mondom, má akkor száraz vót 

a feneke, 'sztá mesíllem néki öregibű. 
Hát, ki is gyütt dilután nígy órakor. Ná ëkezdëtt 

járkánya itt az udvarba föl és alá, minden felé. Aszony
gya énnékem : 

— Bënis bácsi, de rossz here építkezett! Itt aligha
nem nincsen víz —, aszongya. Ebből a hegybül — ez 
ojan mind a rosta — kifojik oda is, mëg oda is, mëg 
oda is! Ugyë három kitörís van itt? 

Hát elővett akkor, amind itt gyünmegy az udva
romba, ëgy azon frissen levágott rekettyeágot. Ippen 
ojan, mint ëgy kocsiágos. Hát amind itt begyüttünk 
a kisajtón, lehajlott, de úgy remegett neki a keze is. 
Akkó visszalípett. Akkó mëgin rálípett, mégin azon
mód. Rálípett mind a két lábává, ëkezdëtt nagyon 
remegni. Aszongya: 

— Itt van a víz. Innen gyün a kitöríse erre ë! Úgy 
hogy itt gyün a ház alatt el az a víz!. . . A ház víginé 
mëg mëgy ki és mëgy abba a másik kitörísbe. 

— Nízze, Bënis bácsi —, aszongya — erre a here ás, 
ahova akar, oda ásasson. 

Látta, hogy hát fíllek, mer má sok pízt eláldoztam 
és nëm könnyen gyütt, könnyen mëgy. Mer nehíz mun
kává kerestem a pízt. 

— Nízze, Bënis bácsi, én magának ëggy írást írok, 
és — aszongya — hogy ha én magának vizet nëm tudok 
állítani, . . . maga énnékem nëm köteles ëgy fillért 
annyi. 

Hát idegyütt hetfei nap kilenc-tíz óra felé két embër, 
azonn a héten, szombaton dilután nígy órákkor má 
húztuk a kútbul a vizet. Kíszen is vót, úgy amin máma 
van. — Úgy húztuk ki, hogy be tudják gyűrűzni, hogy 
az egísz kertem mind vízbe állt. 

Most má hála isten nëm kő menni sehová se vízér 
se, a is van ! 

Akkor mëgin hamarossan, rá télen, gyütt ide a 
szomszíd, nëm-ë vënném mëg itt ezt a kis helit, mert 
ű a faluba a testvirektű át akargya venni ezt a házat. 
Hát, kétszázhúsz négyszögöl, azt is megvettem kétszáz
húsz pöngöér. Ijennyë tellett el az én időm. Evvel oztán 
énnékem lezajlott, akkor aztán begyütt ez a heizet. 

Ehhöl aztán, ehhöl a két és ëgy negyed hód fődhő 
kaptam Szípómán öt hód juttatott fődet. A is oan sován 
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vót, hogy nëm termett semmit se. Mikor megkaptuk a 
földet, későn ősszé kaptukmegésmá akkor két szántássa 
nëm lehetett vetni sëmmit se, ë sszántásba vetettem. 
Zabtarró vót, hát ëvetëttem belüle jóegy darabot rozzsá 
ősszel. — Ezëk a kis fődjeim, ëzek má jók vótak akkor
ra, amiket itthun vettem. Ezekbe má vót erő.—Határra 
hordogattam ë kkis ganét, úgy hogy aztán másik eszten
dőn oan sovány vót az a főd, hogy a rozsnak úgy 
vittünk oda kötelet, . . . ott még kötelet se lehetett 
belülié csinányi. Oan sován vót. 

Azt mondta énnékem, mikó megkaptuk, aki leg-
időssebbik embër vót Szépómán cseléd, vagyis bíres: 

— Öcsém, akik tik ebbe a vőgybe kerűtetek, vagyis 
ebbe a dűlőbe, tik itt nëm fogtok termëni soha sëmmitsë ! 

Mondok: 
— Mér? 
Aszongya : 
—Ezelőtt tizenöt esztendővel lëtt trágyázva, de akkor 

se istállótrágyávó, hanem vót ëgy szároz ősz, és a tó 
kiszáradt ott Szipómán, azt méjjítettík, 'sztá annak 
az iszaptyát hordták arra a dűlőre, akibe én kerűtem. 
És ide eresztettek le ëgy szekérre, oda eresztettek le, 
amoda eresztettek le, és azúta ez mindig hasznává vót, 
ez annyira sován, hogy itt nëm terëm sëmmi se. Azelőtt 
mëg isten tudja mikor vót ganézva. 

Mikó má beatünk a téeszbe, má én akkor az egísz 
öt hód fődet kétszer átganéztam. Harmadszor vót ëgy 
fé hódba beleszántva őszkor a ganyé. Má énnékem 
akkor vót ott ojan rozsaim, hogy még szeptemberbe 
is vót belülié aratni való. Taníttó úr kírem, igazat 
beszíllek. Fítek nekimënnyi aratni ! Ijen feje vót, Az oan 
rozs vót! Ijen szára vót neki! Az akkora rozs vót, hogy! 
igazán valami vót ! És oan búzám vót benn, mind az araná 

Hát, én ëggy üdös embër vótam, má akkor mingya 
a marhák mellé kerűtem (a TSZ-ben). Jártam én oda 
Szípómára aratni oda a marhák mellül is. Járogattam 
én oda a felesígemmel is aratnyi. Arattunk is ott 
körűbellű két holdat. 

Akkor úgy vót, hogy űtethet oda a tag krumpit, 
ahová akar. Akkor űtettünk abba a fődbe, amit má 
harmadszor beganéztam ott ëgy fé hódra valót, akkó 
vót utójján ëgy kis krumpink és miúta a Téeszbe va
gyunk, azúta nincsen. Van most is — nëm mondom ëgy 
níhány zsákká lëtt : 50 zsák krumpli. Dehát miaz? Álla
tok vannak. 

Hát így aztán lezajlódott az illet. Ebbe, aztá ebbe a 
téeszbe kerűtünk. Evvel osztán má tovább má asztán 
nëm mondom. Azúta, miúta a Téeszbe vagyunk, mindig 
mindig a marhák mellett, mai napig, mindig ott vagyok. 

Nekünk csak két családunk vót: Egy leány vót, az 
vót a legidőssebbik, az született legelősször és ëgy 
gyerekünk vót. 

Na most aztán a leányunk elősször is fírhő ment ide
haza. Hát, mind afféle fiatalok, itt is vótak nálunk, 

mëg aztán az apóssának az izejibe vótak. Ott aztán 
valameddig vótak, nëm tudtak otthun meglenni, akkor 
együttek ide. Persze az a vőm is úgy szerette vóna, hogy 
idegyütt vóna mihozzánk, és itt az lëtt vóna az örökös. 
A fiamat, aztotat pedig adjam oda inasnak. Hát énben
nem mëg nëm a ffurgát, hogy ű lëgyën itt, hanëm, a 
hhogy a fiam, majd a fiam. Mind afféle ijen embër, hogy 
a fia ! A leányomat mëg hát majd kiölégíttem, majd ha 
az az idő lëssz. E vvót bennem éhatározva. 

No most aztán, ez így pörgött néhány évig — közbe 
családjuk is lëtt nekíjjük — begyütt ez a háborús hej-
zet. Azt a vömet elvittík katonánok, aztá a háborúba 
az mëg meghat. így a leányom a gyerekkel eggyüt 
özvegyen maradt. 

No most, a leányomnak gyütt ëgy másik szerencséje, 
de nëm özvegyember vót, hanëm ëgy leginyembër 
gyütt Szenkirárú, vidíki vót. No most aztán azt kérdi 
tülem a leányom: 

— Idesapám, mit csinájjok ? Hozzá menjek, vagy ne 
menjek ? 

Ha azt mondtam vóna a leányomnak „Ne mënj 
hozzája" — szót fogadott vóna. Nëm mind elősször. 
Hát aszondtam neki : 

—• Leányom, úgy csinász, amind akarsz. 
Huszonnynóc éves vót a leányom, azt gondútam ma

gamba, de nëm szótam a leányomnak : — Kár vóna 
neked, leányom, huszonnyóc éves korodba evvel a 
gyerekké ittmarannyi. — Gondútam magamba, de nëm 
mondtam : — Ha jó lenne, jobb lenne neked, ha hozzá
menné ehhöl a fiatalemberhő. Még ennek felesíge nëm 
is vót, családja sincs, ú mmind neked. Hát jobb vóna! 
— De nëm küdtem a leányomat. Közbe a leányom is 
erre fanyalodott rája. 

Hát hozzáment a leányom ehhöl a fiatalmeberhő, 
ehhő a legényemberhő avval a kis családjával eggyüt. 
Na most aztán a leányom nëm tudott ott mëglënnyi, 
vagyis nëm áhatták ki azt a kis unokát, ëgy kis há
zat csinátattunk nékijje. Ott Szentkirájon, abba a 
kis házba lakik, teljes tetőtű talpig új kis házat csiná
tattunk nékijje. 

Na most a másik gyerëk mëg ittmaradt, a fírfigyerek. 
Hát, vótunk együtt itt a gyerekkel, felesíge vót, családjai 
vannak nékijje: nígy családja van. Rágondúta magát e 
is, hogy ű épít ë kkis házat. Nëm mondtam neki, hogy 
„ípítsé fiam!" Nëm is küdtem ükét. Mondtam neki: 

— Nízd fiam, nëm küllek, jó helën vagy. Csak ma
radjatok itt ! 

Aszongya énnékem arra a fiam : 
— Hát — asszongya — most má van a testvírgyinek 

is háza, mëg fődgye is van nékijje, üneki meg nincsen 
sëmmi se. 

Aszta innen keletkezett a baj. Ugyë hát, nekem sincs 
más most má, mint ez a kis házom van. Téesszbe, 
vagyis a Termellő Szövetkezetbe van a hét hód fődem. 
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H á t nëm t u d o m nekiannyi ! H á t akkor asszongya rá a 
fiam: akkor ű ípüll. Aztán akko r a s szond tam nek i : 

— Én nëm bánom, fiam, ha ípítsz, ípüljé, de nëm 
küllek. Amivé túliak, segítlek. De a házama t nëm tu
d o m odaannyi még most . N ë m m o n d o m , hogy nëm 
a d o m oda , temetőbe nëm vitte el sënki se a házát , én se 
visszëm é. Majd ha ideír az idő megkapod . 

N ë m adot t a n n a k helt, ëkezdëtt ípíttenyi. N a h á t 
annyi ra-annyi ra az ípitkezísive, má föl is ípített , 

rendbe is van a háza, azér t u d t a m segítteni is ölig szíp 
kis összeggé. Segítettem, mëg is vót ölígedvel a fiam. 
A d t a m neki ëgy pár ezër forintot a keresetembű, az 
ipa is ado t t nékijje, így az tán a gyerek fölípítkezett 
annyira . A gyerek kümíves segíd, fő van szabadúva , 
maga megcsináta a háza t . . . így aztán a gyerek azú ta 
külön van, két éve. Október t izenkettedikén belement 
a házába , azú ta mink magunk vagyunk az annyukkä , 
mind ö regek . " 

Béke fi Antal 

S Z Ó J E G Y Z É K 

Azokat a szavakat gyűjtöttem össze itt az élettörténetből, 
melyek a köznyelvben ismeretlenek, vagy itt a köznyelvitől 
eltérő fogalmat jelölnek. Felsoroltam továbbá azokat is, 
melyek csak hangalakjukban különböznek a köznyelvi 
kiejtéstől. 

Baloldalt az élettörténetben használt szó szerepel alap
alakjában, jobboldalt pedig az értelmezése. Az utána záró
jelben levő szám azt az oldalt jelöli ahol a szó előfordult. 

aa 
abrincs 
abrigtul 

aportorság 
aoon 

ágyás 

bajmulódik 
ballang 
bolókás 
butor, bulrot 

cakk-pakk 
cáful 
cibil 
cimatórság 
ciment 
cugszfirër 
cullag 

csatapatálló 

cselédtehén 
csípüllő 
csomózni 

csöndér 
csuportosan 

diszna, disznya 
divófa 
dúgozik 

écrukkuljak 
ehës 
eggyátajján 
ëvisz a március 

,az a' (288) 
,abroncs' (290) 
beigazít, beszoktat, betör', 

(294) 
,WC felelősség' (292) 
,azokon'(294) 

,a nyomtatásra, tipratásra kör
alakban kiterített gabona' (90) 

,bajlódik, küzködik' (297) 
,barlang' (287) 
,bolondos, félnótás' (294) 
.bútor' (297) 

,összesen' (291) 
,leszól' (288) 
,civil' (294) 
,szobafe!elösség' (295) 
,cement' (297) 
.szakaszvezető' (292) 
,túlteljesítés, a kivetetten felül 
végzett munka' 285 

,csetepatézó, veszekedő, há
zsártos' (295) 
,a cseléd tehene' (285) 
,cséphadaró' (290) 
Jegenyék esti gyülekezése, 
csoportozása' (291) 
,csendőr' (292) 
,csoportosan' (294) 

,disznó, sertés' (295, 296) 
,diófa' (295) 
,dolgozik' (295) 

.elhátráljak' (293) 

.éhes' (292) 

.egyáltalán' (293) 
,majd meghűlsz és meghalsz' 
(287) 

esteráng 

fertá 

ficsórossan 
fírfigyerek 
firísz 
furgál 
furradalom 
furu 
futamat 
fübír 
gönc 
gréta 
gunyhó 
gurdíttani 
gurgul 
gyelës 

hajadonfejt 
hakstok 
hetfi 
hirbeszalad 
homlokdeszka 

hornista 

iker-ókor 
ílletre hoz 
ipa 
írnya 

jászu 

kajmálkodik 
kamora, kamura 
karéjba 
kábosztáshordó 
káder 

kámva 
keszkenyő 
kipirongat 

kirëpëral 
kitört az omlodás 
kotli 
kömves 
körlet 
kupp 

.istráng' (289) 

,negyed-mérő, régi űrmérték 
(290) 
.ficsúrasan' (288) 
,fiú' (287) 
.fűrész' (296) 
,fúrkál, bujkál' (299) 
,forradalom' (294) 
,fúró' (285) 
,kelendőség' (296) 
,fűért járó bér' (285) 
,ruha' (288) 
,kréta' (292) 
,kunyhó' (286) 
,gurítani' (289) 
.gurul' (289) 
Jeles' (293) 

,hajadonfővel' (288) 
.sertésbontó asztal' (290) 
,hétfő' (291) 
,híre megy' (287) 
,a háztetőről 50—60 cm-re 
kiálló deszka' (286) 
,kürtös' (292) 

,néha, néha' (285) 
.magához térít ájultából' (290) 
,após' (299) 
,írni' (288) 

Jászol ' (295) 

,költekezik' (287) 
.kamra' (286 ,295) 
.körbe' (289) 
.káposztáshordó' (290) 
.kiegészítő parancsnokság' 
(294) 
,káva, kútkáva' (287) 
.kendő' (290) 
.arcpirító szidással kiküljeb-
bít' (292) 
.kijavít' (285) 
.összeomlott a front' (294) 
.katlan' (293) 
.kőmíves' (297) 
.alaprajz' (290) 
,kúp, boksa' (296) 

300 



krumpi .krumpli, burgonya' (297) ércpénzeinek kétfejű sast áb
rázoló oldala' (289) 

lajházik ,léháskodik, lajhárkodik, lus sëhasë ,sehova sem' (287) 
tálkodik' (292) sikkongat ,nyerít' (289) 

lajtorgya ,létra' (286) simbölög ,vizes fa a tűzön nem ég, csak 
lerű ,lentről' (297) sistereg' (296) 

spitá ,kórház' (294) 
mëg lëtt ëdve ,megették' (292) strájg ,takarodó'(292) 
mëgpucul ,megpucol, elmenekül' (294) strózsák ,szalmazsák' (292) 
mëgszëgénykëdik ,elszegényedik' (292) sunyorgatós ,hunyirítós, harapásra ké
menázskártya ,élelmezési jegy' (293) szülő (ló)' (289) 
meztelláb ,mezitláb' (287) szómás ,szalmás' (295) 
mírő ,régi űrmérték, a gabonát is 

ezzel mérték' (290) tagbak ,ébresztő' (292) 
takarullás ,takarodás, a gabona behor-

nevendík ,növendék-marha, borjú'(290) dása a földekről' (255) 
oany ,olyan' (287) tehíny ,tehén' (295) 
ómárium ,almárium' (295) terű ,tere' (289) 
összenyűgöz ,béklyóba köt (lovat)' (286) tílleg ,tényleg' (285) 

títja ,tiltja' (295) 
pázik 
pél 
pojva 

,fázik' (288) 
,fél' (292) 
,pelyva'(290) 

tusa , a gabona szárának töve' (290) pázik 
pél 
pojva 

,fázik' (288) 
,fél' (292) 
,pelyva'(290) umhëngën fölszerelkezni' (293) 

probrëma ,probléma'(2SS) ümög ,ing' (288) 
puccossan ,kitisztálkodva, ünneplőben' 

(294) vírbe vótam ,vérben áztam' (290) 
vártot ,idő' (293) 

rínya ,ríni, sírni' (289) verekënnyi ,kiküzdeni magának. ,,ë kkis 
risztung ,felszerelés' (293) tehíre köllene verekënnyi!'" 
rizige-roziga ,rozoga'(291) (295) 
roszt ,pihenő'(293) verrasztó ,virrasztó, halottak mellett' 
röviggyebb ,rövidebb' (288) (295) 
ruszli ,ruszni' (291) 

zsiván ,zsivány' (286) 
,az osztrák-magyar monarchia 
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Lebensgeschichte eines armen Menschen vom Bakony 

In der ungarischen Literatur gibt es nur wenige 
Autobiographien von Bauern; schon deswegen ist die 
Lebensgeschichte des Kohlenbrenners und Holzhackers 
von Borzavár, Gyula Benis hochgeschätzt. Seine Rück
erinnerung umfaßt beinahe die Lebensdauer von drei 
Generationen. Durch seine Erzählung werden viele 
wertvolle ethnographische und gesellschaftgeschicht
liche Angaben beleuchtet und kann die gewaltige Le
bensenergie des sich aus der Besitzlosigkeit emporrin
genden Menschen bewundert werden. Auch die Denk-
und Anschauungsweise des Bauern vom Bakony kann 
darin studiert werden. 

Die erzählerische Begabtheit von Gyula Benis offen
bart sich in der Abrundung der öfter erzählten Episoden, 

Notre littérature ne connaît que peu d'autobiograp
hies écrites par des paysans, ce qui rend encore plus 
précieuse l'histoire de la vie de Gyula Benis, charbon
nier et bûcheron de Borzavár. Ses souvenirs s'étendent 
sur presque trois générations. Au cours de son récit se 
révèlent becaucoup de données importantes du point 
de vue de l'ethnographie et de l'histoire sociale; nous 
pouvons y admirer l'énergie vitale d'un homme pauvre 
qui se crée une vie honorable. Nous pouvons y étudier 
la mentalité, la manière de voir du paysan de Bakony. 

Le talent épique du conteur se Manifeste par la com
position habile d'épisodes déjà maintes fois racontées, 

Автобиография крестьянина довольно редко встре
чается в литературе. ПОЭТОМУ И ценна история жизни 
Дыолы Бениша, борзаварского угольщика и дрово
сека. Его воспоминания охватывают жизнь трех поко
лений. В своем повествовании он дает много интерес
ного с точки зрения этнографии и истории общества. 

Вызывает удивление огромная жизненная сила че
ловека, пробившегося из самых низов. По его произ
ведению мы можем проследить образ мыслей и миро
воззрение крестьянина. Талант Дыолы Бениша как 
рассказчика проявляется в том, как он формулирует 
уже много раз рассказанные эпизоды, в неожиданных 
оборотах речи, в образном повествовании. Читая его 

in der geschickten Herausholung der Pointen und in 
seiner anschaulichen Darstellungsweise. Der Leser sei
ner Lebensgeschichte kann die eigentümlichen Sprach
formen der Volksepik, die Kraft seiner Sprache, die 
Musik seiner Zwillingswörter, den Geschmack seiner 
Tdiome, seinen interessanten, eigentümlichen Satzbau 
und Gedankernythmus genießen. 

Dank den phonetischen Bezeichnungen kann der 
Text auch zum Studieren der Bakonyer Mundart ge
braucht werden. Der Sammler hat am Ende der auf ei
nen Tonband aufgenommenen Lebensgeschichte eine 
Erklärung der von dem gemeinen Sprachgebrauch ab
weichenden Wörter gegeben. 

Antal Békefi 

par les pointes réussies, par le débit suggestif. En lisant 
l'histoire de sa vie, nous goûtons les tournures particu
lières de l'épique populaire, la vigueur de son langage, 
la musique de ses constructions accouplées, la saveur 
de ses provincialismes, la construction intéressante, 
particulière de ses pharses, le rythme de ses pensées. 

La notation phonétique du texte permet l'examen du 
dialecte de la contrés de Bakony. A la fin de l'histoire 
biographique, enregistrée sur des bandes de magné
tophone, l'enquêteur a ajouté un vocabulaire où il ex
plique les mots dialectaux. 

Antal Békefi 

историю жизни, чувствуешь своеобразную форму 
народного эпического повествования, СИЛУ слова, МУ
ЗЫКУ синонимов, красочный стиль диалекта, интерес
ное, своеобразное построение предложений, ритм 
мысли. 

Фонетическая запись текста делает его пригодным 
для изучения баконьского диалекта. В конце спи
санной с магнитофонной ленты автобиографии дан 
словарь диалекта, в котором объясняются слова, от
личные от тех, которые употребляются в общеприня
том языке. 

Антал Бекефи 
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