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1. A maros megyei Kibéd legjelentősebb népballada-énekesének tudását az 

Elindultam hosszú útra. A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái (Bukarest,  
1979) című könyvben tettem közkinccsé. A bevezető tanulmányban hangsúlyoz-
tam, hogy adatközlőnk „…összesen negyvenöt balladatípust ismer, s ennek a 
készletnek mind mennyisége, mind minősége külön figyelmet érdemel. Egyike a 
legtöbb népballadát ismerő énekeseinknek, az általa megőrzött balladaváltozatok 
pedig nyelvi-stilisztikai szempontból is kivételes értékűek.”  
A munka, a közös „együttdolgozás” során — nyilván — Sári néni életútjának 

fontos epizódjaira is utalnom kellett. Elmondta, hogy már kilenc éves korában a 
község egyik pipecsordáját őrizte, majd — több kibédi és szomszéd falusi társá-
val együtt — Nyitra megyébe került, ahol répát ástak gróf Károlyi Lajosnak. 
1914-től 1919-ig Budapesten találjuk, ahonnan „csak az ötödik évre” került haza. 
Férjhez ment. „Urammal kezdtük megint a pipéket őrözni, leányka korom óta 
huszonnégy évet tettem a községnek a pipepásztorkodással. Uram is segített, de 
ő inkább a kovácsmesterséget folytatta. Aztán hogy jött a háború, csak 1945-ig 
vótam pipepásztor, akkor maradtak ki a pipeőrzések.” 
2. Milyen múltja volt/van a pipepásztorkodásnak, egyáltalában: mikor kezdő-

dött a házi szárnyasok tenyésztése? Jó összefoglalást találtunk a Magyar Néprajzi 
Lexikon. Főszerkesztő Ortutay Gyula. Első kötet. A—E. (Bp., 1977) című kiad-
ványban. A baromfitartás című szócikk (225-229. old) két szerzője, Paládi Ko-
vács Attila és Diószegi Vilmos taglalják a legfontosabb adatokat. Magát a fogal-
mat így írják körül: a baromfitartás „háziasított madárfélék (tyúk, lúd, kacsa, 
pulyka, galamb, gyöngytyúk) tenyésztésén alapuló állattartási ágazat.” A szerző-
páros elmondja: „Története a bankivatyúk háziasításával kezdődött az i. e. 3. év-
ezredben az Indus folyó völgyében… a liba, a kacsa és a galamb háziasítása a 
Földközi-tenger mellékén ment végbe az i. e. 2-1. évezred folyamán… a barom-
fitartással török népek révén ismerkedett meg a magyarság a Fekete-tenger térsé-
gében. Népünk szerény méretű baromfitartása a honfoglalás után bővült a 
házilúd és a házikacsa tenyésztésével. A 11-12. sz.-ban a magyar jobbágyok már 
egyházi tizedet adtak lúdjaikból… A 16-17. sz.-ban a majorsági gazdálkodás ki-
fejlődésével a baromfitartás árutermelő ágazattá vált. A 17. sz. elején már nem-
csak a hazai piacokon értékesítették a baromfitartás termékeit, hanem külföldön 
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is… Egy 18. sz. végi osztrák statisztika szerint Mo.-on jelentősebb volt a baromfi-
tartás, mint bármely más országban… Külföldi piacokon is keresett termék volt 
nagy mája és finom rostú húsa miatt… a magyar lúd… Őrizni, pásztorkodni csak a 
libát, pulykát szokták. Libapásztornak általában serdülő leányt fogadtak fel.” 
3. Mielőtt tovább mennénk, utalnunk kell arra, hogy a pipe szó hangutánzó 

eredetű, akárcsak a liba, csirke, ruca-réce stb. 
Nyelvűnkben mennyire régi a pipe szó? Első fontos forrásunk, amelyet ilyen 

vonatkozásban is hasznosíthatunk, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Fő-
szerkesztő Benkő Loránd. Harmadik kötet. Ö—Zs. Bp., 1976. 202. Íme: 

Pipe 1325? Terra Pype hn. (=helynév). 1578: lúdfiak étke, pipe húr… 1785: 
Pipé. A jelentésük: „kisliba.” 
Kimondottan erdélyi adatok Szabó T. Attila monumentális könyvsorozatá-

ban, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárban fordulnak elő. A vonatkozó kiadvány: 
X. kötet. Or—P. Budapest — Kolozsvár 2000. 728. 

Pipe kisliba 1585: … Ket pype. 1590: Pipebeöl tizedet… 1621: Egy pypet… 
1736: Pipe 12 stb.  
A 729. oldalon a pipés szócikknél ez olvasható: Pipés libalegelő 1607/1685: az 

pipes Domb melett (Nyárádkarácsonyfalva). 1614/XVIII. sz eleje: az Pipes 
Dombra megyen lábbal. 
Még egy adat, ezúttal a foglalkozásnév történeti említésére: 
Pipepásztor libapásztor 1655:… az lud es pipe pastornak (729. old.). A szó 

Egeresből való.  
Érdekes, hogy a liba szóalakra csak 1831-ből van erdélyi történeti följegyzés, a 

libás (libalegeltető) forma pedig csak 1844-ben forul elő Kalotaszentkirályon. A 
Liba Kutjánál kifejezést 1728-ból való helynév őrizte meg (Szabó T. i. m. VII. 
kötet, 1153-1154.). 
4. Említett kibédi balladáskönyvünkben utaltunk arra, hogy Majlát Józsefné 

Ötvös Sára néhány életrajzi vonatkozását is „földolgoztuk”, ezekből csak kis, ap-
ró részletek jelenhettek meg a kiadványban. Pipeőrző szerepéről negyedoldalnyi 
terjedelemben szólhattunk. Engem, a gyűjtőt, izgatott ennek a régi népi foglalko-
zásnak a tüzetesebb megismerése. Ezért került sor a könyv megjelenése után 
négy évvel, 1983. augusztus 25-26-án az adatközlővel való bővebb elbeszélgetés-
re. Úgy döntöttem, hogy interjú formájában rögzítem Sári néni „pipés” élménye-
it. Mindjárt meg is fogalmaztam néhány kérdést, ezek körét aztán az anyag hang-
szalagra vételekor tovább bővítettem/gazdagítottam. Így került birtokomba az 
alábbi anyag, amelyet megőriztem, alkalmat keresve megjelentetésére. A felvétel-
re Sári néni lakásán került sor, Lidi lánya s néhány unoka jelenlétében. A kiejtés 
szerinti lejegyzésre törekedtem, Sári néni ugyanis híven őrizte (írástudatlan volt) 
a kibédi székely népnyelv legfőbb sajátosságait. Mellőztem az óu, őü, éi ereszke-
dő jellegű diftongusok jelölését (vóút, szomszéid stb.). A cím tőlem származik. 
Íme a teljes szöveg:  
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— Hogyan, miként kezdődött a pipepásztorkodás? 
— Azzal kezdődött, hogy az egész faluban kikiáltották: aki pipepásztor akar 

lenni, jelentkezzen. Annyi sok jelentkező vót, hat-hét, még tíz is. Akadtak, akik 
olcsóbban is vállalták volna a munkát, mondjuk, hét-nyóc krajcárért a pipe da-
rabját, de a falunak nem kellett senki, csak mi. Engem mindig elhívtak, mondták, 
még most is elmondják sokszor: ó, be jó pipepásztor vótál! Velem nem alkudtak 
soha, nekem egyből megadták, amit kértem. Ezt szerződésbe foglalták. 

— Hol kötötték meg a szerződést? 
— A szerződést az utcabírónál kötöttük meg. Papírra került, hogy Szent 

György naptól (április 24) egészen Szent Mihály (szeptember 29) után való két 
hétig megvigyázzuk a pipecsordát. Ugyi, ez azt jelentette, hogy tova október kö-
zepéig pásztorkodunk. Reaírták a papírosra, hogy ez s ez a pásztor szegődött 
ennyi s ennyi anyalúdra meg pipére. 
Mikor a szerződést kötöttük, jelen vót az utcabíró s három-négy gazda vagy 

gazdasszony, ezek vótak a tanúk. Ők írták alá a szerződést. A papír ott maradt az 
utcabírónál. Akkor az vót a szokás, hogy az utcabíró rendezett mindenféle pász-
torságot. Külön utcabírója vót a küsutcának, külön a besutcának. A szerződésbe 
a fizetség is belé vót írva, minden s minden.  

— Mi volt a fizetség? 
Egy pipe után járt tíz krajcár, az anyaludak után pedig adták az ételt és ősszel 

egy fej kendert. A tarisnyálás úgy vót, hogy minden háztól kaptam — persze, 
sorrendbe osztva — egy kenyeret és mellévalót. A mellévaló vót a túró, kicsi sza-
lonna, hagyma, főtt tojás. Vót, ki szemes fuszulykát adott. A pénzt, azt két rész-
ben kaptuk a gazdáktól. Felét adták nyáron, Szent János (Iván) napkor, június 
24-én, a más felét pedig Szent Mihály napja után, október elején. Vót olyan gaz-
da, hogy pénz felét átváltotta gabonára, úgy, hogy megkaptuk a fele pénzt, a töb-
bi részre pedig jött a gabona. 

— Hogyan kezdődött a napi munka? 
— Én minden reggel idejibe felkeltem. Akkor az volt a rend, hogy előbb ki-

ment a határra a marhacsorda, azután a disznócsorda, s ezek után hajtottuk ki a 
pipéket. A legtöbb háznál tudták, hogy na, most a ludak következnek. Sokszor 
már előre ki is hajtották őket az útra. De ha nem vótak kihajtva, akkor kiabáltam: 
— Mari néni! Pista bácsi! Hajtsák ki a pipéket. 
Na, ilyenkor, reggelibe, gondoskodtam arról is, hogy élelmet tarisnyáljanak. 

Kérdeztem az egyik gazdasszonytól is, kérdeztem a másiktól, harmadiktól: tud-e 
mára tarisnyálni? Ha éppen nem vót kenyere, vagy nem vót túrója, mentem a 



166 Élő néphagyományok 

szomszéd házhoz, addig mentem, amíg kikerült a napra való élelem. Ugyi, a gaz-
dák tudták, hogy sorra-sorra el kell lássanak a napi élelemmel. 

— Említette Sári néni a fej kendert… 
— Igen, minden háztól egy fő kender is járt, azt kitiloltuk, s szőttünk belőle 

surgyéhajat, párnahajat, lepedőt. Ezelőtt a vastag lepedő vót divatba, a szőtt le-
pedő. Erről jut eszembe, hogy az 1914-es háborúkor el kellett menekülni. Ha-
mar-hamar mindent elástunk a földbe. Nekem elástuk a kilenc párnámat, pedig 
keservesen hordtam össze a tollút. Ahogy őröztem a pipéket, ugyi, a ludak hul-
latták el a tollút, én nyáron összeszedegettem, abból tőtöttem meg a párnákat. 
Elástuk két derekaljamat is, vót törülközőkendőm vagy tizenkét darab, azokat is 
elástuk. Minden szerzeményem a fődbe került. Mire hazavetemedtünk, elrothadt, 
tönkre ment a kicsi vagyonom. 

— Kint a mezőn volt-e segítsége Sári néninek? 
— Hát kellett a segítség, ugyi, az én pipecsordámban száznál több anyalúd 

vót, pipe pedig vót ezer, ezerötszáz, még ezerhatszáz is. Édesapámék őrizték a 
kűjel való csordát, én pedig a bejül valót. Fogadtak mellém egy leánykát, mindig 
vót egy leányka, ezt édesapámék fizették. Legtöbbször idevalósi, kibédi leánykák 
vótak, de több renden Szolokmából is vót. Ez a szolokmai éjjel nálunk hált, ve-
lünk evett, én mostam rea. Ez vót az én kicsi szógálom. Adtam neki két inget, 
egy fersinget, egy fehér alsószoknyát, egy gyöngyöt is, meg ilyesmiket. Ez vót az 
ő fizetsége. S kapta az ételt. Fésültem, mosdattam, mert csak tíz, tizenkét éves le-
ányka vót. Gabonát semmit sem adtunk neki, pénzt sem. Hanem kapott még egy 
lájbit is, olyan kicsi lájbit. Ezeket mind mi szőttük, édesanyám, s úgy megcsinál-
tuk neki. De a fogadott leányocskákon kívül a család is segített. Ugyi, férjhez 
mentem, már asszony vótam, s születtek a gyermekek. Lidi, a leányom, ő biza 
sokat segített a pipeőrzésben. 

— Milyen volt a napi program? Hol, merre legeltették a pipéket? 
— A külső határok akkor minden harmadik esztendőben nyomás alatt voltak, 

akkor hármashatár volt.  Szoktuk kihajtani a Sűrű felé, utána a Dormára. Vótunk 
többször a Ványolóháton is. Nem mentünk el erősen messze a falutól. Ugyi, elég 
küzdés volt a pipékkel való foglalkozás, annyi sok állattal. 
Reggel, mikor a csordát kihajtottuk a mezőre, hát a legelőn megpihentünk, s et-

tünk. Kenyeret, túrót, szalonnát, paprikát, paradicsomot, ki mit csomagolt. Mikor 
ettünk, onnan a nyugvóhelyünktől hajtottuk fennebb s fennebb a csordát, hogy 
kapjanak jól enni a pipék. Nyugtattunk a Dósa Pál kertnél. Ez a nyugtatás azt je-
lentette, hogy a ludak letelepedtek a földre, jól pihentek. Aztán mentünk tovább 
etetni, mentünk fel Orotványba. Ott az állomány ellepte megint a mezőt, ettek. 
Mikor szólt a déli harangszó, akkor mi már ebédeltünk a leánykával. Ugyan-

azt, mint a reggel. Vót úgy is, hogy édesanyám otthon főzött, s nekünk is kűdött 
enni, így vót főtt étel otthonról. De nem mindig. Sokszor nekiálltunk, csináltunk 
egy kicsi kalibát a Dormán, tüzet csináltunk, s ha olyan ételnek való vót, hát azt 
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megfőztük. Mondtam, hogy egyik-másik gazdasszony szemesfuszulykát is adott, 
abból én fuszulykalevest főztem, vót ott a mezőn egy pár edényem, a kalibában. 
Puliszkát is főztem túróspuliszkának. 
Már délután négy óra tájban kezdtek a pipék hazafelé készülődni. Akkor las-

san már engedtük hazafelé. Azért meg-megálltunk etetni. Öt óra után aztán már 
haza tartottunk, jó begyek vót a pipéknek. Két óra alatt már leszámoltam a 
pipéket, hét óra körül végeztem velek. Engem szerettek az asszonyok, mert min-
den este rendesen hazahajtottam a pipéket, nem kellett a gazdák válogassák. Ha 
nem vót elé se gazda, se asszony, kizártam a kaput, s úgy engedtem bé az állato-
kat. Ha hiányzott valamelyik pipe, ki vót cserélődve, én tudtam, hogy hol kapom 
meg, mentem, s cseréltem vissza. 

— Annyi sok pipe közül honnan ismerte fel, hogy melyik állat kihez tartozik? 
— Akkor minden lúdnak s pipének vót külön jegye: egyik pipe vót tyúklábú, a 

másiknak hasítva vót a külső tapsija, a belső tapsija, körme vót levágva. Egyfor-
ma jeggyel biza elég sok pipe vót, de én a formájáról is ismertem mindeniket. 
Festették is a ludakot, ződ, piros, sárga, fekete színekkel. De biza festett ludak is 
vótak egyformák. A nyakukra nem kötöttek semmit, mert megakadt vóna ilyen-
olyan vesszőbe. Mondtam mindenkinek, hogy kötőfélét ne akasszanak a nyakuk-
ba. Vót, aki gagyát is varrt a pipe lábára, az is jó vót, de hamar leszakadt. Azért a 
gagya helye látszott a ludak lábán, így számba tudtam adni őket. 

— Terelés közben hogyan beszélt a pipékkel? 
— A pipék úgy megszokták a hangomat, hogy mindent értettek, amit mond-

tam. Ugyi, kellett őket biztatni. Mikor eléfelé kellett menjenek, kiáltottam: 
Hess ide! Hess oda! 
Ha jó, füves legelőre jutottunk, ugyi, ott megálltunk. Akkor azt mondtam: 
Pipi-hó, ne menjetek tovább! Pipi-hó, itt megállunk! 
A hívószó ez vót: Pipi-pi! Pi-pi-pi! 
Mikor egyik-másik lúdnak ezt mondtam, már rögtön felfigyelt, s nézte, hogy 

mért hívom magamhoz. Okos állatok a pipék s a ludak. 
— Mi történt, mikor kár érte a csordát? 
Egyszer a róka Pusztaszőllős ódalából bejött a csordába, s egy hoppra tizen-

két pipét és két anyát kinyújtóztatott. Nem kellett kifizessem, úgy vót a fogadás, 
ha róka veri le őket, nem kell kifizessem. De el kellett számoljak a pipékkel. 
Megmutattam, hogy né, a róka megdöglesztette őket, ott vannak. Csak akkor kel-
lett fizessek, ha nem tudtam velek elszámolni. 
Biza az üllű (kánya), a varjú is sokszor körözött a csorda felett. Ahogy láttam, 

hogy csapni akar le, kezdtem kiabálni, s tovább mentek a madarak. Ha lecsaptak  
volna, egy pillanatra kivájták volna a pipék szemét. Ezek a nagy madarak főleg a 
kicsiket, a pipéket kürübölték. Ugyi, nekem az egész csordát feszt kellett lássam, 
még a patakokat is meg kellett járjam sokszor, mert ha valamelyik pipe behön-
görődött vóna, ott elpusztult volna. 
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— A mezőn, napközben, gyakran eső, zivatar is keletkezett… 
— Mikor tartósan esős idő vót, nem hajtottuk ki a csordát. Vagy ha már a 

mezőn vótunk, s nagy eső ígérkezett, akkor mindjárt indultunk haza. Ilyenkor 
jöttek szembe velünk az asszonyok kosarakkal, s szedték fel a pipéket, hogy ne 
pusztuljanak el. Mert a pipe olyan, hogy ha erősen megázik, hát tönkremenyen. 
Aztán otthon szárították őket a füttő mellett. Ha csak futó zápor volt, mikor el-
vonult, én rögtön tüzet raktam a mezőn. A fázós pipék a tűz köré gyűltek, ott 
megszáradtak, helyre jöttek, s indultak maguktól vissza a rétre, ettek tovább. 

— Mit jelent a pipék megtépése? 
— Mikor nyárban a liba hullatni kezdi a tollát, akkor megtépik. Egyik-másik 

lúd repülni akar. 
Hogy ne tudjon repülni, ki kell tépni a sújtótollát. El szoktam menni a ház-

hoz, s ott téptem ki. Mondtam: né, ez a lúd repülős, ki kell tépni a sújtótollát. A 
szárnyán való négy hosszú toll, ez a sújtótoll. Legtöbbször engem kért meg a há-
ziasszony, hogy tépjem ki. Ez a tollú aztán nekem maradt, megtéptem, s eltet-
tem, mert jó párnába. Augusztusban a pipék már jól  hullatják a tollúkat, s akkor 
kell megtépni. Én mondtam, hogy né, ezt a ludat meg kell tépni. Egy-egy asz-
szony csurdéra is megtépte, de megsínylette a pipe. Aki nem tépte meg erősen, 
annak olyan pipéje s lúdja vót, mint a páva. Ez vót a legjobb, bírta a liba a csor-
dajárást, a csordába való kihajtást. 

— Pár szót szóljon Sári néni a libatömésről. 
— Igen, a háziasszony kiválogatott egy-egy libát hízlalásra, ezek voltak a töm-

ni valók. A kibédiek ezt leginkább ősszel csinálták. Törökbúzával tömték őket 
naponta háromszor: reggel, délben, este. Mikor már jó kövér, csak reggel s este. 
A víz, az állandóan a liba előtt kell legyen, mert ilyenkor a pipe sokat iszik. Biza, 
a libavágás sok családnál ünnep vót. Jó falatokat lehetett enni belőle, divat volt a 
libazsíros kenyér is. 

— Vasárnaponként volt-e csordaterelés? 
— Igen, a pipéket vasárnap is ki kellett hajtani, nem vót nekünk ünnep. Ugyi, 

ez a szerződésbe is belé vót foglalva. Csak az egy esős időbe maradtak otthon. 
De mihelyt felcsattant az idő, hát már mentünk rögtön ki a legelőre. Vót úgy, 
hogy aztán jött a más eső. A pipék érzik előre az időváltozást: ilyenkor mind gá-
gognak, s jönnének haza. 

— Hogyan kezelték a beteg pipéket, libákat? 
— Mondjam el, hogy biza, vótak beteges pipék, azokat hagytuk otthon. Ame-

lyik igen sovány vót, azt is. Mondtam a gazdánénak: — Né, ezt s ezt a libát ne 
hajtsuk ki, mert beteg. Kúrálja, gyógyszerezze legalább egy hétig. Gondozza kü-
lön a lesoványodott pipét is.  
Tudja, a lesoványodott pipén látszott, hogy meg van ehezve. Ugyi, egy-egy 

gazdasszony kicsi salátát kidobott a pipéknek, s kész. Én mondtam, hagyja el a 
salátát, s adjon nekik szemet, csináljon kevertet. A szem, a kevert aztán meglát-
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szik a pipén. Megerősödik. Vót olyan pipe, hogy nehezen épült fel, mondtam, 
hogy annak adjanak csihányos kevertet vizelettel összekeverve. Mert ez fertőtle-
nít. Ez a kevert éjjel is legyen előtte, attól helyrejön.  
Vót úgy, hogy bé vót jőve a pipekorella. Akkor egy darabocska szalonnát jól 

meg kellett paprikázzanak csípős paprikával. Három-négy darab ilyen szalonnát 
tegyenek le a pipe száján, mert attól szépen helyrejőnek, prüsszögnek a papriká-
tól, s mennek vizet inni. A víz legyen mindig készenlétben. Úgy helyrejőnek,  
hogy csuda. Sok pipének nem verte el a betegségit, akkor mondtam, hogy tőtsön 
egy kicsi szalonnára pálinkát, három-négy darab szalonnára, s azt etesse három-
négy reggel, mert attól jobban lesznek. Az ilyesmi már a tyúkoknak nem használ. 
Hát elmondhatom: a pipéknek én vótam a pásztoruk is, az orvosuk is. Így vót 

akkor. 
— Volt-e olyan lúd, amelyik kotolt? 
— Igen, tépte magán a tollút, s ült rea. Az ilyen ludak otthon maradtak, azok-

kal nekem nem vót dógom. De tudom, hogy tíz-tizenkét tojást raknak alája s 
tesznek tyúk alá is, kotlóstyuk alá, négy hétre kikőtt. 

— Szórakoztak-e pipeőrzés közben? 
— Játszottunk biza, énekeltünk ezt-azt, régi formás történelmes énekeket. De 

én a legtöbbször kötöttem a mezőn, kötöttem a csipkét, avval szórakoztam. Le-
ültem egy martra, s onnan figyeltem a pipecsordát. Ha láttam, hogy nem jó he-
lyen vannak, vagy rossz irányba indultak el, egyet kiáltottam nekik, arra összefu-
tott az egész. Nagy figyelemmel járt a pipeőrzés. 

— Végül is miért volt fontos a pipepásztorkodás? 
— Egész nyáron éltünk a pipeőrzés után. Gabona nem jött annyi, hogy télire 

a családnak elég legyen, inkább a pénz jött, s pénzre vettünk gabonát. De télen is 
valamit örökké dógoztunk, mindig akadt valami munka. Télibe édesapám kosa-
rakat kötött, finom kosarakat, sokfélét, szép virágosokat, az is hozott ezt-azt a 
házhoz. Ugyi, a falusi gazdáknak nagy szükségük van a kosarakra, kosár nélkül 
elképzelhetetlen a mezőgazdaság. 
Én eljártam napszámba, mostam, takarítottam. Még szógáltam is, itt-ott 

vigyáztam a gyermekekre. Most már vén vagyok, de még most is örökké akad 
munka. 

 

(1983. augusztus 25-26.) 
 
5. Eredetileg arra gondoltam, hogy Sári néni szövegéhez néhány „összesítő” 

megjegyzést fűzök, megpróbálom „tudományosabban” rendszerezni az általa 
elmondott kérdésköröket. Meg is kezdtem elgondolásom „kivitelezését”, de 
csakhamar feltűnt a fölöslegessége: javarészt ismétlésekre szorítkoztam volna. 
Érzésem szerint a pásztorkodás mikéntjéről szóló eddigi szakirodalom kellő 
mértékben „kifuttatta” a témát. Ennek bitokában az érdeklődő a sajátosan kibédi 
„árnyalatokat” már könnyűszerrel föl tudja fogni. Sári néni színes, népnyelvi for-
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dulatokban gazdag nyelvezetére kell még utalnom: a jobb megértést a csatolt 
Szómagyarázat nagyban elősegíti. A szöveget — magam — a népi elbeszélés 
műfajába sorolom. 
Zárásképpen Morvay Judit sorait idézem, aki a községi pásztor szócikket írta: 

„A régebbi időben a községi pásztor megbecsült tagja volt a falusi társadalom-
nak. A községi pásztorok tekintélye, a megváltozott gazdasági viszonyok folytán 
csökkenőben van” (Magyar Néprajzi Lexikon. Harmadik kötet. K — Né. Bp., 
1980. 332.). 

 
 
 
 

SzómºgyºrázºtSzómºgyºrázºtSzómºgyºrázºtSzómºgyºrázºt����
 
begyek — begyük 
bejül való — belül való 
behöngörődött — becsúszott 
besutca — belső utca 
csorda — sereg (pipecsorda, 
tehéncsorda) 
csihányos — csalános 
csurdéra — meztelenre 
ehezve — éhezve 
felcsattant (az idő) — felderült, kiderült 
fersing — női felsőruha 
feszt — állandóan 
fuszulyka — paszuly, bab 
füttő — kályha 
gagyát varrt a lábára — (itt) lúd lábára 

varrt rongy 
hazavetemedtünk — hazakerültünk 
kaliba — mezei kunyhócska 
keszkenyő — fejkendő 
kikiáltották — (itt) kihirdették 
kikőtt — kikelt (a pipe) 
kitiloltuk — (itt) kender megtisztítá-

sa a szárától 
krajcár — régi pénznem (50 kr = 1 

magyar forint) 
 
 

kúrálja — táplálja 
kűjel való — kívül való 
kürübölték — (itt) lesték a pipéket 
küsutca — külső utca 
megvigyázzuk — megőrizzük 
nem verte el a betegséget — (itt) nem 

gyógyult meg 
nyomás alatt (a határ) — ugarhatár, 

bevetetlenül hagyott szántóföld 
pipe — kisliba, fiatal lúd 
pipekorella — pipekolera 
prüsszög — tüszköl, tüsszent 
reggelibe — reggel (idejekorán) 
sújtótollú — lúd szárnyán való négy 

hosszú toll, repülőtoll 
surgyé — szalmazsák 
tapsija — lúd lába, bokán aluli, 

úszóhártyás rész 
tarisnyálás — tarisznyálás, ételcso-

magolás 
ugyi — ugye 
utcabíró — pásztorbíró, pásztorok 

megbízott felelőse 
üllű — héja, kánya 
velek — velük 
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Este ismét imádkoztam, 
nem azért, mert eszembe jutott, 
nem mondta senki, 
hogy ezt tegyem, 
mégis összekulcsoltam a kezemet. 
 
Este ismét imádkoztam 
és magamba szálltam: 
nem kértem semmit, 
nem könyörögtem, 
csak megnyugtattam a lelkemet. 
 
Este ismét imádkoztam, 
s bocsánatot se kértem, 
magamtól ismételtem el 
azt a szabad imát, melyet először 
gyermekkoromban mondtam el. 
 
Este ismét imádkoztam, 
majd a vérré vált 
miatyánkot suttogtam el. 
Elalvás előtt, fáradt fásultságban 
megöntöztem száradó, sivár lelkemet. 
 
Este ismét imádkoztam, 
s ima után azzal aludtam el: 
ha felkelek, ismét 
gyermekként ébredjek, 
s reggel ne ismerjenek rám az emberek. 
 

(2008) 


