Szabó József
Nyelvjárási szövegek a szlovákiai magyar
nyelvjárásokból
Előszó
Amióta a múlt század utolsó évtizedeiben a nyelvjáráskutatás hazánkban
önálló tudományszakká vált, azóta fontos feladatnak tekintik a magyar
dialektológusok a nyelvjárási szövegek gyűjtését és közzétételét egyaránt. A
századfordulón például Erdélyi Lajos — a nyelvjárási anyaggyűjtés kérdéseit
fejtegetve - arra hívta föl a gyűjtők, kutatók figyelmét, hogy a tájszók mellett
különösen hasznos volna összefüggő szövegeket is gyűjteni (Nyelvészeti
Füzetek 13. sz. Bp., 1904. 16). A kezdeti nekibuzdulás kézzelfogható
eredménye lett az a nyelvjárási olvasókönyv, amelynek összeállítása Simonyi
Zsigmond nevéhez fűződik (Tréfás népmesék és adomák. Nyelvjárási
olvasókönyv. Nyelvészeti Füzetek 4. sz. Bp., 1904). Csak sajnálni lehet, hogy
Simonyi szöveggyűjteményét hosszú ideig nem követték hasonló terjedelmű
kiadványok, hiszen kereken negyven esztendő telt el Végh József: Sárréti
népmesék és népi elbeszélések című munkájának megjelenéséig (Debrecen,
1944). Szerencsére Hegedűs Lajos két értékes szöveggyűjteményének
kiadásáig (Népi beszélgetések az Ormánságból. Pécs, 1946., illetőleg a
Moldvai csángó népmesék és beszélgetések. Bp., 1952) nem kellett olyan
sokat várni. Az 1950-es évek elejétől viszont - bár a korábbi füllel és
ceruzával, illetőleg gyorsírásos módszerrel végzett gyűjtés helyébe a
kétségtelenül könnyebb és több szempontból is megbízhatóbb magnetofonos
szöveggyűjtés lépett - ismét hosszabb ideig tartó megtorpanás következett be
a könyvnyi terjedelmű szövegek közlését illetően. A különböző folyóiratokban,
évkönyvekben — szerencsére — azért folytatódott a nyelvjárási szövegek
publikálása. Az 1960-as és 70-es években — didaktikai célokat is szolgálva —
két önálló szöveggyűjtemény látott napvilágot, mégpedig Vöő Ish'án
munkájaként (Magyar nyelvjárási szövegek. Kolozsvár, 1970), valamint
Ilajdú Mihály és Kázmér Miklós összeállításában (,Magyar nyelvjárási
olvasóköny\>. Tankönyvkiadó Budapest, 1974). Az 1980-as években egy
terjedelmesebb szövegkiadvány jelent meg, ez egyetlen község nyelvinyelvjárási anyagából merített {Szabó József: Nyelvjárási
szöveggyűjtemény
Nagykónyiból. MNyTK. 163. sz. Bp., 1982), a legutolsó pedig nemrég látott
napvilágot Balogh Lajos szerkesztésében {Szöveggyűjtemény
a táji
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nyelvváltozatok köréből. Bp., 1993). Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a
magyar nyelvjárásoknak szinte bármelyik vidékéről továbbra is aktuális és
fontos teendő kisebb-nagyobb teijedelmű szövegfölvételek gyűjtése és
közzététele egyaránt.
Ismeretes, hogy a határokon túli (erdélyi) magyar nyelvjárások kutatásában
a kolozsvári dialektológiai iskola igen szép eredményeket tud fölmutatni, a
volt Jugoszlávia területén lévő nyelvjárásaink értékeinek megmentésében
(Penavin Olgával az élen) föképpen az újvidéki dialektológusok tettek nagyon
sokat, a burgenlandi magyar települések közül (Imre Samu tevékenysége
nyomán) elsősorban Felsőőr népnyelve van föltárva, Kárpátalja magyar
nyelvjárásainak kutatását főképpen az ungvári egyetem oktatói végzik
eredményesen, Szlovákia magyarlakta helységeinek népnyelvét illetően — az
eddigi eredmények mellett — bizony még sok feladat vár azokra a
szakemberekre, akik dialektológiai kutatásra adják fejüket. Az elvégzendő
teendőkhöz viszonyítva különösen Szlovákiában kevés azoknak az
oktatóknak, kutatóknak a száma, akik elsődleges vagy legalább másodlagos
kutatási területüknek tekintik a dialektológiát, s bizony ezen jó volna,
bármennyire nehéznek és reménytelennek látszik is, minél előbb annyit
változtatni, amennyit csak lehet. Ilyen gondolatok is megfogalmazódtak
bennem, amikor 1992 őszén a pozsonyi Komensky Egyetem magyar nyelvi és
irodalmi tanszékére kerültem vendégtanárnak. Szűkebb szakterületem
szeretete mellett - bevallom — az a gondolat is munkált bennem, hogy a
szlovákiai magyar nyelvjárások kutatásában fontos volna — közvetlenül és
közvetve egyaránt — valamelyest közreműködnöm. Ez az elhatározás vezérelt
abban, hogy az 1992/1993-as tanév második félévében A nyelvjárási
anyaggyűjtés
és feldolgozás
módszerei címmel speciális kollégiumot
hirdessek meg minden magyar szakos hallgatónak.
Erre az önként vállalt stúdiumra — szerencsére és örömömre — megfelelő
számban jelentkeztek, mégpedig olyan hallgatók, akik többletmunkát jelentő
önálló gyűjtést folytattak, majd azt követően a magnetofonszalagra rögzített
szövegfölvételek fonetikus átírását is elvégezték. A magnetofonos
szöveggyűjtés módszereit természetesen megbeszéltük, a szövegek lejegyzését
pedig a szóban forgó speciális kollégiumon nemegyszer gyakoroltuk. Úgy
érzem, hogy a magnetofon-fölvételek közös meghallgatása, elemzése során
sokat tanultak hallgatóim egymástól is, saját gyűjtéseik bemutatása pedig
további munkára ösztönözte, lelkesítette mindnyájukat. A fölvételek készítése
előtt arra biztattam őket, hogy lehetőleg olyan szövegeket rögzítsenek,
amelyek nemcsak dialektológiai tekintetben hasznosíthatók, hanem néprajzi
szempontból is értékesek. Örömömre szolgált, hogy ezt a célt nagyrészt
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sikerült is megvalósítaniuk, ugyanis szövegfölvételeik témáit egy-egy
faluközösség népéletének anyagi és szellemi kultúrájából merítették.
Adatközlőiket természetesen helybeli születésű lakosokból válaszották ki,
olyanok közül, akik a velük folytatott beszélgetés tárgykörét nagyon jól
ismerték, szívesen és lehetőleg szép kiejtéssel nyilatkoztak meg, és
nyelvjárásukat sem szégyellték.
A gyűjtőmunkát — amint már jeleztem - 1993 tavaszán kezdték el
hallgatóim, majd főképpen ősszel folytatták, mégpedig legtöbben magnetofonnal, némelyikük azonban táj szógyűjtést is végzett. Ami a magnetofonfölvételek helyét illeti, abban állapodtunk meg, hogy mindegyikük ott gyűjt,
ahol rokonai, jó ismerősei vannak, s így legtöbben otthon, szűkebb
pátriájukban tevékenykedtek. Közismert ugyanis, hogy még a tapasztaltabb
nyelvjáráskutatóknak is nagyon sok előnnyel jár az anyanyelvjárásban vagy a
jól ismert terepen végzett fölvételkészítés és bármilyen jellegű anyaggyűjtés,
fokozottan érvényes mindez a kezdő gyűjtőkre, akiknek — az adatközlők
sikeres kiválasztásától a szövegfölvételek technikai feltételeinek megteremtésén át a beszélgetés menetének jó irányításáig — nyilvánvalóan több
nehézséget is le kell küzdeniük ahhoz, hogy a magnetofonszalagra fölvett
anyag minden tekintetben jó vagy legalább elfogadható legyen. így hallgatóim
végül is egymástól eléggé távoli vidékeken gyűjtöttek, mégpedig a
Csallóköztől Szene környékéig, a Mátyusföldtől Gömör megyéig. (A gyűjtések
kutatópontjait a mellékelt térképvázlaton tüntettük fel.) Ebből adódik, hogy az
az öt diák, aki végül a lejegyzést, gépeltetést stb. is vállalta, öt olyan
településen készített publikálásra alkalmas szövegfölvételeket, amelyek
dialektológiai szempontból eléggé elütnek egymástól, s így az olvasó előtt
viszonylag tarka kép rajzolódik ki a Nyugat- és Közép-Szlovákia területén
lévő helységek nyelvjárásról. Mindegyik hallgató rövid áttekintést is készített
azon település történetéről, földrajzi elhelyezkedéséről, ahol a gyűjtést
végezte, s e vázlatos összefoglalás a falvanként közzétett nyelvjárási szövegek
elé került a közleményben.
Már 1993 tavaszán egyre nyilvánvalóbbá vált előttem, hogy hallgatóim
szöveggyűjtését hasznos volna lejegyezni és publikálásra előkészíteni. Az ő
érdemük, hogy — a gyűjtést is folytatva — 1993 őszén a fonetikus átírás sok
időt és energiát igénylő, meglehetősen fárasztó munkáját is elvégezték, s így e
szövegeket módom volt egybeszerkeszteni. Ez a szövegközlés tehát hallgatóim
lelkes, odaadó munkája nélkül nem készülhetett volna el. A szövegfölvételek
fonetikus átírásában egyébként azt az elvet követték, melyet Derne László
dolgozott ki (vö. Magyar Nyelvjárások II, 18-37), s amelynek némileg
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módosított változatát a nyelvatlaszban is alapul vették (1. A Magyar
Nyelvjárások Atlasza I, 5).
Mint oktatójuk s mint gyűjtéseik, lejegyzéseik irányítója, szerkesztője azt
remélem, hogy középiskolai tanárként továbbviszik és átplántálják majd
tanítványaikba azt a szemléletet, amely a nyelvjárásokról a pozsonyi
Komensky Egyetemen kialakul és elmélyül bennük, s talán az sem teljesen
hiú remény, hogy egyikük-másikuk idővel kutatója lesz a szlovákiai magyar
nyelvjárásoknak. Az ehhez vezető nagyon hosszú úton talán egy újabb apró
lépést jelent az a speciális kollégium, amelyet — hallgatóim kívánságára is — a
tájszógyűjtés és feldolgozás lexikográfiái és lexikológiai kérdéseiről hirdettem
meg az 1993/1994-es tanév II. félévében. Bízom benne, hogy hallgatóim
fölbuzdulása nem bizonyul szalmalángnak, hanem olyan érdeklődésnek,
amely maradandó lesz, és amely előbb-utóbb értékes eredményekkel
gazdagítja a szlovákiai magyar dialektológiát.
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Apácaszakállas (Opatovsky Sokolec)
Apácaszakállas Alsó-Csallóközben található, Dunaszerdahelytől kb. 20,
Komáromtól pedig kb. 30 km távolságban. Összeépült Ekecs községgel,
mellyel ma egy közigazgatási egységet alkot.
A faluhoz tartozik még Jánostelek, Madérét, Nagyszeg—puszta, Túzokpuszta, Aszód-puszta, Gólyás-puszta (Kis és Öreg), Béllé (Kis és Nagy).
A község első hiteles említésével már egy 1221-ből származó oklevélben
találkozunk. A későbbi oklevelek több és más-más nevű Szakállasról adnak
hírt.
IV. Béla király 1262-ben kiállított adományozó oklevele szerint leányának,
Margitnak kérelmére a Vágközi Zalonta Zakálust (a mai Apácaszakállast),
mely az oklevél szerint a Challó és Vág között fekszik, az apácakolostornak
adományozza. 1267-ben kelt oklevél Zalánk Zakállas nevű községet említ,
mint komáromi várbirtokot, ebben Erzsébet királyné megismétli, hogy a
nyúlszigeti kolostornak adományozza. Ekkortájt három Szakállas is található
az oklevelekben: Bálvány-, Egyházas- és Apácaszakállas. 1347-ben már
vámos hely. A község Apácza Zakállos néven először 1600-ban szerepel. A
református templom 1770 körül épült. A község később a pozsonyi klarissza
apácák birtoka, az egyházi rend feloszlatása után kincstári birtok, majd az
Eszterházyak vették meg. Az 1787-es adatok szerint a községben 87 ház volt,
s ezt 657 lélek lakta. Nagy Lajos szerint 1828-ban már 140 ház és 953 lélek
volt a községben. Ma lakosainak száma a nagyobb Ekeccsel együtt 3597,
ebből 3452 magyar.
A Duna szabályozása előtt a falu lakosai elsősorban halászattal
foglalkoztak, ezt mutatja a falu neve is, amely a népi magyarázat szerint
valószínűleg a szákállás szóval függ össze.

Az aratás
És akkor, kijártunk tizennégyéves korungba má mentünk aratnyi, és az a
reggeli fél három, mikor még a napocska nem kel, má mentünk kötelet
csináni. Csinátunk egy öt-hatszáz kívére való kötelet, asztán akkor hét órakor
mikor föszát a harmat, akkor mëkkesztiik a aratást. Sógorok, körösztapák,
vákták a rendet, majd a lányok, a fíjatalabbak tízévesek terítették a kötelet.
Aki má vót tizenötéves lányko, az má mëg tizënnigy, az bisztos szëhette a
markot. Mekfordút a kaszás után farral, és háttal szëttûk a markot. Szépen
köllött a kalásszának dűni, szépen köllött a tövinek lënni, má csak azér is,
hogy abbú hibát ne talajon a natyparasztok, nagygazdák, azoknak vót az a
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elvük, hogy az a szípen lëgyën a kíve: a kalász ringjon le, és az a maga súját a
kalász lehúszta, és utánunk gyüt a kötöző. Maj beleszúrt. Két kötél vígit
összefokta, és rácsomószta, ráhajtotta és alátűszte, má össze vót ez akkor
kötve ez a kéve. Amikor díl lëtt, az addig mënt a munka, hoszták a ebédet,
megebídűtünk, embërëk egy órakor nëkifoktak, hogy kaszát kalapánok, és a
marokszëdônek, mëg a kötélcsi... ö térítőnek köllött a kiviket összehordani
hetezsbe. Arra má nëm emlikszëk, hogy hány, hány kíve vót ëgy hetëzsbe, de
igen szíp vót mikor a tetejire fötéttük, és sorba mënt, öt rakást szoktunk tënni,
tuttuk akkor, hoty hány kíve, de ebbe a korba én eszt má régën elfelejtettem,
hoty hogy és mint. És akkor ägusztus közeprire ott amikor a gabonák mék kin
vótak a határbo utósó aratás vót a zab. Aszt montág zabaratásná mindënki
mekszőküll, az a nyári, az a má izé júliusi nap, ami kifoszloktassa valakinek
pirosra a bőrit, akkor az má akkorra le lësz foszlogva a zabaratásná, mindënki
szőke lësz. És ägusztus közepe után kezdődött a hazahurcúkodás, kazalba,
asztagba, aszt íty hívták akkor. És két hétig még ott át a asztagba, szárat
szépen, be vót a teteje csináva, és ponyvákkal leterítve. És asztám mindënki
be neveszte magát, hogy én mikorra akarok csípölni, az a gépekkel. És akkor
mëntek ezëk a parasztok, hol ezëk a gépek, natyparasztoknak vótak gépjeik, és
mëntek ezëk a cséplőgépek, elevátor, mindën a udvarba hosszára át, és akkor
kijabáták: kívevágó, kötélcsináló, polvajugba és a asztagra embërëk kivit
hányni és kivit vágni, majd a csíplőgépnek kijabáták utójára, etető mënni, és
asz etette aszt a dobot, a kiviket, ahugyan két ódarú vákták a lányok és
középett a csíp s ëggyiktû vëtte, másiktú vëtte, útyhogy azok a szíp tüskés
kalászok között, a buzakalászok között, mëg a roskalászok között ami vót
tüske, bizony a lányoknak a lábaszárát főbökötte, és asztán a lányok is
kínytelen vótak vagy víkony montérkábo, mer a tyepláki nem vót jó, csak ijenijen szövet, ami nem vëtte be aszt, vaty ijen ez a montérka nadrág, aini nein
vëtte be aszt, a kalásznok a szákáját, úgy monták, hoty szákás az a gabona,
toklássza van nëkije, s asztán ez így mënt akkor. Mikor mëglët valakiné a
csípellés, akkor ëty csinátok ëty kis tort. És akkor kifizettík ezëkët a
kívevágókot, kívehányókot, vagy összejáccot három paraszt, és a három házná
vót az a tíz embër, és a tíz embër az má s gyönyörüven horták rétcgëgbe
rakták a buzázs zsákokot, az előgyött, annak vót ety embëre, aki asz kötöszte,
mázsáto, és kötöszte ëssze, s gyönyörüven összerakta, hugyan mongyák aszt,
keresz körösztözsbe kettőt így, kettőt ellenibe, asztán úty horták haza lovas
emb izé lecs lovak mi kocsival, lovaskocsival, szípen hazahorták mindenkinek
a búzát mék hotyha kinn a | mer mindenhová nëm is lëhëtett a udvarba
bejárni, mer kis udvarok vótak, csak a natyparasztokná, és kis udvarok mék
kinn a házon kívű is, vaty onnan talicskán, vaty tragacson tútág be, a
gabonát, úty hoszták föl a padlásro. Ami a lekszëbje vót nëkije amikor ijen
csíplögépné vótak abba a világbo. negyvenhatos évegbe, ellenőrök, azok
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mindig lestík a kívehá ) kívcvágó lányokat ugyi, nagyon érdekesnek taláták
üköt mindig, és így amikor díbe vót akkor kocintoltak, és ezëk a lányokat
nagyon köszöntötték, hogy ki mennyi kivit tudót levágni, és mindig akinek a
lektöp kivije vót levágvo, annak töp pínszt is attak, ezeknek a kis paraszt
lánykáknok, akik jártok ezekhöl a kulákokho, mer akkor is aszonták, hogy
gazdag mëk szegíny, és ami most is úgy lësz, hogy gazdag mëk szegíny.

Egy nyári élmény
Eg}' lánykori lekszëbb élményem, amikor kin kapálunk Aszódpusztán, és
voltunk kilencen lányok mëk tízen íijúk. Első nap a kapálásná ëty kilamétert
mëntiink, rëggetô, mongyuk hétórátú, dílig. Megebédütünk, ëtykor kesztünk,
és hatra visszjöttünk. És akkor másik nap mëgmonta a Mahó Jóska bácsi, te
lányko, próbájátok mëg úgy, hoty ha rëggê héttü tizenëgyik tértëk ëggyet ëty
kilametër hosszan, ëty kilamétër vissza, ëmëhettëk fiirünni háromig, délután
háromig, lësz a ebétszünet és pacsáhatunk. Háromkor mëntûnk újra a fődre,
és hat óra fél hétre tértüng még ëggyet. És nagyon boldogann a Mahó Jóska
bácsi asz monta, te Margit, hát te nëkët többet fizetëk, de égisz hétön így
lëgyën. Hát a nagy örömöm, ezëk iritykëttek rám ugyi, monták, hogy neked ez
bisztos mëg lësz fizetve, de én úgy őszintém montam. A, há mid gondútok, ha
hol is lënne ez nëkëm mëkfizetve, pedig akkor monta, hogy ety százassa
többet kaptam. Ragaszkottam a százasír, de nem akartam a fijúkka së,
lányoknak së mëgmondani, hogy esz hogy van, de kísőbb, amikor má vígé lëtt
a má I május, júniuzsba tizönötre szokták mondani, hogy kapád zságba szabat
csak vinni a határbo, akkorra má rnëgvôt, és mindënnap a tizënëtytû háromig
a íurdés, a kukorica kéccër annyi lëtt kapávo, a Mahó Jóska bácsi öríít, én
gazdagab lëttem, a lányok mëg ezír szerettek, mëg a fijúk. És asztán akkor
kezdődött a kukoricaszëdis szeptembërbe. Mëkszëltûk a kukoricát, akkor is
«gy eggyesztünk mëg, hogy amit nappü ki köllöt csak törni és este köllöt
fosztani, asz plusz még ëty fizetís vót. Oda má mások is gyötök, még azok is,
akik nëm kaptak irte pínszt, mer ëgygyik kislányír ëggyik fijú szídíít, a másik
kislányír a másik, a kislány szídűt a fijúír, így ment a kukoricafosztás.
A kukoricafosztást este kilencik szoktuk, fél tízig fosztani, mer a lányokot
akkor nëm engették hosszú kötélre a szülök, mindënki fïtëtte a maga gyerëkit,
de mindönki valakivel haza akart mènni. Útyhogy azír mikorra tíz óra lëtt, fél
tíz, mindönkinek vót ëty fiúja, aki hazakísírte, akár a szomszít fijú, akár a
szomszíd lány, de párbo mönt mindenki haza. És mikor mëgvan a
kukoricafosztás, tél van, kezdődik a tolfoszlás. Itt összejárnok a asszonyok,
lányok, boldogan ugyi. - Te én is akarok hónap tollat fosztani, gyertëk è
hozzánk is. Hát mentünk, hát persze, hát szerettünk menni, hol az ëggyik
hászho, hol a másikho, mer asz a negyven liba, amit kéccër mëgmellësztëttik,
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tére összegyöt jó sok toll, mindenki a gyerëkinek vánkost akart csinányi, mëk
tollazsdonyhát, a régi világ ugyi, aszt hoszta ki, máma má csak
pehejpaplannyä takaróznak, nem is köll a libatoli talán, lëhet a tyúktollas a
paplan, de az most érdekesebb a régi libatoli asz csak annak generációnak vót
érdekes, hogy dony, donyhája lëgyën. És akkor mikor inëglëtt a tolfosztás má
tíz este is fosztottunk ëty házná, akkor kitalátuk, hoty hordunk össze ëty kis
holmit, lányok vëttek italokot, házi borokot, sütöttünk sütemínyeket, télën aszt
a csörgőfánkot, képviselőfánkot, ijenckkê szoktuk vigasztânyi a sráccajinkot, a
fijúk mëg gyöttek harmonikávú, az a réti ílet ez így mënt le. Rétën örűt annak
ëggyik a másik, hoty ha ëty kilamétërre is vót a szomszíggya, de kevís nap
nem találkozott ëggyik a másikávú, már muszáj kölöt talákoznyi, mer ez ëgy
érdëkës élmény volt nëki, hoty vatytok, hogy ítek, álottyaitok hugyan vannak,
mennyi álottok van, és az a fijatal lányko mëg a fljú mindig elinonták
ëgymàsnak, hogy mennyit kölött ônëkik dógozni, abba a zidőbe. Ma má
máskíb vannak a lányok, "ejárnak diszkóba, szíp ruha mindënkinek, töp fíjú útyhoty ha visszaemlíkszik az embër ezëkre a évekre, mëg a mostanira, akkor
a kettő közöt naty kiilömpsíg van.

Húsvét
Valamikor Naccëk - pusztán az vót a divat, hoty ha jött a husvíthétfo, a
lányok kedveskënni akartak a öntöző baráttyajiknak, és má vasárnap szëttiik a
iboját, és eszt csokorba kötöttük. Tizënëggy iboját, három levélre, és ëty kis
csattal átfűsztük, mekkötöttük és eszt a asztalsarkára, tányérra, vízbe
hejesztük a csokrokot, csodálatosra kiraktuk a tányír szilire. Majd a másik
asztal I asztalnak a másik sarkára pedig, tojást festëttiink, és ha kedvës
öntözőnk gyött, akkor virággal kedveskëttûnk nëki, ha nëm vót kedves a
öntöző fijú a számukra, akkor csak ëty piros tojást attunk nëki. A piros tojást
kedvessen, kis virágokot festëttiink rájo, de az akkor së vót annyire élethű a
fijúknak, mim mikor attunk nëki ëgy virágcsokrot, és kitűsztük nëkiik a
fijúknak a szive felől a kabáttyuk kalérjáro. És az má locsolás után vót, akkor
mëkkinâtuk őköt, vagy üdíttővel, abba a világba még nem vót annyi
stampëdli, kûlônlegës likőr, mim mos van, mëg brandi, hanem csak ëty kis
lavorica pálinka vót, és cwë, ha mëkkinâtuk, aszt úty szinësztiik, hoty
pirítottuk a cukrot, és az amikor ojan szép aranysárgo vót, akkor fölönttöttík a
pálinkát, mëg'gyújtották, hiteles vót, üvegbe tettük, ezzé kinátuk a
hódolójainkat. A hódolójaink mindëggyik odajártok, ahol vót nëkik ojan
lányko, aki után ëty kicsit is, verët jobban, jobban dobogott a szivük. A lányok
mëk csak azokot a fíjúkot fogatták, akik ônëkik teccëttek. És igy osztottuk el a
virágot, a tojást, hogy abbú në lëgyën kálvárija, és akkor a fíjú, amëllik akart
avval a lánnyal szórakozni, estére mekhifta itet húsvíti táncmukaccságro. A
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husvíti táncmulaccság úgy történt, hogy először mëkkérdësztik a szülőktü,
hogy el-ë mehetett. Még a tizennyóc éves lányt is kölöt kírni!
Ami akkor igen szép vót, hogy meg akkor is parancsútak a szülők a
gyerëkejiknek; és asztám mëgmonta a szüleje a lánynok, hogy de akkorra
hazagyertëk! És ha nem gyöttek haza, kezdődött a csetepaté. En
visszaemlikszëk ára, amikor engëm elengettek bálbo, még nëm a uram
udvarút, csak öjen, ijen csitri nagylány lehettem, tizënhét éves, és apukám
kíváncsi vót, hoty kivë mëgyëk haza. Ennek a fijúnak nem mondom mëg
nevit, mer köze van a férjem is, de ő ismerte eszt a srácot. Apuka ara vót
kíváncsi, ha én a kapuba irëk, hoty fogok visekënni. Bemënt a kertüngbe, és,
hát az oda vagy leüt, vagy lefekütt. valami vetemínybe, mit én tudom hova,
sövínykerítísünk volt. Ez ëgy vesszőbő vót fonva. És akkor asztám mëgleste,
hogy én nem vótam rosz lányko, és soha többet nem lesékedëtt énutánnam íty
husvítkor së.

A búcsú
Amikor gyöttek má asztan a naccëgi bucsu, az ëgy nagyon híres bucsu vót,
mer Pétër-Pâlkor lëtt ugyi, má akkor a gabonák csodálatossak vótak a határbo,
hiszën ez ëty kint, réti tanya ez a Naccëk-puszta, és ez onnantó lët híres ez a
Pétör-Páli bucsu a naccëgi temetőbe, mer templomunk nem volt, és a
temetőbe ëty harangot szentëltek, valamikor harmincnyódzba; nëm tudom,
csak kis csitri Ián lëhettem, hogy ot szentőték aszt a. És onnantó azom mindën
évën tartották a Péter-Páli bucsut. Majd a bucsut úgy tartottuk, hogy már
pintëkënn, csütörtökön má kíszülöttek a asszonyok, lányok. Udvart söpörtünk,
sütemínyt sütöttünk, mindënt csinátunk, hoty szíp lëgyën mindënkijé. Enyim
szëb lëgyën, mind a tijed a udvara, mer ha gyün a srác, mëgyûnk a bálbo,
hogy akkor mëg në lássák, hogy ródöós, parasztos a udvar. A kiskaza ajját is |
apukám mindig monta: lány a szénakazâ tövit is jól mëk köl rendëzni,
köríísöpörni, legereblézni, alá amik ki akartak szálok gyönni a szénakazabú,
asztán körűsöpörni, és ez má búcsúkor ez vót, mer má akkor a ësô szénát
kesztík betakarítani. És akkor lëtt az a vasárnop rëggë, főrakoltunk a rëggeli,
rëggelivë, mëgëttûk a rëggelit mëg vót a szent rëggeli, nem vót az ám
szalámi, hanem csak ëty kis füstűt szalonna, kënyir mëg vöröshagyma, de má
júniusba azír akatt ëty kis paprika is, de nem ijen, az a naty termőpaprikák,
hanem ëty kis fűszerpaprika, és ez vót a vasárnapi rëggeli mellé odaragva. De
gyött a vasárnapi kaja, a bucsu, mëntûnk tíz órakor a misére, mer a temetőbe
mise vót, és ott ojan, úgy tartották a misét, hogy álítoltak le nígy oszlopot a
Jézuska mellé, Jézuska elé. A naty feszületünk vót. És akkor annak ágokot
hortunk a tetjire, lányok, fíjúk, és ijen vót ëty-ket ojan szentebb embër, aki
rászánta a idejit, a Táncos Kálmán bácsi, az leásto a szobrokot, és aszt
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bchortuk fávó, beíusztük, kiszallagosztuk krëppapirrâ, hogy valami szíp vót,
és amikor má tizenkét órakor vót a mise, akkorra má ki j vót virágokot
odaraktunk, pipacs, szarkaláb, búzavirág, amivé diszítteltük a fő oltár, aszt
nagyon szípen befìisztiik. Hisz akkor még más virág igën nem vót, de a
szarkaláb meg a pipacs, búzavirág messzire elvirított. Es a pap mikor kigyött,
vót nöki ott ëty zsámoj, mëktartotta eszt a Péter-Páli bucsut, mindënki onnan
hítta a vendígjeit, mer hoty a temetőbe van a mise, katolikus temető vót, és aki
asztán hozzátartozója ot talákozott össze, hogy, má Gútárul is gyöttek a
rokonok, nem hászho gyöttek, a misére, maj mise után hítták őket a hászhoz,
és ot keszdődött a ünnepi cbíd. Hát nagyon nagy ünnepi ebíd nem vót, de azír
visszaemlékszëk ara, hogy anyukám mindík tyúkot vágott, és a tyúkhúzsbú
csinát ijen: aprolíkját ahogy leszëtte, belerakta plèbe, és ère ëty kis
petrezsejmës tôtelékët csinát, de nem ojat minn a mostaniak, ez ëty kicsit mék
szërényeb vót | az a kaja. És akkó vót rizsa vagy tarhonya vagy krumpi, és ez
vót a ebíd. Majd a másik fogás lelt a kirántot hús, és utána gyöttek a házi
borok, nem vót pohárköszöntő búcsúkor ojan hejënn, nem vót. És vót ojan
gazdag, aki mëkhifta a tiszteletës urat. Tiszteletës úr csak Olléjékho vagy
Táncosékho, vagy Bokor Lajos bácsijékho mënt be, nem sok ház vót itt ebbe
Naccëk-pusztàn, de azír ez a harminc család mindig összegyött, és ojan szép
vót az a temető, amikor ez a szent ünnep vót a Péter-Páli bucsu, ez a harang
tiszteletire vót.

Szemmel verés
Van ëggy ojan régi közmondás, babonaverés, vagy én nem is tudom, hogy
mi ennek aszt mongyák, csak énnëkëm is ez a saját magam kislányán törtínt
mëg, amikor ëvittem valahova, és aszt monták nëkëm hogy: Azír van a
löjányko má megin ijen rosszú, mer valaki a szëmivel mëgverte itet. Csak
törtem a agyam, hoty hogy vertík mëg esz szëmmël, és hogy ijen igízetre
monták esztët. Hogy mëgigisztik aszt a szíp léánykát. Vót ëggy asszony, a
Búkor Gizi néni, aszt monta, hoty hozzá röktön ëty három-nígy deci vizet a
kútrú, és de má në szój sënkihôz së, nem ám hogy beleugacc! És abba tögyé
hét szëm faparazsat, szípen ëggyesive, piszkád bele a tüzbül a poharadba, és
mondd, hogy az asszony, ez lány, gyerëk, embër, íty köllött, én magam, más
és így a hét szëmët mikor beletëttûk, akkor vártunk, és akko hét kanál vizet a
sarogba köllöd belle visszaszámúni, és amëllik szémparázs leüt a víz fenekire,
az má aszt jelëntëtte, hogy ez a valaki mëgigiszte eszt a babát. A balkezüngbe
foktuk a poharat, a jopkezünke a vizbe nyútung, és ëty kicsit szöktettünk a
babáro, és még így vígikhúsztuk a homlokán nëkije ë, és akkor asztám
mëktôrutûk ütet a pelenkává, vagy a kombinétungnak visszájám, balkézzel a
ajjárú. És má ëggy öt-hat perc, tíz perce után, má jobban lëtt a baba, és emut
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ez a szëmveris érül a babárul. És ez a régi idősektű amiket tanútunk, hát
bizony ez nem vót orvosi tudomány, de az bisztos, hogy értetik a időssek
asztat, hogy ijem szemveríst hogy lëhetët kigyógyítani, ém még eszt régen
azoktú tanútam.
Elmondta: Kissné Lencse Margit, 63 éves.
Apácaszakállas, 1993. november 1.
Gyűjtötte és lejegyezte: Fodor Mónika, II. éves
magyar-történelem szakos hallgató

A disznóölés és tor
És mongyak nëkëd valamit a disznóölísrü. A régi negyvenkettes világbo, az
mék háború előt vót ugyi, de má azír a háború dúlt-fúlt, és a falusi embërëk
úgy öltik a disznót, hogy má előtte való este a katlant kiszítettík, maj
telimcrtík vízzel, és rëgg"ë jött a disznóölő, forott a víz, elővettík a disznót, és
lefokta két embër vaty három, hoszták a vajlingot, amibe fokták a vért, és a
disznóölő beleszúrta a disznó nyakába a kést, és jött a vér, mëkfokta a ëggyik
asszon, de aszt gyorsan kölött azír habarni, hogy nöhoty csomós lëgyën, mer
énvelem sajátmagammá ojan történt mëg, tizenhárom éves vótam, hogy a
apuka levákta ja disznónkot: - Lejányko most te gyűsz, és vért kavarsz, de ha
nëm, akkor bisztos kapú. Hát ém most is emlikszëk ära, hogy akkora pofont
kaptam, hogy áttestem a disznón, mer mëgalutt a vér. Csinálhattak ava má
akármit, és az má alut vér vót. A másik utánna má mikor má mëglëtt az a
disznószúrás, és mindën ijen lëtt a vér nëkëm, és má másik évën tuttam én a
vért, hogy hoty kő csinányi, ëggyik aszonta, hoty kő bele só, hog)' mëg nő
alugyon, a másik aszonta, apuka aszonta, semmi, aszt úty kö keverni, hogy az
jónak kö neki lennyi. Tudom is maji napig keverni a vért. No és asztán a
embërëk hoszták a szalmát, rá ja disznóra, mikor má nem nidat, és
méggyújtották, mindig a oráná gyújtották mëg, és ot röktön észrevëttik, ha
mék ha rúgott a disznó, akkor köré átak, hozzá, nëhogy a tüzed belevigye a
kazalba, met oja:i is előfordút, hogy nem vót rendëssem megdögűve az a álot,
és méggyújtották a szalmát, és futott a disznó, és bele a kazäba, és mëgigëtt a
kazal. Má otmaratt a disznó, ot má akkorra mëgdôglôd, de odavitte a kazälho.
No és akkor mikor mëgvôt szípen pörzsűve má szalmávo, a nagyon illatos a
bőre a disznónak, amikor sül a szalmátú.
Nem ojan vót a szaga nëki min most a gásztú. S utána horták a forò vizet a
vasfazígbú, és máris csináták a mosást, lekörmösztík, kettévákták a fület, hoty
ki lëhëssën szépen tisztítani, és márizs dëszkàra tëttik a puculás után, és a
hasát vákták föl a disznónak a nyakáná. És a fejit levákták. Maj kiszëttig
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belőle ja két hátsó lábat, utánna a két eső lábot, de a disznónak akkor má nem
vót feje. Akkor hosztuk a kannábo ja vizet, hogy ami vér gyün a nyakná,
tarajhúsná, ot röktön leöntösztík, és mënt a ki ja szabadra az a vérës lé. Maj
fölvákták a hasát a disznónak, és nagyon vigyásztak ara, hogy a bél ki në
fakaggyon, hiszën akkor büdös a bél, mer ráfut a bélsár. Hát akkor azelőtt eszt
máskíb montág, csak má most finomíccsák a bélsárt.
- (Mondja Manci néni úgy!)
- Hát a ganéj. így monták, hoty kifut a ganéj a bélzsírra. És asztán kivettík
a belet, az vót a eső, amit kivëttek asztán a főlhasítot hazsbú, és, és asztán
kivettík két ódarú a hájot szípen, maj kivëttik a két vesét, és kétfelé vákták.
Úgy vákták, hogy órjára szëttik. Nem szettík karmonádlira, mim most, hanem
órjára.
(— Ez mit jelent?)
- Az óija az aszt jelenti, hogy nem a karmonádli lësz a két ódára, hanem a
óljának az a csonytya mëgmarat szípen ëgybe. És azom maratt ëty kis hús, és
aszt füstütík. Harminc centire vagdáták órjacsontokot, és abbú asztám mindig
vót még májuzsba is leves. Füstűthús leves vót a paraszt asztalán. És asztán
lettek a sonkák kimetéve, akor má főtt a máj, főtt a máj, főtek a tokaszalonna,
mer eszt ere nagyon alërgijâssak vótak a parasztok, hogy eső a tokaszalonna
hogy lëgyën, és ugyë ez mëg is vót rajta; a zsírt sütöttík, vindűt kiszitëttik,
majd a bél, a bélnek az a tisztításo, az a asszonyoknak a dóga vót, hogy a
vékonybelet ki vakarták, a vastagot mëg ëgisz addig mosták, amíg a disznónak
le nem gyött az a ideje, hogy mos má mindën mëkfôd benne, és akkor
hozzádopták a falho, ha ot ragatt, tiszta vót, ha nem, lepottyant, még az a
bélsár, nyáka vót azon bélen, akkor aszonták nem ragad ott, akkor még nem,
addig aszt, még tovább is mosnyi köllött, itt nem vót kegyelëm, ha akármijen
hóhordás vót, tëttek rá kukoricakását, sót, vöröshagymát, és abba a deszka
teknyőbe kölött így jobra, bara hajtannyi a kézzel, és tisztára mosódott, mëg a
nagy böndő is ebbe vód benne, vagy még a hútyhójag is. Aszt is présnek
főhasznáták, az vót a legelálóbb a prézsbe, mer aszt lëhëtët füstre tenni. És
akkor tőtötték a bélbe a kalbászt, tőtöttíg bele májashurkát mëg a vérëshurkât.
Ami vérëshurkât falun nagyon szerettík a asszonyok is, mëg a embërëk is.
Mer ëty kevés rizsát tëtteg bele, kövérep hússá rengetegét szerettík eszt a
fûszërëkëd benne, a majorám, pojva, mëg a kömínymag vót nëki a mindëne
annak a hurkának, és akkor a kifliket ësszemetétûk, vagy úgy monták, hoty
pompost sütöttünk. Ijen üres kalácsokot ëty plèbe, íty hajtogattug mind a
siklókot, és a disznónak a vérivel eszt léöntöttík, majd abálével fölöntöttík, és
aszt a darát húst hozzátettík, de ebbe hájat nem szabad vót tënni, ëty kis rizsát
tëttek hozzá, aszt összekeverték, és főfűszeresztík, ebbű vót a vérëshurka.
Hát ez nagyon kellemes ez a vérëshurka, mer a máj az nehész kaja, hogy
nehéz a gyomorba, nehéz emísztísi zavarokot csinál valakinek, de ez e
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pompozsbú kíszűt vérëshurka ez ëgy igazi jó vót, ez még minálunk most is
szokás, mer mi nem tuggyuk a diszóölíst vérëshurka nékü ëkipzelnyi. Például
a Palijék is szombaton disznót őnek, vérëshurka, mëgmonta lëgalâb negyvem
méter véröshurkát kő nëki tőtteni. Nohát esz ijen gond lësz. És akkor a
vastagbélbe tőtöttík a hurkákot, a vékonybélbe tőtöttík a kalbászt, mëg a
vérëshurkât. Mer azír tőtöttík a vékonybélbe a vérëshurkât, mer eszt mikor
fősztík, még be nem böktüng ëggy, amíg forot soká kellët nëki forni, de amíg
bele nem böktüng ëgy gyufaszálot kihëgyëzve, és amíg vér gyütt ot ki, addig
nem szabadot vót kivënnyi. Ennek legaláb negyven pereik köllött ojan
csöndessen forni.
A májashurkának annak nincs, annak csak tísz percës vaty tizenöt percës
főllíse, és asz kísz. Ahogy gyöttek azok a bursli, így monták régën, hogy
bursli, most aszonygyuk, hoty préssajt. És azog gyüttek, azok is nagyon
kellemessek vótak a nagy gyomorba, de a kizs böndőbe vót, mëg a
hútyhójagba. Három. Abbú ëgyet főfüstűtek, ami a hútyhójagba vót, mer
annak ëgy ojan vékony vót az a bőrzettye, kifordították, és kivürü levót az az |
ahol az a húgy működik rajta, le vót nyúzva, és az ojan tiszta vót, úgy
gondútuk mindig, mint az arany, tisztáb mind amit a böndőbe tettünk.
De böndőt is, ha ügyes asszony vót ott, úgy ahogy kifordította, le lëhëtët
kivűrű nyúzni, és a máris tiszta vót, de rengeteg ecët, hagyma, káso, ez
mindig e w ë síkátuk a vastagbelet ezëkkel ëggyiitt. És asztám bizon este hat
óra, tél vót hét óra, akkorra kezdődött a hurkafőzís, mer az a ëgy disznónak
aszonták mëk köll annyi aszt a tiszteletét, hogy égy álló nap, ha ëggy évig nőt,
akkor ëgy álló napot köl neki tiszteletét anni, mer hát a embërëk is, hát nem
csak mindig dógosztak, hanem a forad bor is, mëg a rövit pálinka is ugyi, mëg
a teják, akkor még nem vót az a divat, mim most hoty kávét, nem is
hallottunk, csak a Frankrú hallottunk, az a divat vót, hogy Frank kávé, de
csak rëggelire. És asztán ebídre mindík sütöttek pecsenyét, a ódalasd
besószták, és az vót a ódalasnak a érdëkëssige, hogy abbú leváktak két
szeletët, és abbú nagyon finom paprikáskrumplit lehetet főzni, mer abba
benne vót az a sós, füstűt íz, és a ha belcfőtt abba a paprikás krumpliba, rövid
léve csináta anyukám mindig aszonta: - Csinállunk ódalassa, disznóódalassa,
füstíítt ódalassa jó paprikás krumplit, máma az lësz a ebíd, pínték van
aszonygya. Hijába monta apuka, hogy natypintëk van, te asszony. Akkor is
ódalassa lëtt a krump izé krumpi, mer aszt máskíp nem, nem tuttákekíbzenyi.
No és akkor másik rëggê mikor má esz. Ja! A aprólík húsokot ojan sonkákot
leg... legrégebbem mék kicsontoszták, mos má kis sonkákot csinánok, de
akkor csak a főső eszt a csülökcsontod benne hatyták. és naty sonkát csinálok.
És az ojan harminc napig benne vót a sóba, szallonnát csak húsz napik
hattág benne, de a sonkát eszt harmincnapig, mëg a ódalast is annyit, amíg a
szalonnát. Asztán eszt tëttik a füstre, harminc nap után fötettík a sonkát is a
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íiistre, hát bizon csak tavasszá kesztík meg, mer av vót, télën nem szabad vót
venni, mer az maj nyáron gyün a kapállás, aratás, a sonkát akkor szabad vót
csak ënni, inkább a szalonnát hamarább. S akkor másik rëggë vót a kiidözís,
hogy a valaki valakinak tartozott, akkor ez a úgy monták, hoty kóstuló, akkor
az a abákáso. Aszt még nem is montam, hogy még abákását is fősztíing a
disznó véribül ugyi! Forott az a abálé, abba beleengettük a kukoricakását, de
gyönyörűvem mëgmosva, aranysárgára vízzé, leöntöttük nöki mindig aszt a
hőléjit, így monták, a kukoricának. És ezd besürüsítéttík úgy awïï a kásávú,
hogy az ëty kellemes kaja lëtt, a vért utójára tettig bele, eszt is fuszërrê
izesitëttik, ebbű lëtt a kúdúskáso. És amikor ezëkët is, annyi tányírra köllöt
kiraknyi, hogy a gazdasszonynak ëty kisvajlingâ lëd, de a szomszidoknak
vagy lábosba, vaty tálocskábo, vagy ëty tánnyíra szoktunk künni. És másik
rëggê vót a kóstulóküdís, ara rátettek ëgy darapka, hát nem vót karmonádli,
mim most, inkáp pecsënye. Râtëttek ojan nyócvan dëkàs pecsënyét, ëty tál
hurkát tëttek hozzája, abákását hegyibe, összefokták kétmarkukkal a
töpörtyűt, aszt is râtëttik, és asztán letakarták papírrá, és vittík eszt a
szomszídogba. Ez vót a kóstuló. Ahány Kére valaki kűdöt kóstulót, annyi herű
kapót vissza. Úty szokták mondannyi, hogy isten áldás kapnyi, de isten verís
künnyí. Mer sokfelé köllöt künnyi, nem maratt a parasztnak kajája, csak a;
csak az amit fofustűt húsa. De aszonta; majd azok is vágnak, és maj
visszaküdik a húst. így mënt a falusi hejën. És a falusi hejën az a szokás
mögvan, hogy a disznóölís után ëty hetire csinának töpörtyűs pogácsát,
legalábbis mink íty hittük. És mëg disznótoros káposzta, mëk tőtötkáposzta,
ez mind a disznóölískor szokot lënni, tíz napjáro töpörtyűs pogácsát, mer
összegyöttek a vendígek. Hisz tik mút héten disznót váktatok, hát nem is
sûtôttetëk töpörtyűs pogácsát. Hát eszt má mëk köllöt szoknyi, kinn, hogy eszt
köllöt csinányi a réten vagy a tanyán. És akkor csináták, mindig úty szoktak
csinányi, hogy ötven dëka töpörtyű, ëty kila ötven dëka lisztet, mer annak
háromszor annyinak köllöt lënnyi, mer gazdag nem lehetett, mer akkor hama
elfogyott a töpörtyű. És asztán felid belegyúrták, amikor ojan láty tésztát
csinátok ebbë ja pogácsaanyagbú, tésztábú, ojan rítestésztátú keményebbet
kisodorták a sodrôdëszka natyságáro, majd emesz töpörtyű, ami a fele
mëgmaratt, eszt inëg úgy ràkenyëgettik"êre, és ojan leveles löt tüle, mer nem
tëttek akkor még bele élesztőt, hanem csak sütőport vagy szódabikabónát. És
ojan kellemes vót tűle ja pogácso, és ëty tojássárgájávú lekentík a tetëjit, úgy
hogy eszt mék farsangi kajának is, ha télën valaki disznót őt, utána ëty tíz
napjára má farsang vót ugyi, és akkor ijcnëkkë még ëty hétig is mëkkinâtunk
akárki, aki vendig. Mi az nëktëk vani pogácsátok, nohát aszonygya, igazán jó,
ehhő má csak ëgy jó citromos tëja kő aszonygya. Fôdiszëdërszàrbù. Nem vót
akkor más, csak hársfo. És akkor kiinëntûnk a Császtábo. hát szëginy vót a
világ negyvenháromba. És akkor kimöntüng a Császtábo fôdiszëdër szárot
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váktunk méteresekre. Gyönyörű piros télenn a fődiszederszár. Eszt a apuka
megmosta, áttörűte anyuka mhávú, és ojan tisz centikre lemetétík. Mikor
forott a víz ebbű ëty húszat beletettek. Húsz szeletet. És az a másfél liter víz
ebbii vérpiros tëja lëtt. Ebbe nem köllöt más csak ëty kis citromsavanyíttó,
nem is hallottunk citromrú, csak citromsórú. Aszt tëttiing bele. Anyuka
mindig aszonta, hogy ebbe ëgy merőkanál cukor ölig, mer nem is vót a
annyira ölig, de fïtëttik még a cukrot is. Háború után hisz csag dëkàkot attak
abba a zidőbe. És akkor gyött ez a citromos tëja, és gyütt evvel a izével a
pogácsával. Hogy e ha kéthetis vót a pogácso, ez akkor is kellemes ízű vót
evvel a frissen főzöt fôdiszëdërszàr tëjàvù.
(— És Manci néni disznótort szoktak csinálni?)
— Jaj, hát erű is monygyak nëkëd, a disznótorrú persze, a disznótor. Mikor
má mëgvôt mindën a e w ë disznóölísse ö /persze akkor nyóc óra körű
összeűtek, fősztek mindig ebbű a tarjacsondbú levest, mer csak akkor lëhëtët
finom húslevest főznyi, azon a napon, mikor disznót őtek. A többi hús, ez a
csont, ez a tarjacsont, ez fő vót fustűve. És akkor még külön tëttik a lapickát
is, akkor külön vákták a lapickát, aszt is főfüstűtík. Kifelejtëttem nëkëd. És
akkor az vót a érdëkës, hogy mikor összeűtek, először a zőccsíget tálúták fő,
mëg a fűthúst, asztám mënt a tősztaleves a tésztával a aszfära, asztán gyött a
káposzta, és utána gyött a sűt hurka akkor kását nem csinátok, csak kalbászt
sütöttek, mëg vérëshurkât mëg májashurkát. Ez vót. És asztán forat bor vót
utánna. Ez után nem hideg bort ittak, nem tudom asztot hogy mir, ennek nem
tudom mi vót a háttere, de mindík forad bor vót akkor a asztalon. Kellemes az
a fahéj illata, ez úgy visszaemlíkszök ara, hogy ez mijén érdëkës vót a szülőji
házunkná.

A kukorica termesztése és feldolgozása
No még monygyak nëkëd a kukorica vetísrű annyit, hogy
ezërkilencszàznegyvenôdbe má akkor apukám katona vót Pécsën, és tavasz
lëtt, a kukorica alá"é köllött a fődet rendëzni, hát mink a öcsém vót tísztizëneggy éves, ém még vótam tizënhàrom, hát az a két riti gyerëk, bizon
vetni köllött a kukoricát. Mëkcsinâtuk a fődet, leszántottuk, lefogasútuk, és
másik nap hoty fogunk vetni. Rëggë ëmëntûnk vctôgéppë vetnyi, kocsi után
kötöttük a vetőgépet, majd ëgy zsák kukoricát beletëttûnk a vetőgébbe. Nem
vót ara még idë së, hogy majd a vetőgép után ki gyön. A öcsi vezette ja
ôkrejinkët, és ém mëg vezettem a vetőgébnek a szarváját foktam, és nëki a
hasamnak, gyomromnak inkább, és ugyi mëntûnk a fődön vígig. Úty kíbzetük
ë, hogy az a kukorica ojan igenyës sorok fognak lënnyi, hoty sënkijé nem lësz,
ojam mind a mijenk, de mire ëvetëttûng, mëk kiket, addigra nagyot
csalóttunk. A gépet ahogy vezettük, zöttyent ëgyet, a gyomromnak, engëm
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jobra vágott, a vetőgép balra mënt, a kukorica görbén ket a sor. Asz monygya
a szomszíd bácsi, te lejányko, há má këll a kukoricátok, - Bizony kell. - Hát ti
hamaráb vetëttitek, azír këll a tijetek hamarább, mint az enyim. - De
aszonygya: - Görbe ja sor! - A maj kiëgenyësiccsiik mink asztot! Aszt hittük,
hogy mink aszt mëksarabùjuk, kiëgyënësëdik. De nem is lëhëtët csarabúnyi,
mer vótak a sorogba huszonöt - harminc centi êtirisëk, ojan görbére vezettük
a vetőgépnek a szarváját, hogy az mindig minket csak elirányított jobra balra,
és ijen a falusi kislánynak a tizénhárom éves korábo ja ereje. Kesztük látnyi
má, hoty kël a kukorica, boldogok vótung, bizony láttuk, hoty harminc centis
kilengísse vannak a sorok, szomszíd embërën büszke vót, hogy az övé igenyës
vót, mi mëg azír vótung büszkék, hogy nëkûng is lësz kukoricánk. Hát a
kukorica lëtt is rajta. Kilcët, ojan május ötödikétű szokták vetnyi vagy május
elsejitű. Tízre é köllöt vetni a kukoricát, mer akkor nem lësz jó termís. A
kukorica szép vót, ojan május huszonnyócadika körű el is kesztük kapányi. De
nem lehetët csarabúni, íty kézzé köllöt kapányi, mer görbe sorogba nem
lëhetëtt a csarabot elvezetnyi, mék ha nem tom mi csinátung vóna, akkor së.
Mëkkapâtuk, a cső kapállás megvót, majd ekkor anyuka kiatta a parandzsba,
hogy babot kő űtetnyi. Mindem másik sorba, ëgy métërre le köllöt tënnyi, de
csak három szëm babot, mer pazarúnyi së szabad vót. A szomszíd bácsinak
mëg aszt nevettük, hoty kikütte ja szógáját, és ő nem sétát annyiszor vígig a
fődön a babbïï mim mink. Aszonta, hogy ő má el is vetëtte a babot.
Iritykëttûnk rá, hogy má inëty haza, neküng mëg mék kilenc sort akkor ál
köllöt járnyi a öcsivé. Mëg is Iëtt a kilenc sor, de akkor bizony má ëlig
nyugovóra vót a nap, asztám mëntûnk haza. A bab esz hama kikel, pláne ha
kap esőt, ez nigy nap alat kicsírzik, máris kilíp a fődbű. A szomszíd bácsi
kigyött a fődre: Te lëjànyko má kell a baptok? Büszkék vótunk, kël a babung,
de görbék a sorok. Ahogy a kukorica görbe vót, e is úgy görbe vót. Hogy őneki
nem kël ki a babja. Pedig akkor vetëtte a szóga, mikor tik vetëttitëk. Hát
akkor. De mink aszt nem nísztük, hogy a szógája ásott ëgy gödröt a főd
víginn, nos belevetëtte, belelűtette abba mindén babot, mink sorokká szípém
méntünk. Csodálatosra kiket. Aszt taláta mondani: Ôvët kijëttik a fácánok,
mer látta, hogy sok hejën vót kaparás. De mikor mink má montug nëki, hogy
Jóska bácsi, mënnyën el a fődnek a túsó vígire, magának ot van má a babja.
Hát te mír,_te lëjànyko. Én nem tudom, mir van ott a babja, maj mëgmonygya
a szógájo. Emënt a Jóska bácsi a főd vígire, visszajön, : - Igazad vót, lëjànyko,
ëty hejën van a bab. Hát a büdös szóga bisztos röstet kapává vágnyi a lukakot,
és ëty here leszórta a babot ot két ki. No de maj este adok nëki, hazamégyek.
Nem tuggyuk, hogy mi lët vele, de gyönyörű lëtt a minëkiing a babung,
gyönyörű lëtt a kukoricánk ez má június, ojan huszadika körű vót, hogy má
kezdődik az a Péter-Páli búcsú, Naccék-pusztán így híták a búcsút, hoty PéterPálra harangot szenteltek, és akkor lëtt Naccék-pusztán a búcsú. No ekko má
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mindenkinek mëk köllöd búcsúra kapányi a kukoricáját, mer aki júniuzsba,
hónap vígire nem kapáta mëg, annak asz monták, hogy az má csag zságba
viheti a kapát, mer az má ojan hanyak paraszt, aki nem kapája mëg június
vígire a kukoricáját. Hát a mi kukoricánk nagyon szíp vót, szíp vót a
szomszídé is, de nem vót nëki bab. csak ëty kazäval a víginn. Ami asztán
ôsszeigëtt, elszáratt, és nem lett neki babja. No és a má asztán utánna gyön ez
a, mikor má a kukorica hánnya a farkát. Akkor a anyukájék asz monták, hogy
a kukorica mikor hánnya a farkát, akkor nem szabad a kukoricába gázúnyi,
mer az a por, ami van hogy az annak van valami ojan /ojan ereje, hog}' az
nem jó a fejbőrre. Mer köllött asztám má kukoricát fattyaznyi júliuzsba. És
letördetük, mëntûng fattyazni, de mëk kölött aszt várni, míg a kukorica
kihánnya rendës farkát, úgy montuk, asztám még virágzott. No és asztán
méntünk a fattyazásra, kivibe kötöttük, kiraktuk mindig a szilire, és asztán
este mëg a összeszőttük, és rá a kocsira, és hazavittük a állatoknak ezekét a
fattyúkot, úgy monták, hogy lefattyazni a kukoricát. No és gyött az a szép
szeptembér, amikor má széttük a kukoricát, ägusztus vígim má vittünk
hazafelle hamarább, mer akkor má vótak ojan sárgás kalászok, és akkor má
anyukáék tömtek a kacsákot, és mindík fris kukoricávo, de szeptembérbe
akkor má rendéssen vót a kukoricaszédís. És elméntünk ëty szent napon, nem
tudom mijén napon a öcsémmel ugyi, mëntûng a ökrökké, és lent vót Ekecs
réten ez a naty tábla kukoricánk, odamëntûnk, kifoktuk a ökrököt, szëttûnk
nékik kórólevelekét, és asztán szőttük a kukoricát. Hortuk kosárral föl a
kukoricát. Két sort vitt ëggy embër, és aszt a kukoricát mindönki maga vitte
föl.
Hát csak akkorka kosarat vittünk, hogy körííbelű belcmént ojan tizenöt
kiló, és úgy öntögettük föl a kocsira, a szekérre a kukoricát. De mivel vótunk
nígyen, hogy ëccërre nyóc sort vittünk, akkor hama lëtt a szekér is, és bizon
má messze vót a szekér, nem tuttuk odavinni. Akkor leraktuk rakázsbo a
kukorica tört kalásszajit, de nem vót mökfosztva, és estefelé odajártunk
szekérre, váktunk ki két sor kukoricakórót, és a rakásog benne vótak a
kukoricábo, és fodobátuk a kocsira. Főtéttük a ódat, a ódadészka ez ojan
parasztok csináták, hogy ojan ôdâdëszka, de ojan kûlônlegëzs dëszka vót, vót
ahun harminc centi szilës, mëk három és fél métér hosszú. Ennek vót ojan kis
lécce, amivë ki vót támasztvo, és eszt mégraktuk kukoricávú. Még asztám má
de csak akko má úgy lehetet fődobáni, mer oda kosarat má csak a nagy, erős
embërëk tuttak fölöntenni, akik azok mind a háborúba vótak, és akkor azok
menve vótak a kukoricátú, azoknak csak fegyverük vót. Nos akkor szépem
mék kitűszkétük este amikor má láttuk, hogy eszt a kukoricát mék fő kő rakni,
kitűszkétük, asztán szipem mëktéritëttûk a ökrököt a kocsivá, csak azír, hogy
annak köllöt fogni a elejit, hogy nöhoty fődűjön, vagy alâmënjën a kerék a
kocsi alá, mer úgyis ledül a összes kukoricánk, és vígünk lész, másoccor má
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fö se tuggyuk raknyi. Asztán fölriasztunk, egymást fönyomtuk a szekérre,
mind a nígyen fölütünk, majd elindútunk hazafelé. Mire hazaírtünk, akkorra
napnyukta vót, anyuka má tutta, hoty fogung gyünni, má kitárta ja kaput.
Mentünk haza, látta, hogy magossan van a szekérënn a kukorica, aszonygya: Jézus, Mária, hát tik hugyan mentetek fő. Montuk nëki: - Annika ide nem vót
vicc fômënnyi, nagyob vie lësz leszánnyi. Ez nem lësz gond! Odahoszta a
létrát, lemásztunk a létrán, nos asztán kezdődött a kukorica behordáso a
féhajba. A féhaj az ojan vót, hogy két ódala vót nëki mëg a vige, ez a istálló
mëg a pajvásszínünk közöt vót, eleje mëg nem vót. Ez ijen kocsiszínnek is
monták. Odadobátug be a kukoricát, és kosárra hortuk, bizon tíz óra lëtt este
mikor lehortuk a kocsirú, még nem is vót egíszen lehordva, anyuka monta,
haggyuk abba, maji napnak vige. De ijen fijatalok vótunk, má akkor má este
fosztanyi szerettüng vóna. Mer összegyönnek akkor a falu apraja-naggya. És
asztán fosztunk, dalúllunk, mëg ijezgessük ëgymàst. Ijen, ehhő hasonlók
vótak. No de másik este. Ez vót ëty péntëki napon, útyhoty szombaton asztán
igazi kukoricafosztás vót a udvaronn. Vótunk is tizönhármann. Monták, hogy
anyian vattok, mind gonoszok. Nem is tuttuk, hoty hányan vannak a
gonoszok, de mink anyian vótunk. Elkeszdődött a fosztás, anyuka sütőt
nékünk töpörtyűspogácsát, nem is lëhet elfelejtenyi, mëg asztám bort kiszitëtt
oda, a gyerëkcknck. Hát nem ojan kizsgyerëkëk vótak, ojan, ojan tizënôt,
tizënhatévessek vótak, de akkori gyereknek má mindënt köllöt tűnni a falusi
életrű. És így összeszoktunk mënnyi kukoricát fosztannyi. A fosztást
mëkcsinâtuk, a anyukám az igën értëtt a kukorica fonásáho, összefonta a
kalászokot. Mindík kettői tett, és kettesitvë, villámgyorsan, útyhoty három
métër hosszú fonyásokot csinát, és vót ojan álványunk, ära raktuk rá, útyhoty
nígyen tettük fö, de mégis apa nékü mënt a munka. És asztán ez vót, mikor ez
má mindenhun mëgvan a fosztás, mëgvan a izé rakás, akkor ot teletek a
kukoricák télënn, és esz csak tavasszá lët morzsúva. Mer asz nem is szabad
vót, csak februvárba, márciuzsba kezdennyi morzsúni, és íty kezdődött a
tavasz újra, és kezdődött újra a határbo ja munka.
(— És Manci néni a kukorica héjából csináltak valamit?)
— A kukorica hejábú, akik ügyessek vótak, azok szônyegëkët csinátok, vót
ojan, hogy anyukám is csináta, mëg mink is, hetven centi szélës, egy métër
húsz centi hosszú ojan vékony, dëszkarâmo. Körű vót szëgekkel, és először a
rövid ódalát köllöt nëki behállózni, ahugyan fontuk eszt a kukorica levélbii, és
ojam mongyuk rá, hogy ojan ceruza vastagságúra fonytuk. És mindik szípen
ráaggattuk ott a szögre, vissza, ide hetven centire, megin hetven centire,
nagyon érdekes vót. Asztán úty fontuk, a szilit leszektük ojan klilônlegës
vébetüssel, útyhogy elősször méntünk jobra, asztám balra, nos minha két öttís
lët vóna a szílin ojan Vé-alakú. Asztám beszűttük, és a túsó szilit is íty köllöt
nëki berögzíteni. Útyhogy nagyon szíp szőnyegök vótak, hát akkor fürdőszoba
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nem vót, de most a fürdőszobába akármikor szívessen csinánák ijen
szőnyeget, hotyha talán lëhet, mer nagyon ërdëkës vót, meleg vót az a
kukoricalevél. Mëg asztán szoktag belle körököt csinányi, mëg nyári
ridikiilököt a asszonyoknak, gömböjüre. Akkorára min vót ëgy monygyuk rá
ëty harmincöt centis átmérőjű födő. Asz râtëttik ëgy dëszkàra, és aszt
körűvertík szëggë, harminc centi kör, és akkor asz a két táblát, kettőt csinátak
ojat, párossat, etyformára, kûlônlegëssen kesztík a közepit, nagyon érdekës.
Asztán beletëttik a kukoricalevelet úty szétlepëgetve, piros tintás vízbe. A
másik adagot kék tintás vízbe, mëk fehérëm mëgmaratt. Es ojan szép piros
csíkot tëtteg bele, fehér csíkot tëtteg bele, asztán kék csíkot, megin fehér
csíkot. így vótak. És az a gömböjű tásko hosszap fülit csinátok, útyhoty
azelőtti lányoknak ez ridikül vót a vállukra, ez a kör, körtásko. Asztán
csinátok ijen kukorica, ebbű a kukoricalevélbü szatyrokot. így monták, hogy
bevásállószatyor. Monygyuk rá, hog}' ojan harmincöt, negyven centi széles, és
a magosságával is főjöttek harmincöt centire. Ara is két ojan igasságos fület
úty szípen tutták a asszonyok fonnyi, és bizony e vót a bevásállószatyor a
falusi asszonyoknak mëg a rítijeknek, mer ebbe nagyon ërdëkësen lehetett
ûvegëkët izs beleraknyi, mëg aszt a kila cukrot, mëg ijesmit, ha vásálok a
asszonyok. Nagyom praktikus bevásállótáska, nem írt le a biciglinek oda ja
villájiho, ahogy monygyák a biciklinek a eső kerekiné vannak a vëllâji, nem
írt le oda, és a szatyrot nem keszte ki a biciglinek a kereke. Ez ëgy nagyom
praktikus szatyor vót.
( - És ez tartós anyag?)
- Hát ez ëgy ojan tartós anyag, hogy eszt a zördög nem tutta szítkalapányi.
Az ördök se tutta. Háromszor csinátok nëki fület, mire elszakatt a szatyornak
a ajüa. De praktikusak vótak ezëk a szatyrok igen. Azokot lëhëtett ijenëkët
üzledbe is vásányi, hát nem tudom mos má nem is láttam ijenëkët, de ojan
szíp ridükülünk vód belölle, hogy az valami borzasztó. Nagyon kihasznáták a
asszonyok, mondom ojan szíp ajtó elé ezëket szônyegëkët rakták bévűre,
kivűre, falusi házokná ez vót a láptörlő. Úgy monták. Mëg a ágyok előtt, ha
leszánok, ne ara a homokos talajra szájanak le ezëk a falusi asszonyok, vagy a
rítijek inkább, hanem minygyá ere szátak, ere léptek rájo, még a íjelit is
amellé tëttik, hoty ha leszánok íjé csurgatnyi, pisányi, mit tudom én, në
lëgyën hideg.
Elmondta: Kissné Lencse Margit, 63 éves.
Apácaszakállas, 1994. január 5.
Gyűjtötte és lejegyezte: Fodor Mónika, II. éves
magyar-történelem szakos hallgató
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Béna (Beiina)
Béna szlovákiai magyar község Fülektől (szlov.: Fil'akovo) kb. 4 km-re.
Egykor Gömör megyéhez tartozott, ma a Losonci (szlov.: Lucenec) járás
területén fekszik.
A Magyarország Vármegyéi és Városai sorozatban megjelent GömörKishont Vármegye c. kötet (Szerkeszti: Dr. Borovszky Samu, Kiadta: Apollo
Irodalmi Társaság, Budapest; 32. lap) meghatározása szerint: „Béna a fülekihatvani vasútvonal mentén fekvő magyar kisközség. Hajdan két község volt és
1427-ben Belna, Nagbelna és Kysbelna neveken találjuk említve. Az utóbbi
községnek a nevét az ide tartozó Kisbéna puszta tartja fenn. A XV. században
a Derencsényiek voltak az urai és a Derencsényi-birtokok sorsában osztozott a
későbbi időben is. A múlt század elején már eltótosodott Benya nevével is
találkozunk. Határában gazdag bazaltbánya van. Római katolikus
templomának építési ideje meg nem állapítható."
Ma lakosainak száma 572 (a Szlovák Statisztikai Hivatal 199 l-es
népszámlálási adatai szerint), ebből magyar nemzetiségűnek 535 vallotta
magát. Bár a népszámlálási adatok szerint nincs roma, mégis sok a cigány. A
lakosok egy része helyben dolgozik a mezőgazdaságban, másik része a
városban talál munkalehetőséget. Magánvállalkozók is akadnák, de egyre
nagyobb gond a munkanélküliség. A faluban van kulturális központ, de
napjainkban pang a kulturális élet. Működik az óvoda és a két osztályos alsó
tagozatos iskola. Van vasúti állomása és vegyesboltja.
A falu idősebb lakói emlékezetükben még sok népdalt, mondókát, szokást
megőriztek. Kivétel nélkül mindenki a tájnyelvet beszéli, de tipikus jelenség,
hogy egyaránt használják az archaikusabb és a köznyelvhez közelítő formákat.
Béna igazi archaikus tájnyelvét (pl. a palatális ly-t; az „innya", Jáccottónk",
„ébrettönk", „szőttem", „hétfő" stb. alakokat) csak a legidősebbek őrizték
meg.

Kenderfeldoigozás, szövés
( - Margit nénit kérdezem, beszéljen valamit a kenderfeldolgozásról,
szövésről.)
- Igën. Tâvâszkor elvettük à kendert. Asztam mikor megnyőtt, ákkor â
mâg, â pâszkoncât kinyöttük. Akkor elvittük à mocsolyákho, oszt el, be,
összököttük, összekötösztük kívígbe, oszt elasztáttuk â mocsolyäba*. Beráktuk,
oszt követ, tettünk rá, hogy lenyomja, be â vízbe. Akkor âz ázott, két hétyig, á
pa'szkoncá kender két hétyig ázott. Mikor âz letelt, akkor kivettük, ákkor
mëkszâritottuk, csák úgy â izégbe, így | mind â sätor, ollyánogba* kiterigettük,
asztam mikor ëty kicsit mësszârâtt, akkor házáhosztuk, oszt szétoldosztuk,
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oszt âkkor â fâl mellet végikterigettiik, osztám, mëkszârâtt. Mikor mëg |
Nem? Monthátom: Âkkor el el mëgzofôtuk, mikor mëzzofôtuk mind, akkor
elvertük â zofónák â läbäho, hoty kiszâllyom belolë â nâggyâ | âz á 1 töviski,
âsztân el elszâ...beszárítottuk mëgint, âkkor elszâptuk. Vót olyan törőnek
hítuk, âkkor âsztât elszâptuk âzon, mikor âszt elszâptuk, âkkor mëgint
mëwertûk, âkkor mëgint belëtettûk á | âmi ôsszëtôrtë egésszen. Â
nàgyâpâmnâk vót olyan, mállónak híták, âbbâ belërâktuk â kendërt, hajtottuk,
vót neki olyân két rúd, oszt aszt két asszon hajtotta, oszt âbbâ ôsszëtôrt á
kendër. Mikor ôsszëtôrt jó, âkkor kivëttûk, âkkor mëgint elvettük, â nâggyâ
pâzdërjât kizártuk belolë. Azutän héhëlyësztiik. Még mëgvân nekëm â héhëly
â pâdom most is. Az â héhëly, âkivel mëg.mind â fésű, a*z âb, szögek állónak
íty ki belolë, oszt âwâl mëg/ féseltük. Mikor âz elvót, âkkor | âkkor oszt
mikor â guzsâlyrâ tëttiik, âkkor fontuk. Arsóvál, félköttük â j â fejit | fontuk
mëg vékonnâk, lepëdônek, mëk törülközőnek, â vastagát mëg, âki ma kóccà
vót, mer vót neki kóceá, âz âki bennëmârâtt â | âbbâ jâ héhëlybe. Az ma kóc
vót, âsztât zsâknâk fontuk mëg. A vékonyát mëg lepëdônek, fejëlteritônek,
mëg mé vâlâmikor, mondom nia pëndëlnek, hà legâlab mâj nevetnek râjtâ.
No âkkor oszt mikor ez mindën elvót, mëifontuk, felmotólasztuk. Még â
motólam mëwân â pâdom most is, âkire felmotóíasztuk. Mikor âz mëgvôt,
âkkor mëglugosztuk, beraktuk | â kïïdbâ, hâmut tëttûnk â tetejire, mëv vizet,
oszt âszt öntösztük, útyhoty mëglugosztuk. Útyhogy âz â kendër, â fonál egész
,mëkkelt, olyân szép sïïrgâ lëtt. Âkkor levittük â pa*ta*gba*. Akármilyen tél vót,
dëszkât vittünk, osztán ot kimostuk â pâtâkon â | hâ méh hâ jég vót is,
betörtük â pâtâkot, oszt úgy mostuk ki. No akkor, mikor ászt kimostuk, akkor
mësszâritottuk, âkkor mëgint lëmotôfâsztuk. Vót olyân | ilyen nâgy motolla ë,
árrá rahúsztuk, osztán lëme... lëmotôlasztuk, j izé, minek híjják ma no, hát
kosárba. Âkkor mëm mëgvettûk.
Nein tudom, tuggyâ-ë, mi âz â vető. Nem tuggyâ. Az olya'n nâty, hogy odâ
tëttiik fël â végit, â mäsik mëg â fődre. Oszt âkkor ârrâ hajtottuk râ â fonalát
így. Aininyő, ahány rőföt ákártunk szőnyi. Uty tíz rőfné mindég mëg |
kormosztuk. hoty tuggyuk, hogy má mikor tíz rőf el... el..., mer nia korom
gyön, âkkor mä tíz rőf elvan. Útyhoty negyven - ötven rőföt is félhúsztunk
ëccërre â szâtvârâ. No. Âkkor, mikor âz mëgvôt, a*kkor levettük ugyë, âkkor
felhúsztuk â szâtvârâ. Â szâtvâlio këllëtt ëgy âsszony, âki âz ... bennë ült â
szâtvâbâ, âz ëggyik, âki foktâ, â hârmâgyik, âki hajtotta. Fël â izé... âki á előb
bennëûlt, âz úgy oszt igazgatta jâ izébe, hogy ëgyenëssem mënnyën. Mikor âz
feilet hajtva, âkkor nyist is vót. Nem tuggyâ mâgâ úccsö, hogy ini âz â nyist.
De mé nekëm most is mëgvân, à pâdon vân. Abbâ belëszëttûk, hâ két nyistyőt
ákártunk, âkkor két nyistbe szőttük, hâ négy nyistyëset dërëkâjhâjnâk, âbbâ
âkkor négy nyistëset szőttünk. Duplán. No hat mikor âsztât beszëttiik, âkkor
âzutâm beszëttiik â bordâbâ. Az â bordâbâ, mindëm bordâbâ két szâlât
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szettünk. De ászt nem szâbâd vót, hogy össze., vágy ëgymâsho.. váty hogy
mongyäm, âtmënnyën ëgymâson, csák sorba, mër âkkor nem jó vót á szát... â
väszony, no. Âkkor beszëttûk, akkor osztán hozzäfoktunk szőnyi. Ki mit
akart, tisztá pamutot is szőttünk, mëg szőttünk én - nem tudom most
mëmmutâtnyi hirtelenyibe ë - törőközőköt, no eszt is, eszt is én szőttem én
fontam, én szőttem. (Közbeszólás: Két nyistő, négy nyistő.) Ez két nyistő. Ez
csak törűköző, két nyistes. Ma esztet én vártám belë, Vás Márgit vágyok, no.
Âsztân, ugyë, ez oszt mëllëtt, âkkor oszt eltëttûk. Aszfän | hâ körűsíkosát
ákártunk szőnyi, âkkor tëttûm belë pirosát is közbe, tuggyà, hogy á körűsíkos
lëgyën. Oszt âkkor ott, mikor szőttük, âkkor is vettün belë íty pirosai. Két
ujnyit váty ki mënnyit akart. Mikor osztän ellett szőve ugyë, âkkor mëgint
mëllûgosztuk á vásznat. Âkkor hozzäfoktunk fehérítenyi. Tëttûnk áz udvarrá
kádba vizet, osztán âbbâ belemártogattuk, oszt kiterigettük â vásznát, hoty
fehérëggyën. Äggyig míccsák olyan fehér nem lëtt, fél is (érthetetlen szó),
illyen fehér lëtt ë (értehetetlen szó). Ennyit tudok mondányi.

Mosás
( - A mosásról beszéljen még nekünk valamit, hogy volt régen?)
- Ma lëhet?
(-Lehet.)
- À ruhát beasztáttuk teknőbe, hideg vízbe. Mind, á fehérekét. A barnát
nem, csak â fehérekët. Mer âkkor még nagyon sok álsószoknyak vótak,
három-négy álsószoknyat vëttûnk fel, mikor én lány vótám. No hat ászt
beäsztattuk, oszt âkkor, mikor kies...*abbó kicsavartuk, akkor kétsorosa'n
teknőbe mostuk, de ëgy... de ëggy-ëgy darabonként öntöttönk râ ëgy bëgre
vizet, oszt mësszâppânosztuk, oszt méddörgöltük, oszt âkkor leraktuk â másik
szélyibe á teknőnek. Sorba áz egéssz, âmënnyi vót fehér. Ászt min lërâktuk.
Oszt mikor ma mëwôt mind, âkkor öntöttük lë meleg, forró vízzel, vagy
meleg vízzel no. Mer meleggel dörgöltük elő is, de ázutan leöntöttük, oszt
akkor ábbó kimostuk, ákkor még ëccër így mëccsinâtuk, âkkor eszt mon...
ahogy most montám. Mikor ez mëgvôt, ákkor öntöttünk rá tiszta | meleg vizet,
ábbá is kimostuk, âkkor öntött... ábbó kimostuk, akkor belë.. öntöttem belë
hideg vizet, ábbá is kimostuk, hármád.. mëg | kékitőbe. Még akkor mindén
fehér ruhát kékítettünk. Â bódbá vettük á kékítőt, úty hítuk, hoty kékítő,
oszta'n âbbâ, ábbá, mer attó szëp szín vót â ruha, mikor, de csák á fehérekët
kékitëttûk, má á bárnákot nem. Hat oszt ugyë âkkor âz mëkszârâtt. Mikor áz
mckszârâtt, ákkor â víz olyas vót má, hogy alsószoknyá, mëg ilyesmi,
átyhuzátők, ezëkët kikeményítettük. Vót, âroltâk, keményítőnek hítuk, ászt
méffősztük, osztán ábbá belemártogattuk, oszt mësszaratt. Oszt áklcor nagyon
szép, ákkor be... be.., mikor mësszârâtt, ákkor bëlocsoltuk, oszt úgy vasaltuk
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ki. Âkkor szép lëtt. Hát, mit mongyák mé róla?
( - Hogy mostak, kéz között, vagy... )
- Igën. Csák kész köszt mostunk. Igën. Nem vót még akkor gép, drágám.
( - De ilyen mángorló, vagy ilyesmi.)
— Nem, sëmmi, én csák tiszfän kész köszt mosok. Hat még én most is á,
nekëm mos sincs gépem, én most is kész köszt mosok mágámrá.
( - És a szappant, azt vették, vagy csinálták?-)
- Â száppánt vettük. Most má mosópor ván.
( - És azelőtt nem csináltak soha?)
— Nem vót, szódá vót, tuggyá nem mosópor, csak száppán. No illyen, illyen
nád dáráb szâppânok vóták ë, âwâl mostunk. Igën. Nem... â mosó... szódá
vót, de áwál nem szerettünk, mer nagyon ß k 0 vót tőle â ruhá, nia á bárná. Â
fehérnek jó vót ugyë, de liât nia â fehér utâm mostuk â bârnâ ruliät ki, nia
különn ánnák nem öntöttünk vizet. Â fehérek utam mostuk. Hat száppánvál
csa*k, mëg áki ákárt, tël belë ászt á szódát vágy mit. De én nem szoktam.

Lakodalmi szokások
(— Lakodalmi szokások, milyenek voltak itt, Bénán?)
- Hât ugyë mä szombaton, má előtte váló vásárnap elvitték áz agyát, á
vôlegényhë. No, â mënyâsszony ägyät, ákkor vót ... ôsszëhitâk á néhány
vendégét, áki elvitte áz agyát. Kocsival vitték áz ägyät. M ä á bútor ákkor olt
vót ugyë, oszt akkor elraktak áz agyát. Akkor á vőlegény, mikor nem vëtték
eszre, belëfekiitt, mikor ma fél vót vetve, mer ákkor még mágos agyát vettek.
Két dërëkkajt tettek áz álórá, mé szalmazsákot, asztán két dërëkâjt, ákkor
kilenc fejelet, oszt ákkor â dunnát. Az olyám mágos vót, hogy máj félért á
pádlóig. Osztán hogy ma figurázzon á vőlegény, mikor nem vették eszre, hoty,
hogy beszégettek, beléfekütt áz agybá. Akkor szét këllët visszá szëgynyi,
ujonnán rák... csinâtâk ôsszë. Akkor ùgyë oszt mikor mä ez elvót, ákkor no,
mëwendégëlték áz asszonyokat inindënvel, sütemény, pálinka, mindën.
Énekéltek, mëg mi csinaták. Mink, á îânyok, mëg á gyerëkëk elmentünk áz
áblákrá lesnyi, mikor vették áz agyát. Belestünk, oszt ákkor mëg elkergettek,
mink mék kiábatunk, hogy úgyis visszâmënûnk. Hât tuggyâ â jó isten, min
dënt eszünkbe së jut ma. Úgy âkkor osztân, mikor ez elvót, esz szombat előtte
váló hétën vót, szombaton, âkkor még vásarnáp vót á lágzi mindé, nein
szoinbáton. Vásárnap, szombaton este ma, délután horták á kálacsot.
Mindönki, áki közeli rokon vót, sütött morvänt, négy morvänt, négy lepént,
ferentő, nem tudom tuggya*-ë, mi áz á ferentő.
( - Nem.)
— Olyán kerek, íty hájcsák ôsszë, osztâm mëmmâkozzâk. No szóvál
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mindëggy ma, ferentőnek híták ákkor. Pámpuská, âkkor pitemáié. Mer még
akkor nem vóták ezëk â finom sütemények, ezëk à mit tudom én misminők é,
mink mé csak ezékét süttük. Hâ mä valaki tortát âkârt, âkkor ászt vétte áz
üzletbő. Vagy â cukräzdäbo. No âkkor vitték úgyé â kalácsot, ákkor âkkorrâ
fősztek, mindént, leves, hús, mindén vót, pálinka, mind... énekéltek is. Töb
mindén elfogyott, mikor á kalácsot horták, mind mikor á lázgi vót. Mer éty
hasztó méntek négyenn-ötenn, annyi kalácsot süttek. À morvänt még izébe
vitték, minek híj... abroszba, ászt â négy morvänt abroszba këllët kötnyi,
mer... tuggyá mi... tuggyâ-ë mi jâz â morväny? Illyen hosszú ë no, ëggy-ëggy,
oszt négy vót. Mer á lepény, ásztát á hátunkra köttük, oszt úgy vittük. Az
asszonyok mëg osztän á täba ja morväny, vágy á | lepént ászt ëgy
ásztálkendőbe köttük, belé á négy lepént, oszt ábbá úgy vitték. Akkor á, á
többi sütemént mëk tälagba. Nem úgy, mind most, hoty tälcäkon viszik ë,
tála'gbá vittük. No éggyigbe ferentő, másigbá pámpuská, áz á fánknák híjják
most ma no. A hármágyigbá mëg á pitemâlé, mëg | herőce, há, tuggyâ-ë, hogy
mi áz â herőce? No, ászt is, ilyenéket süttek még ákkor. Eszt mindën hâz, â
mä âki közel, áki ina kicsit messzebrő vót, hogy mä csak unokátestvérinek â
gyerékei, azok mä csák kevesebbet, négy täväl vittek. Eszt â sok käläesot,
esztet csa*k áz igászkörésztánnyá, bérmâkërësztànnyâ, mek közvetlen á
testvérëk, ânnyâ testvéri, ápjá testvéri, ezëk vittek. Ugyë âkkor is osztán vót
mindén. Ölték â disznót, vót hurka, vót mindën à világon, abärolt szálonná,
mindénvei kinätäk, pälinka, bor, mindén. Hát tuggy-ë, hogy még ákkor á
kâvé..., â kávé nem vót divat, â feketëkâvé? Mongyàk-ë mâgânâk â
feketékavéró valamit?
( - Lehet.)
— Közéjé monthátom?
( - Lehet.)
— Bénârâ gyött ëgy - még én âkkor Täny vótám de nîâ âz jó régén vót igázë, mikor én tizénhát, tizénhét éves vótám - â, Losoncró gyöttek félmérnyi á
hátárt. No oszt ákkor á, áki gyöt Losoncró, hozot szemes kávét. Oszt ászt
montá á bírónénák - tudom ászt, ismertem ászt áz ásszont is: "No bíróné
ásszony, mire házágyövünk, eszt á kávét főzze mén nekünk." Mit tuttâ â
bíróné, hogy âbbâ âz kâvé, no lättä, hogy ollyán mind á báb, gondollyá, hogy
á szëmes kâvé. Mikor házágyönnek â hâfârbô, ászt mongyá já, áz áki
Losoncró vót embér, hogy : "No, bíróné ásszony, mëfiosztë-jë if kávét?" "Hát,
meffősztem - ásszongyá - ,fä is hâbârtâm, mër rá is fântottâm, oszt méssé főtt
inög" - ászongyá. Mer nem dârâtà lë. tuggyâ, csák úty főszte më, mit tuttâ ő,
hogy, nem fősztek még ákkor úty feketëkâvét. De tuggyá, ém mondom
mâgânâk, hogy no mink szëmes kávét hortunk mindég, mëg Fránkot ábbó
fősztük á tejeskâvét, ászt esinätunk. Men nekünk vót dârâlô, de nem villányrá,
mer még ákkor villány nem vót bevezetve. Nálunk körübelű csífk á nïâsogyik
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vilâkhâborù utan vezették be â villánt. Hát, így vót. Mit mongyâk még?
( - A lagzi.)
- Tessék?
(— A lagziról.)
— A lágziról. No ïïat rífasnáp osztân ùgyë â elősször hívót vőfélyt
kűdöszték, aki lekközel..., különösen, áki kërësztfija* vót váty közeli rokony.
Ászt kűtték sorbâ â házakho, oszt versët monták. Mindé, hogy győjjönek á
lâgzibâ. Mindën liäznä mäs, pety tuttâm â versët is, de mâ mostan nem
tudom, ilyen hirtelen. Osztân lëinënt. De nagyon sokát hitâk âkkor osszë,
nem úgy, mind most, hoty csak â nagyon közelit ë. Sokán vótak. No oszt
akkor nia ebédet is attak, dékor. Akkor is ôsszëhitâk, akkor is járt sorba já
vőle... vőfély, hogy győjjönek ebédre. Âkkor ebédre vót mindé gulyásleves,
akkor hurká, mer ugyë mindé disznót öltek. Má oszt níasfájtá hús nem is vót,
csak ez, izé, leves mëg á hurkâ, mëg azután ugyë sütemény vót. No akkor
osztán elmënt... â gyöttek á, mënyâsszony őtöszködött, vőlegény, oszt ákkor á
vőlegény is ëty hely...végig á fâlun, mëg â mënyâsszony â mäsik liasztó.
Úty hoty á vőlegént is ugyë â mënyâsszon... nyoszolyólyany vezette, â vő...
mënyâsszont mëg â vőfély vezettë. Âkkor mëntek oszt â templomba. Osztân
hát ott ugyë nia, mâ ászt tuggyak, hoty hogy esküttek mëg, ászt mit mongyâk
róla? Ot mëgeskûttë őköt â pâp, mikor mëgeskûttek, âkkor bevittë őköt még á
sekrestyébe, oszt még ott avatták őköt âsszonnâk, mër àz mé külön vót. Mikor
ma mëgeskûttek, âkkor â vőlegém mëg â mënyâsszony bemëntek â, vágy â
vőlegén nem is, csak à mënyâsszony, â vőlegény is âsz, hogy âlâirt, de â
mënyâsszon csák mâgâ mënt, osztân őt à pâp úgy máskép, mëgâldotta, no,
hogy asszon lësz nia. Hat | âzutân osztân ùgyë liât ë fogâtt... â cigan
végigmuzsikâtâ áz egész falut, mâ â mënyâsszontô is, mëg â vőlegéntő is,
mikor mëntek âz, izé no, â végig à fâlunn. Amikor kigyöttek, âkkor oszt mii â
mënyâsszont vittë â vőlegény igâz-ë, mëm mé ma âkkor is vitték âzé
fénképczni. Elvitték âkkor is ma, mikor rrîâ később. Mé mikor él lány vótám,
még ákkor nem, de má később ásztan vitték őköt fénképezni. Mënyâsszont is
mëg á vőlegént is, ëggyûtt. Âkkor ásztah ùgyë osszëkeriilt â mind á két häszho
á vendégëk, oszt ákkor mulatták. Este ùgyë niä mëgintcsâk mikor találták,
mindé monták versët. Jáj, hisz ászt is tuttâm | hogy monták, mikor â versekët,
vágy á ételt behoszták. Eszëinbe jut máj később, de most hirtclenibe mä nem
jut eszëmbe, hogy minő versekët monták. Minden fogásho külön monták
versët, â vőfély, áki behortâ âz ebédët, vágy âz ételt. Hát ákkor oszt ùgyë
mëgint vót â mënyâsszontanc. Aszt is, ákkor is monták versët, mikor
bemutatták, oszt âkkor | mi csinatâk, mindënt e... | ki mënni pészt ákárt, átták
még. Tuggyâ, mikor ëccër én Csâkâlîâzân vótám ven... izébe, lágzibá, oszt ott
mëg izéköt átták, kendőköt, kázsmérkendőt. Âkkor még, mikor én fiatai
vótám, még liatráköttük á fejünköt, nem mâ, nem emlé... tuggyâ ászt mágá
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no, de me mëg is tudnám most mutátnyi, hogy minőt. Osziän ëggy
mënyâsszonnâk vâty hârom-ë vád néty kendőt átták, eszt áz izét,
kâzsmérkendôt. Oszt ém inëb bemëntem â szobába, oszt âz urámnák mondom,
mondom, odasúgom neki, mondom: "Tóni - mondom-, nía nézd, nézd izé,
kâzsmérkendôt kapott á mënyâsszony."
Oszt ha, nem az uram vót, hâ ëgy nias embër, nem vëttem figyelőmbe,
nagyon nevették. Hat ùgyë sok péz összégyött a mënyâsszontiïndzba, nekëm
is, (érthetetlen szó) âz ányóssom elő, elvëtték. Hát oszt igâz-ë rëggelyig
mulatták, réggel osztán járták á faluba já izé, végigmëntek á fálunn. Háj...
hajnalt járták, úgy híták, hoty hajnalt járnák. Âkkor végigmuzsikïïtïïk á falut,
oszt löértek á falu végire, tüzet rakták, osztán ásztát ott á fiatalok ugrosták ät,
á tüzet. Hat oszt âkkor, gyöttek oszt vissza ugyë hat, ennyi vót osztán. Mit
mongyák?
( - És voltak... valami ilyesmi, hogy például tányért összetörtek és...?)
— No mikor á mönyásszont bevitték, mikor á püs... templombó kigyöttek,
mëntek háza, âkkor âz ajtóba mëgâllott, ott âttâk neki ëty tanyirt, oszt â főthö
vaktá. Á mënyâsszony. Oszfän úgy mëntek be. Én nem csinatám, mer nekëm
nem átták. Nocsa*k mutatok máganák, máj mëmmutâtom...

Kenyérsütés
(— Még a kenyérsütésről mondjon valamit.)
— Ma lëhet mä?
( - Lehet.)
— Mëkszâ... este mëkszifâtuk â lisztët, fősztem krumplit ászt elreszeltem,
âkkor âsztât belëtëttem á tészfâbâ, még á, mër mikor máskor süttőnk kënyëret,
ábbó mindék hátiunk ëty iânyérbâ kovászt. Ânnâk hitük csak, kiskovasznák
hítuk. Ásztát, árrá öntöttem ëty kis langyos vizet, oszt elázott, mëg âz élesztőt
is belékávártám, oszt ákkor á w á l csinâtunk kovászt, oszt, ászt úgy vót
rëggelig. De nem, csák keves, sziivál á teknőbe ollyán, âz ëggyik végibe. Â
többi lisztët nem, csak âmennyi âbbà këllët körííbelű így olyán három-négy
liternyi forniân, â ânnyi vizet öntöttünk hozzá. No âz âkkor rëggelig így vót.
Âkkor röggel félkeltem, korán, ákkor hozzátéttük úgyö á lisztét,
összékávártám, osztán áz élesztő bennë vót, sót tettem belë, oszt ákkor
mëkkelt, ëgy jó óráhosszá vagy másfél óra is këllëtt neki, míg mëkkelt, â
tészta â teknőbe. No ákkor befűtöttem, hámáráb ma mikor láttám hoty kel, â
kemëncébe. Mikor elégett á fa, âkkor szénvonóvàl kihúsztam. Mé mikor itt
vóták Kássaró, még ászt is mémmutáttám, mé ákkor mëvvôt â szénvonó. Ilyen
hosszú fára vót ilyen izé csinâvà ë, oszt áwál húsztuk ki â, tuggyá, tüzet.
Âkkor vót mégint ëgy ollyán, tullyúbó vót csinâvâ, hogy áwál mëk
kisëprëttûk â kemencét. Mikor á tüzet kihúsztuk, âkkor még âwâl mëk
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kisëprëttûk â, izé vót rákötve, kokuricafoszïâs, oszt árrá vót fe... izévé,
rácsinává botrá, oszt áwál kisëprëttûk â kemëncét. No hát mikor mëkkelt á
kënyér, àkkor kiszákájtottuk | akkor vót ëgy nádlápat, árrá rajöntöttem, oszt
ákkor mëmmostâm, vót ot víz, elő van készítve ëgy | fányérbá víz, áwál ëty
kicsit mëmmostâm, oszt akkor belëràktuk á kemëncébe. Mind â hát kënyëret.
Âkkor á I âmit háttám tésztát lepénnek, ákkor áwál, izével, fâbïïin vágy
minek híjjak ászt, lapáton elnyútottám, osztán ákkor betëttem á kemëncébe,
de úgy ë, ászt csâk â fenekire, nem tepsibe. No ákkor oszt mëssiilt, ákkor oszt
mëgëttiik. Tuggyá mindé hagymával ëttûk. Abbâ, áhho väktum mindé ápró
vâ... vërëshâgymât, oszt mindég áwál ettük â lepént. No hát oszt mikor
mëssiilt ùgyë â kënyér, âkkor nia à, âhho nia nîâsik lâpât vót, akivel
kiszëtttik., ám mëg ilyen ëgyenës vót ë, áwál szëttiik ki á kënyëret, mikor
mëssiilt. No mikor oszt mëssiilt, még âkkor is mëmmostâm mindég â tetejit.
No. Ennyi vót oszt. | Mikor mék csinâtuk eszt á hazát, â Márgitékot ë, ákkor
is süttem, á fija'mékot, süttem kënyëret.
Oszt áki it vót kőmíves Fülekrő, mëkkiriâtâm lepénvel. íty hágymát is
vittem neki hozza. "Jâj, néni - ászongyá, - eszt ma nem hittem vóná, hogy ém
még ilyet is ëszëk - âszongyâ - Bénán, ilyen jó lepént" - ászongyá. Mer
tuggyá, ev vót rëggeli mindé nekünk. Mä mikor mëntûng dolgozni, jártam á
Pokorädiho á lyanyokvál, két lyányom vót, gyöttek velem ők is, de ma~akkorrá
mëssûttem â, de ma â lepént àz úton ëttûk mëg, mer mâ ânnyi idő nem vót,
mer hétre mentünk dolgoznyi. Tuggyá oszt ëccër, mikor dágásztok,
kopoktátnák. Öt órá vót, rëggel. Nátypéntök | előt váló nap. "Istenëm mondom -, kopoktátnák." Mondom: "Tágasabb odâki!" Hat begyön áz
urámnák é... áz izének, á... áz ányó... apósomnak testvéri. Festő vót itt, oszt
nem tuttám, hogy itt, it ván. Oszfám másütt liât itt á fálubá, oszt idëgyôtt
rëggel korän. Ém mëg ászt hittem, hogy áz uram gyön, tuggyá, házá, mer ám
mëg odá vót á gyârbâ, ákkor lelfaroszták, oszt éccákará be këllët neki mënnyi.
Oszt ászittem, hogy ő gyön házá. Ászt mondom: "Tágasabb odâki!" " Ő mëg
ászongyá, hogy: "Máén begyövök, Mânci, hâ fâgâsâbb is!" - ászongyá. "Jáj,
Gézá bácsi - mondom -, liât ne hârâguggyon. "No osztän jólákott ő is
lepénvel, ëtt osztän. Mondom, "No hat mä - ászongyá - régen nem ëttem ilyen
jót" - ászongyá. Nágyon jó vót áz á lepény, ámit íty häznä süttek á kemëncébe.
Mëg â kënyërem is, monthâtom mâgânâk, hogy á jéerdébe is, mikor jártam,
má úgy névnâprâ vâty sziiletésnâprâ mindé vittünk válámit. Oszt ëggy egész
kënyëret lëvittem, osztám még á, Püspökibá á, elvitték â izének is
mëmmutâtnyi, á főnöknek, hogy minyő kënyëret süttem. Ollyán igáz, mint
hogy it vágyok ë. No nem azé mondom, hogy magam dicsérjem, de nágyoj jó
kënyëret süttem. Mëg ászt á morvant, (érthetetlen szó) mindëhhogy.

29

Farsangi szokások
( - Farsangi szokások milyenek voltak Bénán?)
— Hat ákkor nem nágyon izétük mink ászt, â szegényeket nem izétük, csák,
én csak ászt akarom elmondányi, aki á, no, együtt â gyerëkëkvel, â lyányok
no. Ákkor á legényëk kolëdatâk, úty hívták no. Sorbá Járták á fálubá, oszt
mindënûtt monták ëty kis versët, osztán "Ithon vân-ë á gázdá, vân-ë jó
fársángjá, há ván jó fársángjá, mënnyën fél á pádrá, vágjon ëgy dáráb
szalonnát, szúrjá á nyârsâmrâ. "Oszt ákkor hoszták neki szalonnát, oszt mëg
tojást is attak. No oszt végigjártak â fâlut. Ákkor hoz... vót nekünk kivéve ëty
ház, ahol fonóba jártunk, oszt ot mëssûttiik | â szâlonnât, rávertük â tojäst,
osztán od bent ültünk, oszt ugye innyáválót is vittek, hat ot mulattunk osztänn
ëgy darabig ebbe à hiazbá, ahol â fonó vót. Oszt mit mongyák mé róla?
Elfelejtëttem mä sokát, pety többet tuttám, mikor mé...
(— Ez első nap volt? Aztán...?)
— Ez első náp vót, mé, mé..., nem első nap, ez mä keddën áz utósó náp. Mä
ákkor nem mulattunk, csák éfélyig. Mer farsang vásarnápjan is vót
muláccsag, ákkor rëggelyig, mëk hétfőn, kedre virradórá is rëggelyig, de mä
kedrő szërdârâ, má szerdán bőt vót, mä csak éfélyig. Oszt ákkor á izét ákkor
süttük mëg, keddën járták kolëdânyi á gyerekek, á legényëk.
( - És akkor mit sütöttek?)
— Hat ë, kâlâcs... inolnärkaläcsot. MolnTirkâlâcsot. Há ismeri ászt á
molnärkaläcsot? No. Ásztát süttünk, mëg á, á izét, á kolbászt, mëg ászt, ámit
átták, ásztát is mëssûttiik. No osztán, ëccër ászondom á gyerekeknek, hogy
mikor á fonóbá jártunk. Mondom: "Én hónap nem gyövök - mondom - â
fonóba. Máj mer én - mondom -, á nágymániamék disznót ölnek, oszt odá
mënëk á disznótorbá." Àszongyâk nia â legényëk, hogy: "Hâ Fútó Márgit nem
gyön, ákkor mink së nem gyövünk." "Hát - mondom -, mé nem gyöttök?"
"Azé, mer ki mesé nekünk ákkor | të mesész nekünk" - ászongyá. Tuggyá, én
nágyon sok könyvet olvástám, oszt j hogy is â, izé. Házasság á bitófá alatt,
mëg Vezeklés áz ápá bűnéért, ásztát meségettem nekik.
Ibolyka, mëg mit tudom én, annak híták. Tuggyà âz, áz embër mëkhâ... â
feleségi beteg vót. Oszt jobbán ëty hé... âsszonvâl jóbá vót. No nia âz orvos
ászt montá, hogy ma jobbán lëssz áz ásszony. Hat mikor máskor mëgy áz
orvos, hoty hat ászongyá: "Rosszábbú ván áz ásszonká. Hoty hat mi, mi ván?"
Hat nem, áz embër nem tuggyá, nem tuggyá. Áz asszon mëkhâlt. De vót neki
ëgy náty fijá. Ászt mongyâ mä âz â, mikor mä eltemették, áz áp..., â gyerëk
mëk hálgátódzott áz apjának á szobáján, mer ëggy ásszon járt hozza, aki
szeretőji vót. Ászongyá mä, hogy, âz asszon hogy: "No mongyâd - ászongyá -,
jó tëttem, hogy gyilkoltám." Ászongyá âz embër, hogy: "Jó tëtted" - ászongyá.
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Oszt elmontá váty háromszor, áz â, â fijâ mëg ot hklgâttâ jâ, kivël âz ájtóna.
Oszt bemënt â fijâ, felkâptâ já izét, á màsinânâ já kutácsot, oszt fejbevaktá áz
ápjat, ágyonütté áz ápjat. Mékhált. No osztán, ez tuggyá, ez osztán elszökött,
hogy ím ugyë mä keresték vóná, elszökött, oszt őbelőlé lëtt a* hirës Ángyál
Bándi, há hállot válámit hír..., ábbó lëtt á hirës Ángyál Bándi.
No áz sok vót, füzet vót, százötven füzet. Oszt ezëkët meségettem nekik,
tuggyá, osztán ollyán nagy izébe vóták mindé. Hat mindég ëty helyën ültem
így áz ajtóba, íty hátrá jë, oszt innen gyöttek be ë. No oszt âkkor gyött ëgy
legény, áz mindé haturró össz... elkáptá, izé, oszt mingyâ mëccsôkolt.
Mondom vigyën á nyávolyá mä inne. De minden este mëccsinâtâ. No niâmët
tutták á többiek is, hogy... De ázé... Komám lëtt oszt utóllyará.
Elmondta: Vass Margit, 86 éves.
Béna, 1993. július 10.
Gyűjtötte és lejegyezte: Kósik Andrea, II. éves
magyar-történelem szakos hallgató

Mezőgazdasági munkák
( - Pista bácsi, beszéljen a mezőgazdasági munkákról.)
— Á mezőgazdásághoz á földet elő këllët készíteni. Elő këllët készíteni, de
úgy csinatuk, hogy vetésforgót álkálmásztunk. Ëggyik évbe távászi void
bennë, vágy arpá, vágy ültetés, ászfam mëgint ősszel gyött á vetés, búzá vágy
rozs. Távásziák voltak: arpa, ültetés és àzârpâ, zâb. Azufân ugyë elkészítettük
á belëvâlôt, például ősszel á búzát, mëk konkojosztuk, úty híftak ászt á
konkojozót, kézzel hajtottuk, és kiszëttë belőle á konkojt, fűmágot, úty hoty
mind á közmondás monta: Ki mint vet, úgy árát. Ez mindig így vót. De ásztan
ugyë elvettük, mer azelőtt még mezsgyék is vóták. A mezsgye áz mëg á két
szomszét között ëty säv volt no, hogy ászt is bemongyám, mi vót âz á
mezsgye. Válámikor még â nôtâbâ is úgy vót: â nyúl is mikor felugrott á
mezsgyébő. No ázutan ugyë gyött á árátas. Mikor ina elvettük á búzát, árpát.
(— Kézzel, kézzel vet...?)
— Kézzel, kézzel vettük még nágyobrészt, âz nïâ, vetőgép ászfam nia későb
lëtt ugyë nia így â jobmódúáknák, például nekünk is vót niä vetőgép is,
kászálógépet is vettünk oszfan, ázzál is áráttunk mä, âszfân volt például á
nágyápamék, mikor niä léárátfak á búzát, így á pájtá előtt lërâktâk, ásztágbá,
váty hogy monfäk ők ászt, ásztan lóval járatták körbe-körbe, kötelén tartottak
vágy láncon ászt á, áttó függ, mijén vót âz à ló, úgy tápostáttak ki. Ászfan á
köteleket, ámit ázlirpát köttük ugyë, mert áz álácsony vót, csinätunk eszt á
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csépet, úgy híflák. Ëty hosszú villânyelfélë, bőrrel ëty félméteres hotyhívják
vót, dárápká még rákötve és ázzál vertük ki á szëmet, mer ászt nem lëhetët
lóval, ákkor nem lehetett vóná bekötni â bú... ârpat velë. Mâ âmi kisseb vót.
Âzutân âz âsszonyoknâk mëgvôt â dolga. Ők â, rosfâlfâk ki. Elősször csâk â
nâggyâl szëtték le, âszt â kâlâszfélékët, âmi mëgmârâtt, âzutâm mëg âsztân
szélnek eresztëtték, hoty tiszfâb lëgyën âz â búza vágy micsodâ no. Ugyë
âzutân úgy vitték à mâlombâ is. Ma Ióvál szokták még âddig, mër például it
vót ëgy vízimálom, 'tt â Püspöki - Fülek vágy Béna között. Onnan bejárt â
kocsis lóvá, ôsszëszëttë, âkinek këllëd dârâlni, vágy lisztét őrölni. Például
mink messzep hortuk, mert ot mégiscsák job lisztet âttâk. De it vizes málom
vót, it csákállátok részére dârâltâttunk jobbân. No âzufân mëgincsâk ugyë mâ
eljött âz ősz. Âkkor mëgint kezdődött elejirő.
( - Még az aratás, az hogy volt?)
Já áz áráíás, még áz kézzel történt nâgyobrészt. Még âkkor nem vót së
kombájn, së ârâtôgép, még vetőgép, as së nagyon â, csâk ritkânâk, kézzel
vettük még â vető... vetnyiválót is, mindënt. Âzufâm mikor mâ ugyë mëgérëtt,
âkkor neki! Ëty tâblâbâ öt-hát par, úgyis vót, mëntûnk ëgyniâs ufân. Âszfân
ugyë mârékbâ râktuk elősször lassan...
( - Mivel arattak, kaszával vagy sarlóval?)
— Kézikâszâvâl, kézikâszâvâl. Â sárló, âz âz âsszonyoknâk vót. Âzzâl
szëtték ki â kâszâlô, âz ârâtô utân ugyë, âz embër utân âszt â mârék no, vân
âhol mâroknâk hiftâk, de mârék, mer ëggy âdâg vót âmibe, de âzutân oszfân
hâ köttük ugyë, âkkor két-hârom mârkot is beköttünk. Attó függ, hogy mijén
nágy vót âz âz âsszony, hogy mijenëkët bírt félszëdni. No âzufân ugyë
kërësztëkbe râktuk, vágy így is monfâk, mëg csomóbá. Például itt á szlovákok
is, ők csomóbá râkjâk, gûlâgbâ, úgy râkjâk csâk â... Azutâm mëkkezdôdôtt â
nâgy munkâ, â hordás is. Behortuk á kertbe, így it csépëltiik el. Ámúgy, még
âkkor csâk úgy montuk, hogy gépeltük. Mer még ákkor gépnek monfäk. No
âzutân âkinek ugyë ârâfâsi, árátójcf vót, âz | tísz csomóbó âttunk ëggyet, vágy
mâzsâszâmrâ, tíz mäzsäbo ëgy mázsát. Útyhoty ászt mingyä lektiszfäb vót â
géptő elvinnyi. Odâttuk âsztâm âzutâm mindënt. No âsztâm mikor mâ
elgépëltûk, âkkor vót âz â, hâinbârnâk hiftâk, âmibe, 5 kâmrabâ vót âz â nâgy
edény fabó csinâvâ ugyë, dëszkâbô, és külön rekeszëgbe búzá,"arpá, zâb, így
öntösztük osztán odâ be. hogy në kejjën ânnyi zsäk. Ugyë mëg | egér is
mindé... vót úgy is, hogy â pâdrâ felhortuk, âsztân âz egerek âtrâkfâk még á
pláfont is, sokát ért. Hat így vót ez.
(— Az állattartásról beszéljen még. Az állatok körül mit kellett végezni?)
— Ázalátokkál sok munka vót. Korán këllët hozzá kelni. Négy-öt órákor
fölkeltünk csák ázé, hogy elvégezzünk és idejébe mënnyûnk â hâtârbâ
dolgozni. À szârvâsmârhât és á lovát elősször ugyë mëk këllët pucolni, à
gánáját álólok letisztítani, utána szalmát vágy ámi vót, mëgâjj... ájjázni,
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almozni. Ugyë azután ásztan gyött áz ëtetés. À tehenekét mëg... mégétettük,
közbe fejnyi is këllëtt. Mëgmostuk elősször a'tőgyét, csëcsét, ásztan kisszékre
ültünk. Â ... vót áz â zsétârnâk hiftuk mink, ászt tëttiik, á térdünkéi
szorítottuk, és úgy, úty fejtünk. De bizony, vót úgy, hoty fiátál errúgot székkel
éggyütt, zsétárrál, tejjel. Néha mijén jó vót áz à jó meleg tej, ot hejbe, mikor
kifejtük. No âzutïïn jô...mëgët... tettük, mëgitâttuk, àzufân kiengettük â
válóhoz innyi, ot még ákkor gémëskùt vót, nem úgy, mind mä most, hogy
vízvezeték vám mëk pumpa. A tehenekét kihajtották á legeilőre. Akkor még á
libäkot is, mer libá is vót, s á libapásztor óján nótakot énekëlt itt â hëgyën kint
ë, mëg á kondás is, áz is. Vót à csordás á tehenekné, ot mëk tormbitälni
szokott áz, àzufân. No ùgyë â lóval âszfâm mëntûnk dolgoznyi, á tehenek
kimëntek, ällatok, á disznóvál ásztan áz ásszonyok bánták jobban, ők étették.
Volt nekünk is két ányádisznó is, malacok. Nyolc hétik szoktuk szoptátni,
ázutan elválasztódik, rászoktatni áz évésre. Nem tudom, ëggy esetët,
elmongyâm-ë ászt á, ami történt velünk. Ojján szép hízó vágy ányádisznónk
vót, hogy mint á hízó. Ásztan á fálu végén szintén vót égy gázdanák ojja'n.
Ëccër väruk, hogy gyôn-ë házá â disznó, nem jön. De â kondás kiâbât áz útró,
á legelő szélibő mä, hogy mennyünk â disznóé, mer mëddôglôtt, Főthöz vaktá
mágat, osztani méddöglött. Kimëntûnk kocsivál, behosztuk. Fëldolgosztuk,
kolbászt tőtöttünk, hurkát, mindënt ugyanúgy, mint télén szoktuk. No ásztan,
jön házá á disznó, á nyáj, nem gyön â mi gazdánké, â mijenk még jön házá.
No most mä kijé á disznó? Hât àsztân elvitte áz embér, á gáz... mäsik gázdá,
kolbäszt, hurkát, nekünk csák á munkáé adott valamit. De Kát örűtünk, hogy
még így is mëgùsztuk. Hat télëm mëg ugyë á disznóölés, áz á
gàzdâembërëknek fàluhejën, á közmondás âszt montâ mindik, hogy: nem
erőszák á disznótor - de mégis mindënki azon ván, hogy disznót öjjön. Ugyë
ma mikor rakészülünk á disznóölésre, áz ásszonyog beszërzik á só, pápriká,
mindén, ámi kel hozza, ásztan réggel mä, mikor ölni ákárjuk, elhatärozuk,
hogy mikor, gyönnek á koniäk, sógorok, rokonság; gyerëkëknek nágy öröm.
No oszfän ezék előt még vót fárká is á disznónák, nem úgy, mind most á
jéerdésëknek mär ugyë nincs farka, nem tudunk rájtá fogni, hâ... Akkor még
mëkfoktuk úgy négyen-öten, ki veié, lészúrtuk, no ázutan szàlmâvàl
pörzsöltük ugyë, pörköltük, úgy is mongyäk, mikor nia mégvót, ákkor
lémostuk vízzel, lëkapârtuk, fëldolgosztuk. Itt is, fáluhején nem hentes,
hánem csák ojám begyakorolt embërëk vóták, ákik szokták.
Vóták áki csáfadbó, nem hívót senkit, de hât áz mégiscsák. No âszfâm
mikor mä földolgosztuk, hurká, kolbäsz még vót tőtve, á kolbäszt mingyä fél á
füstre, keméncét fölöt ván áz á füstölő, útyhoty há lëesik is, á tűzre nem esik
ra. És âkkor bâtrâbbân lehet füstölnyi, mëk tüzelnyi is. Ëd náp álát mëgvàn.
No ugyë jön az este ászTan. Âkkor ma mer jobbám mindönki inni is. Főt hús,
sült hús, hurká, kolbász, mindén kóstoló előjön. Ufânnâ, most mä bor is
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mëgàkâd, ákkor még nem nagyon vót, úgy hosztunk üzletbő még ákkor, de
mégis vót mindén. Utyhoty bizon néhá, nemhogy néhá, májnem mindén évbe
mégdánoltunk mágunkát is még. így mént végbe á disznótor.
(— Még azt mondja el, hogyan töltötték meg a hurkát, a kolbászt, mivel?)
— Hoj, á hurkát, kolbászt még ebbő á bodzáfabó, ollya'n négy-öt centis
dárábokrá vót vagvá, â völgy... vőgye, az à, mi vân neki, olyám puhá, ászt
kipucoltug bicskával váty késsel, ásztán ábbá húsztuk á belet, és úty tőtöttük
mé. Körűültük áz ásztált, bizom még akkor tisz-tizénéggy, éfére végesztünk
veié ákkor sokszor. Nehéz munka vót még, nemhogy nehéz, de nem úgy,
mind most úgyé, hogy mä villányrá vám mindën.
Elmondta: Csaba István, 74 éves
Béna, 1993. szeptember 25.
Gyűjtötte és lejegyezte: Kósik Andrea, II. éves
magyar-történelem szakos hallgató

Játékok, szokások a fiatalok körében
(— Irénke néni, beszéljen a fiatalságról, vagy hogyan zajlott az udvarlás,
vag}' a fiatal lányok mit csináltak,...?)
— Hat á fijátál lányok âkkor tâlâm boldogâbbâk vóták, mind most. Âkkor
még nem vót televízijó, egymäshoz järtunk, jártunk hétköznáp fonóbá, persze
á fijúk is jöttek, utânnunk. Asztän âkkor is mä ki kinek teccëtt, ászt
hâzâkisértë, mëg ot nemcsâk fonäs vót, hânem märhäskodäs, jäccottunk
Teccik-ë á pärod. Kúdbá esést, ijesmikët, mindént.
(— Milyen játékok voltak ezek?)
— Hät ijen, hogy összöállították ëty fijút mëg ëgy Iänyt, oszt sorba ültek áz
ásztált. Akkor kérdeszték â íanytó, ëggyig bíró vót, hoty: "Teccik-ë á pärod?
"Há ászt montá, hogy nem, hat ákkor "Kijé teccik?" Mégmontá, hogy ázé, áz,
ász teccik, oszt ákkor ősszé këllëtt ültetni ászt ázzál. Hâ teccëtt, hâ nem. Hol á
lant kérdeszték, hol â fijút, hoty: "Tecci-é*á párod?" Há teccëtt, ákkor ászt
montá, hoty teccik, há nem teccëtt, ákkor ászt montá, hogy esz teccik. Ákkor
hozza këllëtt ülni, há nem teccëtt á Tannak, ákkor is, á fijúho. Ezëkët
jäccogattuk. Akkor mëg vót á kúdbáesés. Âkkor kimënt ëggyik, mongyuk
ojam pitvárszérű, olyán vót, kiült, oszt akkor kiältot, hogy: "Kúdbá estem!"
Kiältottuk neki, hoty: "Ki húzzon ki?" Oszt ákkor á fijú ákkor á Ián nevet
mondot, hoty ki, hat perszehogy, áki teccét neki, ászt montá, hoty húzzon ki.
Há kimënt hozza, âkkor, hoty kihúzza á kúdbó, ákkor kérdeszte, hogy:
"Mënnyijé?" hogy: "Ménnyi csók këll?", hogy: "Mënnyi?", oszt ákkor oszt ott
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álkudoszták, beszégettek, hogy âz sok, tísz csók, vágy öt csók, mit tudom ém,
ménnyit monták. Hát oszfän ákkor mégin oszt áz, âz márád bent, oszt mégin
ászt kérdészték, hogy: "Méjik teccik é?M, vagyis hoty: "Kúdbá estem!", oszt
mégin ázjött. Ezékét jaccogáttuk mink, télén, há fonóbá jártunk. Âkkor mikor
mia jött á tâvâsz, âkkor nia kint jäccottunk â fálu köszt. Métâsztunk, mék
hatrúsót, ákkor is fijúk, lányok. "Hatrúsó pár előre, sicc!" "Ëty fíju, égy lyány,
foktuk égymas kézit, oszt hatrúsó par, âki â Katrú vót, szálátt, s ákkor këllët
kergetnyi, hogy mëttuggyâ-jë fogni. Há mët tutta fogni, visszá éggyíit
márátták, há nem tuttá mëffognyi, ákkor elszökött, oszt rtîâsik part keresët
máganák. Ezëk vóták ászfan. Asztán jöttek á farsangi balok. Fársánkor
jártunk ijen ôsszëvisszà ruhagbá, bundagbá, ködmönögbe fársángolni.
Széttünk össze tojást, szalonnát, bort, mi, áhol mit átták. Akkor ászfan éty
hâztiâ összegyűltünk, nía választottunk mâgunknâk, âki nïâ tuttuk, hogy
jobban ősszé van szokvá, még mä úgy vót, hogy tuttuk, ma âzok májd
összékerűnek, áz mént elő, vőlegém, menyasszony, úgy mind áz esküvőt, úgy
jäccottuk lé. Vót éggy óján ócská kultúrházunk, odâ léméntünk, oszt ot mä
rëggelig is muláttunk. Nekünk könnyű vót, nekünk nyárom mindën vásárnap
zeneeste vót. Mer nekünk cigány fijúk, ojánok, mind mink vótunk; vót hát
muzsikus, hát, ezëk mind á fronton vesztek. És ezëk ott, nem këllëtt ezeknek
péz, jöttek, zenétek, oszt vót ëty kovácsműhej â fálu közepén, vót olt égy óján
jó náty tér, hat odá, ot fäncoltunk. Fársángot is ezëk muzsikaiunk; nekünk
nem këllët fizetnyi á muláccsagé sohá. A zeneestékét is vásarnáponként,
télénn is mindég gyöttek. "Gyöttök?", "Gyövünk", "Gyerték - ászongyá -,
muzsikâllunk nektëk". Hogy ők is oszîâm benné... kösztünk vóták, ugyánúgy,
minhotyhá, nem hoty cigányok vóták vóná, ugyánúgy mulatták ők is, sorbá
jöttek hozzánk fâncolni ëzëk á zenészék. Zenész cigányok; mégéitéttük,
szerettük őket. Bunkó Fërkô vót, még Danyi, csák úd nevesztük, hoty Fityo,
mer ojan hosszú feje vót neki, de nagyon szerettük őköt, mer úty hozzánk
álkálmászkották, nagyon. Oszt ákkor ászfan jöttek ma távász fele á húsvét,
húsvét. Hat á húsvét, áz még áz önlöszködés vót. Mikor jött á húsvét. Az mä
ászt monták âkkor á régiek, hogy: "No, ákit beporoltá, ászt húsvétkor mëk
këll öntenyi." Útyhoty á legényék oszt mëntek sorbá öntözni, akit nem mëntek
mégöntözni, áz ma oszt szégyëltë mágát, de azé ültálábán mindén fant
mëgôntôttek. Osziän nyáron, ámikor mä íty télén, télén összéjöttek á lányok,
legényëk nágyon, sok âszîâm nia nyáron összéesküttek belőlük, ákkor vóták á
lágz...nád lágzik. Hat ákkor is, Kát ákkor mék csák főzöt pälyinkäk vóták,
nem vót óján ki tuggyá mijén náty hirës lâgzi, së nem vëttek óján nágy
ájandékokot, mind most vésznek. Készletëkët, még én is csák készletékét
káptám, borost, söröst, mëg ijesmikët, ijen gyümölcsösfäla't, mëg ezëkët,
útyhogy nem vëttek még ákkor óján óriási ájandékokot, hogy négy-ôtezër
koronását. Hat mégis mégvót oszfän. Két nap is mulátták iä. Ezëk vóták áz
akkori szokások, hogy....
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Az aprójószág nevelése
(— Az aprójószág neveléséről is beszélhet; a tollfosztásról, s ezzel
kapcsolatban.)
— Hat régënn á párásztásszonyok, mikor mëkhizlâlfâk â libákát, âkkor
mindik hâttâk ëgy gunârât mëg ëgy jércét, és ászok igâz-ë pârzottâk télënn, â
távász fele ma âszfâm mëkheverëdëtt â jérce, á guriârt bevették â húsvétrá á
hizóbá, â jérce mëg âlâ tëtték â tojásokát, ki mënnyit tojt, vót áki tízet,
tizënôtôt is tojt, húszát is, s ászt őriszték. Sol hejën bent vót â konyhâbâ. Még
i szobabá is, sok hejën. Úgy vigyaszták rá. Nálunk is például á régi hazbâ
láktunk, ot vót á lócíf álátt. Vót ákkor még lócá, ijen nâgy lóca, ot vót áláttá,
hänszor én is, mikor lëiiltem csâk úty kâbdostâ á Iâbâm szarát á, nem hárápot
mëg, de úty csipkëttë â Iâbâm szärät â. Oszt ákkor, mikor ma ő készült lë
(érthetetlen szó) ki âz udvárrá piszkänyi, ákkor kiengettük á hazbó áz udvárrá,
áttunk neki vizet, ételt, jólákott, âddig betâkârtâ â tojässät, hogy në hüjjön ki,
asztam mëg, mikor ma begyött, vissza kitákártá ráült, râhejeszkëdëtt, mëgin
elvót masnáp rëggelig á lib... áz öreglúd. No oszt ëty hónáp múvá végre
kikötötte. Hat ákkor is, ánnák nem szábád vót kimënni, plânë, há hidek tavasz
vót. Bent vót, âz asztál álát vót ëty hej, körűkerítöttüg dëszkavâl, hogy onnán
në mënnyen ki, â, âz ânnyât kivettük âz udvarrá, â kislibäkot mëg ot háttuk,
bent áz ásztál âlâtt, oszt ők ott ëszëgettek, be..., be..., estére mâ beengettük áz
ánnyat, betettük âlâjâ â kislitmkot, oszt ott ültek. Rëggel mëgin ëty kicsit velë
vót, âkkor napközbe mëk ki, mer â, âz â nâdlibâ, mar âz büdös lëtt vônâ, mëk
piszkolt vóna, ő, őt nem háttuk odábe náppál. De á kicsik, azok bent vóták, á
kislibák. Oszt âkkor, mikor ma, mikor jobb idők lettek, kihájtottuk, ákkor mä
persze áz ânnyâvâl ëggyûtt, â kerdbe legeltek. Egész nyáron nagyon sok vót
velë â báj, legeltetni mindënfele, kertegbe, á zöldre, de ásztam még âdni këllët
neki szëmet is. Azutäm mikor mä nyârrâ nâgyok lëttek, âkkor jártunk velë
tállóbá. Mikor mä lëarâttâk á búzát, ärpät, mindën läny, mia elég nágy vótám
én is, tizënnégy éves, tizënôt is, de mindën reggël-este hâjtottuk, nem áttunk
mä neki ënni âkkor sëmmit â kezbő, csâk ámít â tállón szëdëtt ôsszë,
kâlâszokot, âszt ëttë. Akkor oszîân ősszel mëgint no hozzâfoktunk hizlálgátni
à libäkat, lë á tollát róla, oszt á tollágbá vóták nâgyok is, kissebbek is. Â
nágyobbákot szétvalogáttá áz ànyânk, de á kissebbekët ászt mingyá elráktá
pârnâbâ, â nágyobbákot mëg ôsszëszëttë, oszt mikor mä mëgôltiink tísztizënkét libät, ânnâk nïâ jócskán vót toll, nâgyok, oszt âkkor mindé sorba
mëntûnk, sorba mindëggyik lyány häszho, ëty hejën mëffosztottuk, mëgint
jöhet á kôvetkëzô häz. Mëgin odá mëntûnk fosztani. Mondom oszt â fijúk
sokszor kilesték, hoty hol vánnák â lányok, hol fosztonâk, âkkor belëfùjtâk,
begyöttek áz udvárbá, â Häzba is, oszt belëfùjtâk â tollúbá, oszt szálott szét,
osztân verekëttûnk, zavartuk ki őköt â häzbo. Oszt kimëntek osztân, de
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azutäm mä egéssz este, âmik csak ot vótunk, mindég ot piszkoskották
körülöttünk, ott ellenkësztek velünk. Ugyánigy vót á kender izéné is, á
kendërné is. Ászt is mindënki pàzdërjâsztà ki. Ászt monta- ë Márgit néni,
hoty hogyan pâzdërjâsztak á... izékét ki, ákiné vâlakihë järt mä, hasztó házig
á lantó á fíjúig kipázdérjaszták, hoty ki kit szeret ki vót pâzdëijâzvâ. Tudod,
mi áz á pâzdërja? Â kendernek áz á összetöröt részë, oszt végikszórták áz
úton, lantó á fijúshazig, eszt a, eszt a pâzdërjakot. Sok ijem mârhâsâgot. Igázë nem vót ákkor tévé, ijcnckvel tötötték áz időt. Például vót ojân is, hogy ëty
kocsit egész szétszëttek á fijátálok, és felállították â Käz tetőre, â pájtá tetőre
állították ôsszë. Pájtátetőnallítotfak ôsszë á kocsit, á nyári kocsit. Néty kerek,
áz összekötő, áz ôdâlâ, mindën á pájtátetőn vót, mikor rëggelre félkeltek. Ijem
márhásagokot is csinätak âkkor â fijátálok. Hat ezzel foglálkoszták, ez vót a
(érthetetlen szó). így.
Elmondta: Vass Irén, 70 éves
Béna, 1993. október 15.
Gyűjtötte és lejegyezte: Kósik Andrea
II. éves magyar-történelem szakos hallgató
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Haiiva (Chanava)
A községről már az 1200-as évektől találunk feljegyzéseket, 1266-ban
Honua, 1295-ben Hanua, 1786-ban Hamwa, 1920-ban Hanava, 1927-ban
Chanava, magyarul Hanva néven. Ide tartoztak még, mint lakott helyek
Topolnok, Paranivölgy, Alsó és Csízi tanya, Thuksi község, Hegyfő és
Krizsan puszták. Ugyancsak idetartozik, mint új település, Novy Klenovec az
1945 után betelepült szlovák és ruszin lakosokból.
Lakosok száma: 1869: 865; 1900: 852; 1921: 779; 1948: 750; 1970: 841.
A község földterülete: 1902 ha. Teng. sz. mag.: 168 m. Mezőgazdasági
jellegű község.
E községnek 1200-ban Hunt Zsigmond volt az ura. 1323-ben Hanvay
Miklós és Hunt Ádám, János és Sándor egyezséglevelében szerepel. 1353-ben
kolostora is említve van, melynek azonban ma már nyoma sincs. Kétségtelen
azonban, hogy a kolostor a mai Darvas-féle kúria helyén állott, mert a háznak
1862-ben történt átalakítása alkalmával a kolostorra emlékeztető leleteket
találtak. 1427-ben a Hanvayaknak 30 jobbágyportájuk volt itt, s ez azt
bizonyítja, hogy már akkor tekintélyes község volt. 1773-ban 31 úrbéres- és
12 zsellér család élt itt, 1828-ban 117 ház volt felépítve és 1352 lakosa volt.
1550-ban Ferdinánd király új adományt ad a községnek, majd Soldos,
Hanvay, Darvas, Nagyszájú, Sándor, Szkárosi (másként Fityke) és a
Kerepeczy családnak. A község későbbi birtokosai maradtak a Hanvay és
Darvas családok. A községben lévő két úrilak szintén az ő tulajdonuk volt.
Hanvához tartoznak Ipolnok, Barinavölgy, Alsó és Csízi tanya, Hegyfő és
Krizsan puszták. E két utóbbi azelőtt szintén község volt, illetőleg Krizsan
puszta határán feküdt azelőtt Hanva község, mely a tatárjárás idején
elpusztult, és csak később telepítették a mai helyére. Az a rész máig is a „falu
helye" nevet viseli. Krizsan falu nevét már a pápai tizedszedők jegyzékében is
megtaláljuk: Crisan, Kurisan, Kyrsan, Keresyan, Krysan, Kcrsann és
Kerzan néven. Ezek az eltérések abból adódnak, hogy esetenként más volt az
iratokat készítő literátus, íródeák és más volt az írásmód is. A néphagyomány
szerint Krizsanfalvát a tatárok az 1242-es évek körül pusztították el, de a
levéltári adatokból és más feljegyzésekből arra lehet következtetni, hogy a
községet 1566-ben pusztították el, és a lakosok nagy részét legyilkolták a
törökök kötelékében harcoló tatár seregek. Krizsan, Kyrsan néven 1427-ben
a Hanvayak birtoka közelében feküdt. Thukay község, amely abban az időben
ugyancsak a Hanvayak birtoka. Hegyfő 1425-ben Hegy néven a Széchényiek
birtoka, és 1550-ben szerepel Ferdinánd király adománylevelében. Mivel
Hanva község szép lányairól volt híres, 1676-ben az egri pasa
megparancsolta, hogy minden szép nőt vigyenek elébe. A kétségbeesett
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lakosok a vármegyétől kértek oltalmat, és valóban csak a vármegye erélyes
közbelépése tudta meggátolni azt, hogy az egri pasa kívánsága teljesüljön. A
pasa kívánságától a községbeli asszonyok és lányok annyira megijedtek, hogy
mikor újra fülükbe jutott a hír, férfiruhába öltözködtek, és évekig így jártakkeltek, ezzel akarva a törököket félrevezetni, míg végre a vármegye kénytelen
volt a nőket a férfiruha viselésétől eltiltani. A török idők emlékét tartja fenn a
község határában lévő Basa kútja elnevezés. A monda szerint az egri basa
innen hordatta a vizet a török katonákkal.
A községben élt Tompa Mihály költő, majd itt is halt meg 1868-ban. A
templomkertben van eltemetve, ahol a síreméke és mellszobra található,
valamint a parókián emléktábla van elhelyezve.

Hanva és az Igó család története
(Hanva községben vagyunk Igó Aladár lakásán. Aladár bácsitól először is
meg szeretném kérdezni, vagyis szeretnék vele beszélni a faluról, valamit
mondjon el az életéről, önmagáról, gyerekeiről, családjáról.)
- Ezérkilencászhármincégy február tizenhátodikán születtem Hánvan,
útyhogy mëg áz qyseink is áhogy ^az öregektől hálottám ^lësa'pâméktôl,
nágyápáméktól âzok is it születtek. A rt^gi féljegyzésëkbqj; úty tudom, hogy
mä nyóccász esztendeje Igqy név ékszisztál, hát így gondolom hogy odá
tártozok én is ëhë á r^gi csáládho. Vâlâmikor nçjpes vót nâgyon â fálu, de
ázé má most nâgyon lécsökkent á léccám, mer má nincs ánnyi gyerëk
utánpótlás mind â rçjgi világbá. Az én gyerëkkorombâ is áz elsírj
republikabá még ákkor is töb vQyt â mâgyârok âlâtt. Mçjg áró is szeretnék
beszélni Tompá Mihájál kápcsolátosan, hogy má ijen hirtelen felhozom
Tompá Mihájt, it pâposkodott ezérnyóccász ôtvenëtytô ezërnyôcàsz
hátvánnyócig á hálaláig, és vân itt â hâtârbâ ëty forrás, úty híják, hoty á
Básákút, á törökök ide járták Egër mikor elesëtt, török kézre került idi ja'rt á
/idi külte á török bâsâ à vízé
àz embereit no hirtelen ki së tudom hogy mik
víjyták ázok altisztek vágy mijén nevëk vçyt, de mindek këllëtt â bâsânâk vini
jányt is, útyhogy ëgy álkálomál is álioty Tompá írtá, Tompá verseiből tudom,
mëk á rqigi öregek is emlegették, hát így gondolom, hoty Tompá is ából áz
időbqy merítette ëszt á verset, áz Igo csáládbQjj vittë á jányt, mer épëm mënt â
jány is lë âz erdçyn kërësztû, mër ez â forás â d^Ji részin vân â falunâk, nëm
oja*m messze á fáluho váty öccász nTetëre, osztán á jány is ákkor mënt épën
vízé korsóvál, mikor â két török niá ők is mëkmëritëtték â vizes ëdényëkët,
mer ez hozzâteszëm ez ojân víz mék mái nâpig is, hogy ëgyàjtâjàn nincs
mésztártálom benne, de má á töbi kút vizegbe vân. Ez ëty ijen kis lánkós
hëgyoldâlnâk á Iäbänä vân. Ëlég âbô ânyi, hogy épen kápQyrá is gyöt nëkik,
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nem këlët félgyöni â fâlubâ à jányé, hâ ot VQyt â jâny mingyâ nyerëgbe tëtték,
el is vitték mâgokkâlëre Qpzdnâ... Qjizdnâk, Szârvâskgynek, ère mëntëk ők
kërësztû áz erqykön, ère járták fél mëg viszâ is, oszt â jányt - SzàrvâskQyho
értek, ákor válámi török küldönc jött, hogy á básá szörnyethált ijen hirtelen
hálálál, hat â k g j török, â k£jt török úgye most má hogy víz is vân, Jâny is,
kijé lëgyék á jâny. Nem tuttâk elosztoszkodni râjtâ, hâ oszt úgy osztoszkoták
mëk hoty pàrbâjoznâk, kârdpàrbâjrâ mëntek, útyhogy â k g j török
öszövágdosta mágát rendësen, á jâny mëg â nyëregbe mârâtt úgye â Így hátán,
osz mikor má láttá, hogy má á két török nágyon vérzik, má nâgyon gyënge
álla'podbá vânâk, mëkforditottâ â lovát, osztán viszágyött á lqyvál, viszágyöt
Hânvârâ, útyhogy mâ este felérë má haza is ért â jâny. A szülei természetësen
mëgôrûtek nágyon. Ez á jâny is â fëljegyzésëgbqjj ez is IgQy családbö vőt,
útyhogy ijen Igo nevű vót ábá á rqgi időbe, így osztán úgy védekësztek à
törököktő a* hánvái fiatalasszonyok még jányok ábá áz időbe, hogy nádrágot
visëtek. Útyhoty később is oszt tôrvényësen mikor végi lëtt enek â török
hádjáratoknak, mëk török világnak, kesőb is má osztán úty këlët
lekényszëriteni, mer férfi öltözégbe járták, hogy në tuggyák őket
mékkülönbösztetnyi, hâ ëgy ijen török csâvârgô csâpâtok járták, mer âzok
dézsmálták élelmet, mindënt, gyerëkët is vittek. Például Hánvárö á rçigi
féljegyzésbc^j tudom â párókián mëkvôt, mëgvân á fëljegyzés, má most lë ván
ádvá Besztërcén ván, dë mék mái napig is mëg lëhët ászt nézni, nincs
mëksëmmisitvë. Tíz gyerëkët átták lë, këlët lëâdni mindén esztendqybe á
putnoki török cjyrsre, ábó öt jäny vót mëk öt fiú, ojân tízéves korig. Mëg áz is
fel vân jegyëzve, hogy mënyi búzát, mënyi szénát, mënyi kukoricát íty
szekerrel ászt | be këlëtt ádnyi, mer külömbe Hánván is vót ëty ojân húsz főből
álló török kiscsápát, âki eszt â környéki fâlukât, szëtte be tőlök eszt â
dezsmákát. Bisztos így â kâtonâsàg részire mëk â törökök úgy vóták, hogy
ázokkál gyöt á család, és mikor itt eszt á hadjáratot csinätäk Mágyároszágon,
mëg it â dçiji állámogbá. Hát âzoknâk áz ellátásáho, këlëtt, így gondolom.
Meg ëty dâl is vân fëlmârâdvâ, eszt kifelëjtëttem elejibe, mikor â jâny mënt á
erdQy köszt â vízé lë odâ â Bâsâkùtrâ, âszt à nótát dâloltâ, hogy rçyzsà virít â
kertembe, ibojâ is vân melettë, bârnâ lëgény â süveged, hëj de virág nélkül
viselëd. Eszt ákor dánoltá m ^ g mielöt á törökök fele közelödött, hogy nem is
tudót sémiről së, hogy m ^ g őt ot mijén veszéj vâijâ. Eszt csák âzé emlitëm
mëg, igen szep vërsë ësz Tompának, mëg még van ëty igën sz^ip vërsë
Hánvárqy és Tornócomon című. Abá léírjá á negyvennyócas csatának á
színhejeit, mer it hirës ütközet vót ezérnyócász nëgyvennyôdzbâ, oszt Tompâ
így említi, hogy hová létek á r^gi idők véres pátkónyomái â Hânvâi mëg â
Runyâi rétről. Én eszt onnân tudom, hogy valamikor Ha'nván mérték á hátárt
á ötvenes évek elejin, oszt á kqjj mérnök nálónk vót elszállásolvá. Oszt
estiéiként sok mindénről szçy esétt, osztán âz ëgyik ëccër előhosztá, hoty
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tuggyuk ë mink ászt, hogy á Hánvá, Runyái hátáron á nyëgyvennyôcàs közös
sír nëkik fel vót â térképen tüntetve. Hát mink nem tutónk róla, qjjk
mágyárászták oszt el. {yn oszt mëg âkkor legény vótám, el is mëntem oszt
mëg is tánáltám rendësen mëg lëhetët látni óján ötven, hatván cënti mágos
ojan húsz métër hosszú mëk kçif métër szçjjës rëndësen kiálákítot sírhálom
vqyt, de oszt későb âz álámi gázdáság hásznátá ászt á területét, mëk fel is
szántották, má nem vót rét, oszt elkálódott âz à halom, de ázé nággyábqy még
most is visszá tudok rá emlékëznyi, hoty körülbelül mijk tájon vqyt. Hát á
rqigi id^yb^y ennyit, lëhetne töbet is, de hirtelen ugy, ëty pillánát álátt nem
jut áz embërnek e s z ^ e , ez Tompával kapcsolátosán montám töbnyire eszt á
dolgokát, mëg á réigi mi múltunkat, âz Igo családét. Má most áz Igo csálád is
ëléggé mëg ván csáppánvá. A rçigi idçybe bizony vçyt még it hát, hét udvár
is, dë óján Igo udvárok v^yták, hogy nem ëty k ^ szeméj lézëngëtt benne,
akár á mostani világba, há húsz-huszonnyócán lákták ëty háj álátt, óján nçipes
vqyták, népesek vçytâk ezëk à családok, nemcsák áz Igo csálád, hát
mindëgyik ezelöt ijen nçipes vçyt, nçigy, öt gyerëk vqyt á lekkevesebb, ászt
lëhet mondani, etgyl esetleg csák töb vgyt. Én ahogy montâm, ezërkilencàsz
harmincëgybe születtem Hánván. Asz ^lesápám foglálkozásá susztër vçyt, ő
ánnák vqyt kitánúvá, (ji^esányám mëg várónőnek, oszt így kerültek összö. Én
áz igázát mëgvâlvâ csák magám vágyok, nincs testvérëm, ëgyës vqytám. Má
mikor áz elemi iskolába felkerültem, má én ákkor, ákkor rájzolgátám, mëg
ijen sárga fçydes áz udvârçynk, sargá fçydbçy gyúrtám ijen háziállátokát,
áhogy latám, hogy á mozgásokát tehennek, disznçynak vágy libának, tyúknák
ijesminek, má ákkor csinágátám eszt â dolgot, ámi oszt mái napig is elkísér,
mer má igën sok kiállításom is vçyt, mëk sokfele dolgosztám, mëk festek is,
szobraszkodok is. Má most oszt rá vágyok alva á fámunkárá, útyhogy má
gipsz vágy ijen agyág dolgokát nem csinálok, má csák kimondotán fáfárágást
mëk festést. Mëg rajzolni is szoktám gyákrán tussál is cëruzâvàl is ijen
árckqipeket is, mëg ámi gyön, ámi mëgy, mëgihlet. Kiállításom mä igën
sokfele vqyt. Pozsonybá, Pozsonyba k^ij hejën à Nemzeti Gâlçi/âbâ ot ván is
munkám á Vármúzeumba ot is vám munkám, Nyitrán á mezőgázdásági
mùzëumbà ot ällando kiállításom ván. Az ot még á rçigi rencër márádvanyá,
mer ot kimondotán csák ojan szövetkezetivel kápcsolátos dolgokát këllët
esinänunk, fárákcsánunk: fejcjynőket, ázután gondozQykát ijen hásonlqy
dolgokát. Eccóvál mindënhejën ván Rçyzsàhëgyen mindënût áhol csák Bësztërcén - vánnák munkák, mä mindenüve vëttek Rozsnyón,
Rimászombádba*. Ásztám mit ne hággyák mék ki, mä válámit, ámi ojan
érdëkës. Még ászt, hogy áz iskolái végzëccségëm csák áz ellemi. Tornájprá
irátkosztám be polgári iskolába, de más csak ëgy évët tuttám járnyi, mer
osztán begyött á front. A front után mëg má osztán nem mëntem sehová,
jobán mondvá nem is mëntem, mer akkor oszt it mindég vçytâk ezëk â
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deportálások. Vágy Morvábá viték á fálusiákát, vágy Mâgyârorszâgrâ. Innern
például Mâgyârorszâgrâ nem vitek sénkit. Innen k^ij álkálommál vQjyt
Hánván deportálás. Innen Cseországbá viték még Morvâbâ, de oszt kçif év
múlva mikor Gotvâld atvëttë âz âllâmvezet^ét, mégáttá á jogot
mindénkinek, oszt ákkor háza eresztét ék mindénkit így, áki ki vqyt deportává,
útyhoty kçi} ^ryet tőtöttek így, áki ki vçyt. Mink hâlistennek úty sikerűt, hogy
nem is ász tálán hogy mékfízettük vçynâ, sémi csak éty óján ismerése vçyt
ápámnák, mer it mink á kástéj szomszéggyábá, âz urasági kástéj
szomszéggyábá lákqynk, osztán vqyt it áz elsq£ républikabá is it tártószkodott,
már még mágyárok alát is éty szobáinás, éty szlovák fíjú. A vqyt itt âz álsqy
kástéjbá á szobáinás, oszt ápümmál igén nâty hâvërsâgbâ lëtt, oszt ő vqyt
benne â deportálqy bizoccságbá mind ijen vezetQjj, oszt ő mingya ápámnák
montá, hoty csák nyugottán legyünk, mëhetijynk házá, mer mindönkinek fel
këlët mënyi á csaladoknak á kultúrbá, oszt ot vçvyt â nágy deportáló bizoccság,
azok előt mëjyelëni, hoty ki hogy álkálmás még mijén munkára, hány öreg
ván, mer monggyuk, há töb öreg vgyt à csâlâdbâ, âkkor nem vitték, mér má
oszt nem tutták munkará hásznányi, nem it â hejzet úgy vçyt, hogy mink,
ëzëk áz embërëk, ákit kideportálták, hogy ezëk háborús bűnösek, it légálábis
ki lehetett. A háborúba úty së tudót ëty közönségés pâràsztembër ëty falusi
beleszólnyi, ász csák ijen kitánált dolog vçyt, hogy háborús bűnösnek
nyilvánítoták. Hát ijem mozgálmás vçyt á gyerëkkor, ázutám mëg oszt gyöt áz
ötvenes év, negyvenkilenc-ötven má kezdődött oszt á szövetkézetésítés, ásztán
csoportosítoták á fiatalokat, nem is hoty csoportosítoták, há erőszakkal
ákárták â bïïnyâbâ elvinyi. Csák oszt óján föltétellel mârâtçynk mëg ithon,
hogy eljártqijnk ijen szézommunkárá nyárbá árátni â jéerdébe, mér má ákkor
mégálákút ez áz elscjy típus, még akkor csák âz urasági fődek vçytâg benne.
Eljártunk így dolgoznyi, így oszt áz ijet visszáhátyták, de áki nem tudott,
vágy nem jelëntkëzëtt ijen munkára, ászt mind viték szânâszct így â
szénbânyâbâ Morvábá mëk Csebe, odàkényszërltëtték. Asztám bevonultam
katonának, ötvenket^y-ötvennégyig vqytâm. Ott igën jçy hejém vçyt,
Morvábá vqytám.
Ászt ugyé mondani së kel, hogy ùgyë â cseheknél ott elsqyosztájú hej vtjyt.
Festëgettem töbnyire, fel ismerték bennem, vâgyis féltánáták, hogy mijén
tëhecségem ván, oszt â tisztëknek is mëg mindénfele így még ábá á mi
idcjyngbe nágybá mént á politika, akkor kezdődött ez á rqigi rëncërnek à
kezdeté, oszt ij politikái szobák vçyta*k, így á kátonakát mindën este tíz óráig
á politikavál sányárgátak, hogy így mongyám, állándóán ázd beszélték. No
ezëked díszídgetem nekik, ijen Fucsík fejekkel mëg Zsiská, ijen cse dolgok
mind ijen. Ezé osztán kaptám szábácságot, ëlég gyakran vqytám ithon, habár
á mi i d ő n k b e még nem oj katonaság vgyt, mer âkkor mék kimondotán ijen
orosz rencérű lët vçynâ, útyhoty szábáccság nem járt kçij çi,vig, csák âz ëty
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évbe is ëccër eltávozási, ijen ëty-kqij nâpos, mëg â màsigbâ is, dë á csehëk
mindënkinek mëktëtték, hoty hàzàëngëték rendësen szabáccsagrá, tisz-tiz
nápot áták ëgy évbe is mëg á mázsbá is. Ákkor házakerültem. Ákkor még
çiçlësâpâm mint mágangazdá működöt. Közbe vgjit ő míg én kátoná vqytám â
jéerdébe, de nem mënt á jéerdé sëhogy, osz visszá szétengették belőle á nqipet.
Ásztán çip is mgjg nçigy esztendejig mind mágángázdá dolgosztám
ötvenyócig. Ákkor ötvenyódzbá mëgnôsûltem. Akkor osztám má szigorúan
ötvennyóc őszém be këllëtt állányi à jéerdébe mindënkinek, útyhogy ot má áz
egész falu, ot má nem vqyt kihágyvá sënki, beléállotqynk.
Akkor hátvámbá mëszûletëtt á fíjónk. Akkor hátvánödbe mégint jányónk.
Má ákkor oszt kezdett á szôvetkëzet jobbán mënyi, mer elejinte égyájtáján
fizetnyi së nágyon tulâk kçijszàz koronakát, esetleg hármát, má ákkor igën
sok vqyt, háromszász koronát fizettek. Akkor hét | hatvánkilendzbe mikor áz
oroszokát behíták ide Csészlovákiába, ákkor foktám bëlë áz építkezésbe. Új
hazát építettünk. Hetvenëgyre lët kqi^z. Hetvenödbe mëgint születet ëty
fíjónk. Ez ijen k ^ e i de...hetvenödbe születet ëty fíjónk, ez óján kçi^ei gyerëk,
de e lëtt osztám művész â három közű, mer ez má ászt lëhet mondányi, hogy
úty fest, ákár én, mëg má fârâkcsâni is elég jçy farâkesâl. Poltáron végeszte el
áz üveggyárbá áz üvegműv^zeti iskolát, de á hejzet ász, hogy á gyár is á
gàjjân ván, útyhoty fizetnyi së tuggyák, á művezetőt se tuggyák
értékesítenyi, útyhogy â gyërëk othíítyta* a* gyárát. Most ithon ván ijen
potporän. Asztán çip mellettem tánújjá továb à mûvçi^zetët. Hát rem^ijëm,
hoty válámire viszi, ánnyirá viszi, mind (jip, már çip tőlem töbre, mer neki má
nágyob lëhetqjjsége lësz rá, mëg çyi á szôvetkëzedbe min gyalog munkázs
dolgosztám, oszt úgyé ámellet festegetem mëk szobrászkotám vásárnap,
szombáton, mer ëgyebkor nem jutót rá idtjy, mer ugyë mindënnâp munkába
këlët mënyi. Mçig â r^gi ideibe szombâton is vçyt, m ^ g vásárnáp dçijig is
VQyták ijen brigádok. Hat így telt oszt áz id<jynk lë. Hâtvânëgy íj^/es vágyok
má. Á fiám mászékrá mént, á nágyob ő kQyfárágQy, ijen síremlék csinálqy.
Neki szoktam besegítenyi, mëk fárákcsálok. Nekém van állándóán ijem
művqi^z munkám. Van it ëty kisfálu, úty híjják, hoty Zsqyr. Oda csinatám nëgyven çiyig vQ^t â tëmplomjok bézárvá, áddig nem hásznaltak. Oszt oda
csinaltám szqyszékët ijen szçip faragot szçyszçijcët. Ëszt á nyugát nçipiëtëk
fínánszíroszták, ázok segítéték á fálut, á közösségét á templom kijávítazsbá.
Ásztán Gömöre csinaltám mëg Gömöre ennek á zen^znőnek, Cinká
Pa'nnanák ez á Kákóci udvarba v^yt ijen zenész, á melszobrát. Most ebbe áz
évbe mëgint Sájólénart fálubá, â szomszét faluba ván ijem mûvç^z munká á
témplombá á második virákhaborúsibá elesét hősöknek az emlékművét. Az
ijen fámunká lësz. Táváj míjig, elfeljtëttem, Hánvará csináltuk mëg áz elscjjj
mëg á második viíákhaborúsi eml^jjcművet, áz is ijem mûvçi^z munká, mer
Hánvan nem vqyt mëk së áz elsq^ së a* második. Hát most így ez á munkám,
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eszt csinalgátom. Má nyugdíjás vágyok, rá nem érëk. Ëccër ánnyi á munkám,
mer mindég beugrik válámi. Mék farakcsálni is csák kell, mer má most
felkeresnek töbnyire ij Holándiábqy is, Ámerikábqy is, oszt azok is m i n d i g
rendélnek válámit, útyhogy mindéig ván elfoglájcságom.

Igó Aladár mesterségéről
(— Tudna valami közelebbit mondani a mesterségéről, tehát a
szobrászatról, festészetről, hogy készíti a szobrokat?)
— No mçig ászt elmondom, mer én âhoty montâm eléb is mindén nem jut
ëccëre eszëmbe. Â szobrokât úty k ^ z i t ë m , áhogy â fat kivágom, hat á hejes f i
mëmmunkâlâsâ âz vqyná, hâ februârbâ holtöltekor lënnë kivâgvâ â fâ. Dehât
ehë mindënkor nincs âz embernek idëje, de mäskülömben úgy is ákármijen
időszákbá vágjuk ki, csák âz â fontos, hogy ki lëgyçijc nágyolvá. Má ámit ki
ákárok belqyle fárágni, kibontom óján vástágán. Ákor óján hejën tárolom ojân
árnyékos hejën, hogy á náp hirtelen në szaríjjá, në repedëzzék, oszt âkkor ëty
fél qiyig is, vágy ván ojan, hogy ëty çiyig âl nëkem ojân regálon, oszt âzutân
dolgozom ki, mer hâ ëccëre kidogozom, âkkor tôphejën ojân vqijcony hejzetëk
vânnâk, vékonyán kël csinálni. Âkkor hirtelen, hâmâr ot mërreped âzon â
vékony hejën, mer ot minygyá kivëszi ùgyë â levëgô belőle ùgyë â száráz
levëgijy á nedvességét, de hâ csák így vástágán ván kibontvâ, âkkor íty
huzâmosâbân szârâd. Hál â fâmunkât íty csinálom. Mer így ëgyâjtâjàn nem
jqy, jqy úgyis hotyhâ elhásítom, oszt âzutân fârâgog belë, csák úgy borzásztó
nehez, mëg â fânâk ëgy óján rosz tulâjdonsâgâ, hogy befúlik â fâ, útyhoty
hijïïbâ vân elhâsitvâ mongyuk k i f e l é ëgy rönkfá, de oszt kezd fülleni, mer á
náprá nem tëhetëm ki, âkkor hâsâdozik, hâ mëg arnyíkos hejën ván, ott
osztán má â hâjâ színe àlât oszt kezd károsodni. Nâgyon ki kël fogni, á fâ
mëmmunkâlâsâ igényesëp sokkál, mind á festészet. Nem âzé âbâ szinëk
nincsenek, hânem âzé, hogy ász kíván töb rivirasi, ez â szârâdâs mëg ezëk â
tarolások, de ugyë â festménynél ez ojân dolog, hogy âz embër kinéz vâlâmi
jqy tâjât, jQy mëkkâpçy. À vászon ël vân készítve, lëhet vënni má most eszt e
elßqjj osztájú üzleti vásznát, nem kél hâzilâg vëlë bájoskodnyi, mer úty
huzámosáb vqyt, kiviszëm osztám mëffestem ëty-k^rj: órá hosszá álátt, áttqy
függ, hogy mijén náty kçip, útyhogy ennek rövidep sokkál á fojâmâtâ. Mâ oszt
csák ú^y ârâ kël várni â szârâdâsrâ.
(— És a festénél például az ihletet honnan kapja, hogy például milyen
festményt akar festeni, vagy tudom, hogy megrendelésre is fest, de azonkívül
hogyha lefest valamit, akkor miért festi?)
— Âz âz én ihletëm, âmit lefëstëk mä töbnyire hâ masnák festék, útyhogy
mëkkér hoty fessek vâlâmit, mä ezëkrôl â képekről festëk, âmit ma én ëccër
odá kimondottan, mer rencërint id be â szobába csák esetleg portrét festëk, de
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cjiji mindqig kiälok rendesen olájfestékkel is, kivel á termeszedbe vázolok,
vâty kqi^zre festek. Zsírkrétát nem nagyon hâsznïïlok, de áwál is dolgozok
jqyl. Âkkor á zsírkrétába hátuk ábbá. Vám most ez á jqy fajta jápan zsírkréta,
hábar mä most nem lëhet kápnyi, de ezelőtti é^yegbe lehëtët vënyi, áwál
mágám is szeretem dolgoznyi, hasonlít áz olájfestésbe, mëk kimondotán
idoüálló, útyhoty ákár víz, akármi nem lëhet lëmosnyi a papiról, amire
ráviszi. Mëg áki íty t a n u l j vâty kezdçy â müv^zedbe á festészedbe, igen
hásznos áz ojjánák, huszonnégy szín vám bennë, oszt útyhogy ojan szçip
qijénk szinëkët ki tud velë hozni, akkor oszt mä hâ ot ätkoncenträl áz
olajfestékre, könyeben tuggyá kevernyi. Â fiám, á kisebik, áki szintqyi nágy
mestër lësz mä lássán, Çy igën szeret velë dolgozni, mëg igën szépen
dolgozik velë, portrçijiât is mëk kivël â természetbe, mer ő is ugyánúgy kijär
festëgetnyi, ámit úgy jqy tïïjâkât mëllât el. Meg ő áz âkvârëllâl is igën jqy tud
dolgozni, l^n is válámikor fiátálkorombá csinâtâm, de mindëmbe nem értem
el, mer hijjâbâ hogy mondom gyâlogmunkâs vqytám á jéerdébe, útyhogy
inkáb ere áz olájrá tôrekëttem, nem mondom mçjgis ez â legid^ybálló dolog,
hogy ebíjjjl márággyék mëg, m^gis válámi utannám.

Mesterségek a faluban
(— Aladár bácsi tudna nekem valamit mondani arról, hogy a faluban mi
volt a legjellegzetesebb foglalkozás? Az emberek általában mivel foglakoztak
a faluban?)
— Ámi á fálurá nágyon jellemzQy, hat n á l u n k ijesmi fàzëkàs mestërség,
ijenëk nem votuák, de vçyt ellembe ojján, hogy mindëm pârâsztembër á rçigi
időbe, hat hâ nem is mindegyik, de óján nyóeván szâzâlék â kápányelet,
kászányelet, fejszenyelet, jármát, ijen szeker kiseb âlkâtrészekët met tudót
esinanì, kosárát kötnyi, seprçyt kötnyi, m|ig vâlâmejk â debizsont is be tutá
kötnyi, útyhogy ezëket még in is tudom âmellett â művészet mellett, áinejet
mçijc csinálok. Ezëkhë én is értëk, monygyuk á debizsonykôtézsbë is,
kosârkôtézsbë is, mqjg ëszt ahogy ç^lësa'pâmtqy tánútám. Mer ez e hosszú
tc^Ji nápok á rçigi idqybe, rc^gi mágangázdá idejjjbe így têîek, evvel telek el.

Állattenyésztés
(— Milyen állatokat tenyésztenek itt?)
— Hat it főleg mä most hogy ez â jéerdés hejzet ván, mä most így áz
anyàsërt^ëket tenyésztik. De mikor én gyerëk vQytáin így â
mágangázdásagbá, âkkor rendësen tehen, Iqy, sërtqi^ - ezëk mëntek. Ju keves
vçyt, áz urasägnä vqyt csák, nem úgy így párásztokna nem vqyt ju, mer nem
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tutták vqyná hol legeltetnyi nyárba.
(— Szárnyasállatokat tenyésztettek?)
— Szárnyasállátokát á libá, kácsá, pujká is vqyt. Ásztan á csirkqijc.

A fiatalok élete a faluban
(— A fiatalok a faluban főleg mivel foglalkoznak, sokan elmennek a faluból
vagy maradnak a faluban?)
— Innen nem monthátnam, hoty sokán elmennek. Nem sok kijärqy ván,
mär á szomszét fálubqy inkäp töb jär ki, it visszámáráták, töbnyire á fijúk
tráktoristak á jéerdébe, mer mqi£ mindig egzisztál válámenyire â
szövetkezet, hät ot tráktoristak. Szákmát keves tánul, ety-kettő, de ázok is
tráktoristak töbnyire útyhogy...
(— Milyen népi szokások maradtak meg a faluban. Mi őrződött meg?)
— M ä itt, mä it még áz én gyerekkoromba së nágyon vçyt n^pi szokás,
csák á bëtlëhemjarâs, de nía mind áhoty hállom, hogy még most is á
televízióba mëg á rádióba, hogy mijén nçipi szokások vannak, töpfele
farsangolás mëg ijënëk. Nâlçynk ijesmi mä régën kimënt á divâdbçy. Mä még
áz elsíjy republikábá së vQyt, csák egyedül á bëtlëhem, ázok járták így
káracsonyeste çip árrá visszâëmlékszëk, de áz utóbi idçybe mä ás së, mä igën
régën ijesmi nem vçyt.
(— Hogy zajlott le egy ilyen betlehemjárás?)
— Ijen bëtlëhemjarâs? Ez óján dolog vçyt á rçigi id^ybe, hogy itt á fálubá
három urasig is vçyt. Utçylâg ma csák keltqy, âmire çi/i emlékszëk, má nem
is härom, há öt, de ma çi;i csák kettőre emlékszëk. No oszt itt á cseléd
gycrëkek, àkiknëk áz ápjá it cselédëskëdët áz uraknä, ázok ötösztek be így
bëtlchcmnek karácsony estéjén, oszt járták liazr^y hâzrâ ezëk á szegény sorsú
gyerekek, útyhogy ëlçig szegény sors vQyt ábbá áz idçybe, de m ^ g ám mëg
mçjjc szëgényeb vçyt, hogy mindçig ojánkor vçyt árrá is visszâëmlékszëk - á
cselédvâltas, útyhoty há elmënt mäs úrho á cseléd mindçi, jánuar elsején,
ákarmijen hideg vçyt, á gyerëkëket mindqig ákkor szekerén dunäba, ákkor
viték ëgyik uràsâktçy á másikho, âzç^ vgjit oszt sok gyerëk elhalálozás is á
nü£i ídqybe. Âz öltözék is gyér vçyt. De még áz én gyërëkkorombà is
emlékszëk rä, cseléd gyerëk mekhót mék kiskorába.
(— S ha már a gyereknél vagyunk, akkor az alapiskolában itt Hanván
milyen nyelven tanulnak a gyerekek?)
— Itt áz âlâpiskolâbâ mágyárú, mëg ván oszt szlovák qyrá is oszt nekik,
szlovagbqy is, ez má áz elsijjj rëpublikâbà is vçyt, ez á szlovák, hát ákkor még
cseszloväk cjyrá vqyt ùgyë.
(— De az alapiskola magyar nyelvű?)
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— Âz alapiskola magyar vqyt.
( - S a magyar lakosság hány százalékát teszi ki a falunak, sok magyar él
itt?)
— Hat itt á mágyárok <yjnek töbnyire, szlovákok ëty par család ván, nem
tudom vágy öt, hát család ván szlovák.
(— A többség magyar lakosság?)
— Â töpség áz mágyárok.

A földmüvelés és állattenyésztés
ëtypâr szçyt â âkkor â földművelésről is, mer úgye ápam melet hiabá
vçyt susztër, mer oszt ő âhoty vçynek kcrüt ide ^dësânyâmho, it vçyt ëtypâr
hëktar fc^yd, oszt â susztërmunkât oszt âbbâhâtytà, ő is földvűveléssel
foglalkozott, hat çyi is tudom, mer tulajdonképpen vàlâki ászt hiszi - így á
közmondás is ász monygyá, hogy á párásznák csák á fqjydvégig ér âz eszë pedig nem így ván, mëg a'szt is tuggyak, hogy á párásztnák ánnyi eszë ván,
hoty há esik áz esqjj, beál áz eresz âlâ, de ez igáz ez is, de ván ennek mäs
qijdâlà is. Mindën így mind mindën szâkmâho âho is nâgyon tudnyi këll.
Nâgyon ki kël vâlâsztânyi â fqyd tulajdonságát is. Mindçig emlékszek râ,
nágyápámék hâ kimëntek â fc^jdre dolgoznyi, rïïmënt â íoldre, ma'
mëinmontâ, mit lëhet vele csinányi mëg mit nem. Ojân szâkértQy këllëtt, csák
úgye ez âzé nehez munkâ, hogy it nâgyon hozzá vân kötve âz id^y
viszontâksïïgïïho, mer it mongyuk lë ván kàszâvâ á tâkârmâny, ákkkor gyön
ëgy esijy, mä összö lëhetne tâkârnyi, âkkor gyöt ëgy esijy esët râ, mä nem
lákárhássá, mëgrongâljà, útyhogy ez ijen idíjijjárássál összekötöd dolog ázé
igén nehez munká, külömben igen szíjjp munká, mer m i n d i g â hâtârbâ ván,
mëg egésségi szcmpondbqy. Visszáemlckszek rä min gyerek, hâ jartám ki â
szülíjykel így â hâtârbâ dolgoznyi, mihejt kiértem nia, de minden - minnyaján
így vçytunk, mingyä á vqyt á legelsqjj mä ëtqijnk, mä megéhesztqynk, â jqy
levegQjjn á gyerekek. NekQynk így â mezqygàzdàsagbà nem ojân sok fcjyd
vQyt, n^iJy hëktar, mink ökröt tártotqynk, oszt âz ökröknek á vçyt â hejzëtë,
hoty târtottunk nçijy-ôt çives koráig, de mä â fiâtâlokât neveltük utânâ. Oszt
áz öregét elâttuk, âkkor mä ászt á pçjjiszt eltéhetük qijdâlrâ, mer ot nyőt
hejette â fiâtâl, oszt mä âzokât foktuk jârombâ dolgoznyi, útyhogy ijen
fifikâvâl këlëtt âkkor is dolgoznyi, nier mâsképp âkkor nem úgy vçyt, mint
most, hoty fizeti^ vám minden hqynâbbâ. Ojâsmi âkkor nem l^tezët, csâk hâ
vâlâmit â tejtermékb^y elátták, vágy á hízót libát, hízót kâcsât ijesszél eláták,
mer â rçigi ideibe mçig míg â zsidçysâg úgye mindén fálubá vqyt,
vâroshejekën mëg igen sok szâmbâ éltek. Näluonk például Hànvârçy
Tornâjjârà jârtâk fel âz âsszonyok így â hízót libâvâl, mer â zsidçyk nem eték
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meg á sertéshúst, ők csâk â libát váty kâcsât, ijesmit ettek még.
( - S mondjuk a nők mit szoktak azon kívül csinálni, azonkívül hogy az
állattenyésztéssl foglalkoznak, a földműveléssel. Otthon például szoktak szőni
vagy valami más kézimunkát csinálni?)
- Âz âsszonyoknâk vçyt â legerqyseb munkâjok. Âbâ âz én gyerekkoromba
mçig mëg âzutân is míg â mosqi^gépct fél nem tânâtâk, útyhoty fáluhejre is
lëhetët oszt, vágy elgyöt â mosqygép, mer ászt el lehet képzelnyi, hogy
mindén âsszonynâk vçipségére ojan kidúdorodották létek így ezëk âz
újjizületék âbbâ âz erijys k ^ i i mosâzsbâ. Â szâppânt id disznótorkor â
zsírcsomqykát összöszétték, oszt âb<jy lúggál âbqy főszték à szappant, oszt
áwál mosták. Nâgyânyâm is m i n d i g csinâtâ, de áz is óján kemény, durva
dolog vçyt, nem ám mâ mind most ezek â finom bçyti száppánok, mä most
nem is ánnyirá nia mosqyporrál mëgyën â mosäs. No âkkor osztám in^ig â
nem vçyt élçig, âkkor rájok gyött â s z ö v ^ még â kendërmunkâlâtok. Mëk
keszték nyârbâ â virágos kendërt kiszëték â mâgvâs kendër közül. Mâ mikor â
porzqydâs elvégzüdöt, âkkor â virágost kiszëték, â mâgvâst mëg máj csák
ősszel. Akkor ászt elviték â tçyrâ, mer it Hânvân it nem vQyt problémá, it vqyt
töp hejön ijen vizes rçi^z, r^gi tqy mârâdvânyok, ábá âsztâtâk be. KcjrJ hetekig
këlët nëki ot lesârâlvâ, váty követ râktâk râ, lëmeritve â vízbe, oszt ot érëdët
ki, âkkor hâzâhosztâk, âkor it âz udvâron szépen széteritëték, mer ázok
csomqijkbâ vqytâk ôsszôszëdve oszt összökötve. Kiszârigâtâk, âkkor
elcsaptak, âkkor mëwontâk, de nem ijen ëccërûen mënt, ennek úgy huzâmos
idqy këllët, míg esztet ez végbcmëntek ezek â fojâmâtok. Âzufân ákkor gyöt â
fonás. Éjfélekig fonták. Most âszt is el lëhet képzelnyi, hogy â kézzel
álla'ndóán mindig mozgázsbá oszt kézzel fonnyi, âkkor tâvâszkor gyöt â
szöveg, á szâtvâd behosztäk, akkor mçjg â fonalát âttekernyi. Vân it annyi
iz(j^
nälonk is ijen felszërëlésëk hozzä, úgy ta'rtogátám mâ emiégbe,
útyhogy âz âsszonyoknâk sokkal eríjyscb munkájok vqijt a* rcjjgi idqybe, mind
âz embërëknek, âhogy emlitëtem is, főképpen á mosás. Nyârbâ csák így
mondom á tehen vágy áz ökör úgye ahogy â legyet csâbdostâ âwâl â mocskos
fa'rkâvâl, összöverte áz embërëk m ^ g ábá áz időbe, mikor çjji gyerek vçytâm
még igen sok járt ebe â fehér vászon bqij gátyábá, hogy nézet ák ki. No most
ászt k ^ z köszt kimosnyi, mijén nehez dolog vQyt áz.

Udvarlási szokások a faluban
(— Hogyan udvaroltak a faluban? Milyen szokások voltak régen?)
- Hát úgye âz udvârlâs âz, hogy mçigis kiszémelték, bálok vqyták, mer
âkkor mçig nem vçytâk úty, hogy így hâzâknâ, hât hâzâknâ összögyötek, mer
á fonqybá, oszt még eszt elfelejtötem mondányi, úgye á jányok âzo | ők járták
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fonqybá. Monygyuk ëty hc^Jyig ëgy jâny ot vqyt á fonqij íty félvaltvá. Töp
hcjën vçyt ez, útyhoty hât - hçjt jâny jârt ëty hejre, tíz vágy n^gy, àtçy füg,
hoty hogy vqyták á jâny cimborák, ákkor odá ma járták fíjúk is, mä ákkor ot
szqyrákoszták, oszt mä óján hejën osztán väläsztot is part. Âkkor oszt ma
balogbá is elment, vágy á fonqijbQy házákísírté, bälbqy hâzâkisirtë. Kç^ôb
oszt áz çyi gyerëkkorombâ mä szerepëltek is â fiatalok, ott is
összöbáratkoszták. így vçyt â rçigi hejzet. M^ig ugyë mâgnçyrâ së táncolták,
nem ijesmi nem létezëtt. Tejjesen mäs vQvjt á szçyràkozâs.
( - Zenekar játszott, cigányzenekar?)
- Cigányzenekár jäcot. Hât imit it á kôrnygkën ezëgbe á fálugbá csák áz
vçyt mindënfele.
(— És hogy folyt le például egy lakodalom, egy lagzi?)
- Egy lákodálom mçig áhogy ^ylësâpam emlëgette mikor qy gyerëk vqyt.
Mq^g ákkor á lákodálombá á fçy çjjel á tejbegríz, most is méffőzik ászt á
tejbegríszt, de... ákkor âz ijen felkápot vqyt â lâgzigbâ, no oszt á túrqys
káposztás áttgy füg, hogy mijén idcjyszágbá vqyt á lágzi, mëg mäkos kálácsok,
ezëk vçytâk. így mim most e, hogy ijen sûteményëk mëg ijen tőtöd dógok
ijesmi nem vçyt ezelőtt. Mëg âz itâl is úgy vgjit, hogy bor vçyt, de áz is ijen
házitermésű, mer például it nâlçynk is mâjnem inindënkinek vçyt szçylôje,
mëg ázutan szesz vçyt, mer pajinkâfqyzés még nem vqyt divádbá. Monygyuk,
hogy elviték vçynâ váláhová kifőzetnyi. Há nem vitték eszt e szeszt, oszt
fëlvëgyitëtték, felvëgyitëtték vízzel, oszt ez vqyt á | e vçyt á mulátqy eszköz
ábbá á rçigi idçybe, mëg â bor. Azután osztán â lagzi tartott masnáp rëggelig,
mëggyùjtotâk ëgy jqy hámvás szalmät á áz út közepin, lágzis häz elqytt, ákkor
osztán táncolták körül, rájtá "ätugfätäk â fiatalok. Jqy visszáémlékszek, ma
oszt á mi idqynkbe e nem ment ijjesmi niä, mikor
legényesketem ma
ákkor csák ijen szërényebën mënt à lagzi. De mgjg âz udvârlâs úgy mënt á mi
idçyngbe is, mçjg ákkor jâny nem mënt vQyná el diszkqybá mágabá, sőt áz
ányá nélkül sëhova, még á balbá së. Mä ászt á jänyt mëszôltâk mëg mä âzutan
nem is kivâncsiskodot sënki së fijú, áki mä ugy mâgâbâ ellézëngëtt ott á balbá
vágy... Hât ëgyeb ijen mulátqy hej nem is vqyt.
(— Most már más a helyzet ugye most a lányok...)
- Hát mä most oszt nqigy-öt jany összöfog, oszt ménnek házibulikra mëg
ijen hejekre. Ma áz ijen ember mä oszt nia csák hájjá nem is tudom, hogy oszt
bisztos mágnqyznák, táncolnák rá ijesmi.

Disznótori szokások
(- S mondjuk a disznótor a faluban hogy zajlott le?)
- Á disznqytor á rokonság összögyött, ákkor réggel bepâjinkâsztàk. Kilenc
órákor fele kimëntek mëgôltçijc. Este mëg nâgy vácsorá vcjyt. Tizënëgyôràkig,
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éjféjëkig tártott â r^gi idqybe, âmikor gyerëk vçytàm. Ma â mi idÇynkbe nem
úgy mëgyën. Rëggël nem is ëszçynk, hâ hozzáfogunk jqykor rëggel, útyhogy
mä nyqyc qyrârà l ë k k ^ ô b b odá be vágyqynk, âkkor osztâm mërrëggeliz^ynk,
ákkor oszt áz ebqiçl nincs, csák ëgy órá fele f q j kettőkor, mikor elvégzük. De
mä oszt á vácsora* szokása* á mä nem divát. De mçig â rçigi idçybe â vâcsorà
vçyt â nâgy divât. Összögyöttek, h^-nyqyc órará végesztek el este.
Komqytosán csinätäk, itâk közbe, oszt âkkor m ^ g nágy vácsorákát csinätäk.
De mä mämä ez nem divât. Sok héjén csigát csinätäk, âv vçyt ijén felkápott
jqü çijel, ákire mindënki kiväncsi vçyt, âkkor fÇyt hús vQyt. Mçig mikor mëg
çjji gyerékkorombá, mt^g kâkàst vâktâk. Útyhogy â levest nem disznqy hússál
csinättäk, hâ vâty tyúkot váty kâkàst vâktâk.
(— És ezt miért?)
— Ha*t ojan vqyt á szokäs, hogy mijiigis ánnák nem óján erQys â levese, vágy
mit monygyák e, vágy nem is tudom nia kimâgyârâznyi, hogy â ârrqy
csinatták levest kákásrqy váty tyúkrqy, de mä oszt á niä most në mä csák
rendesen disznqyhúst rákqynk ijen csontosáb részit â levesbe, ákkor fqyt hús
vân. Âzutân á mágyár embër çifele áz â sosë mëgyën ki â divâdbçy - á jqy
tqytöt kaposztá, azutän sült hús. Mä ákkor oszt á sült húsho mçig hurkät is
sütnek kqystolqybá, mä ákkor kolbászt is, hogy no â hentës mijén çi^zt ádott á
disznçysâgnâk á disznqy âprôlëkoknàk, hogy mijén jqy íszt, mijén ügyesen.
Azutäm bor is mëgyën utânâ, mä most inkâb â sört mëg â lëmonâdét isszák,
hijâbâ vám bor, nem nâgyon mëgyën, á sör inkáb mëg â lëmonâdé.
Elmondta: ígó Aladár, 62 éves.
Hanva, 1993. április
Gyűjtötte és lejegyezte: Szajkó Márta, III. éves
magyar-szlovák szakos hallgató
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V

Hegysúr (Hruby Súr)
Ez a kis település a Galántai járás délnyugati csücskében fekszik. A
Pozsony-vidéki járástól a Feketevíz, a Dunaszerdahelyi járástól a Kis-Duna
választja el. Már a Római Birodalom idején lakott terület volt. 1256-től írásos
emlékek említik. Akkori tulajdonosa Boich de Sur, akiről valószínűleg a
község a nevét is kapta. A XVII. században gróf Pálffy és családja tulajdonát
képezte egészen 1918-ig.
Többször érték elemi csapások: 1859-ben, majd 1891-ben teljesen leégett,
gyakran pusztított árvíz, és az 1847-48-as kolerajárvány sem kímélte a
falvacska lakosait. A járvány 1848. november 21-én szűnt meg; erről a napról
minden évben megemlékeznek, ekkor van az ún. búcsú.
1843-ban a falunak 252 lakója volt, a századfordulón 311, ma pedig 553. A
mai lakosságnak 93%-a magyar anyanyelvű. A faluban egy iskola van, négy
magyar nyelvű és három szlovák nyelvű osztállyal. A négy évfolyamban
mindössze 30 gyerek tanul, ezért az iskola kénytelen összevont osztályokkal
dolgozni.
A falu lakói, főleg az idősebbek, sokat megőriztek a népi szokásokból,
művészetükből és eredeti táj nyelvükből.

A kenyérsütésről és a disznóvágásról
(— Anna néni, hogyan sütötte meg az első kenyeret?)
— Azom mindég még most is ö, most is jót nevetök, hotyha eszömbe jut,
amikor, mikor a szüleink elmöntek körmendi vendégökhösz, vagy i..i...illetve
körmendi rokonokhoz, a..a., apácskánknok vagy a férjemnek a szülei
elmöntek Körmendre, és a kenyérsütés ránk maratt. Akkor még nem szoktam
kenyeret sütnyi, útyhoty kemöncét fiittennyi. Dagasztannyi én dagasztottam
akkor má régön. De kemöncét még nem fűtöttem. S akkor osztán kifűtöttem a
kemöncét, elősször életömbe. S kipróbátom, úgy, mind ahogyan láttom a
szülőktű, hogy avval a arzsaggal, amivel a tüzet piszkálják...
(— Az egy ilyen.. Elnézést, hogy közbeszólok. Ez egy ilyen szerszám?)
...szabájozzák. Arzsag?
( - Igen, igen.)
...Csak ëty közönséges fa.
. ( - Fadarab?)
Ëty közönségös léc, no mongyuk. Ëty közönségös égyenös léc, amivel,
amivel a kemöncét amikor fűttik, akkor a, akkor a fát, vagy a, vagy éppen
ö..sz..szómakötegöt, vagy ákármit, amivé fütnek. Amin van valami szároz,
sz...elégethető valami, awákifüll a kemönce, nem kő pontossan, hogy mi | ő
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lekprímáp fávol lögyön kifütve, ojan rőzse, vékonyfa. És osztám mckpróbáják,
hogy má tüzes-e a kemönce alja. 'Kor avval a arzsaggal, ami mondon, ez a ö
léc, e w ê ity megh... Ojan keményen úgy rá, rá kő feszíttennyi a kemönce
áljáro, és hotyha így meg ö... meksöpörjük vele jés hotyha szikrázik, akkor má
be lehet raknyi a kenyereköt. Az aszt jclönti, hogy má, hogy má jól ki...kifut, s
akkor osztám beraktuk a kenyeröket, (nevetés) és szöröncséssem meksütöttem,
elősször életömbe. H..ojan... Dagasztannyi dagasztottam akkor má sokszor.
(— És hogyan kell a kenyeret elkészíteni? A tésztáját.)
— Já! A teknyőbe. Teknyőbe beleszitájuk a lisztöt. Mekszitájuk előttelevő
este a lisztöt, és mekcsinájuk a kovászt, kovászt köl csináni. Úgym...úgy
montuk, hogy mektösszük a kovást..kovászt. Nem úgy montuk, hogy
mekcsinájuk a kovászt, mektöttük este ja kovászt. Az aszt jelönti, hogy â,
hogy â megásztatott elésztőt összekeverjük kevés liszttel, ojan, ojan kis ö... A
teknyő végibe, ëggyik végibe, nem oda, ahová össze beleszitátuk má ja lisztöt.
Ot má ott a liszt, csak a üressebbik végibe, ocs csinájuk meg osztán a kovászt.
S az röggere szépem mekkel, és röggé"dagasztunk.
(— És fontos az is, hogy este legyen leszitálva az a liszt?)
— I§en.
(— És miért fontos az?)
— Azér, hogy osztán a, osztán a élesztő, az a kovász az mekkel. És asztot
bedagasztyuk, ö asziszöm röggel szoktuk me... bedagasztanyi, s osztán úty
később, később akkor osztán levájújjuk, mikor má mekkët. Melegön van, bent
a konyhábo, melek konyhábo, és mikor mekkel, akkor lcvájújuk. Asz
mongyuk, hogy az a vájulás.
( - Igen.)
— Megvájújuk a kenyeret, és kosaragba rakjuk. Akkor leszakajtunk
...Szakajtókosarakot elkészíttyük, belé ő, beleterögettyük a konyharuhávol;
kenyérruhákot rakunk a kosárbo, enyhém meglisztözzük, és akkor mindég
ëty-ëty kenyérnyi, ëty kenyérnyi tésztát leszakajtunk a sogbul, ami ot van
megdagasztva. Ëggy | kenyérrevalót mekh...leszakajtunk belülle, aszt
megvájújuk. Hah ojan szivessen vájúnám, látót, hoty szinte érzőm, hogy uty
hogyan is szoktuk vájúnyi. így a, így e szépen, ojan.. a... a abbú lösz osztán a
foszlós kenyér, hotyha jól meg van..., hotyha jól megvájútuk. Az aszt jelönti,
hogy az a az a tészta osztán nem ojan, hogy, hogy ojan apró nem tudom én
micsodágbo ö...
(— ...gubanc...)
— No. Akkor megvan a szálo annak a ... Já, be vam má kapcsúva? ... a
szálo megvan a kenyérnek. Ojan szépen, ahogyan, ahogyan vájújuk, akkor má
így szinte, szinte ojan... Hát akkor, akkor finom a kenyér. No. így szoktuk
sütnyi. Hogy oszt... osztám mikor kisüt, kifut a kemönce, akkor beraktuk, s
két órát bent vót. Két órát szoktuk bent hannyi, akkorra meksűt.
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( - Igen. Hány kenyeret sütöttek egyszerre?)
— Hatot. Hatot-hetet. Attú függ, hogy mekkora vót a kemence. így mindég.
(— S akkor több embernek volt ez a kenyér, vagy pedig ezt mind
elraktározták valahogy? Félretették maguknak?)
— Két u no.. Igen. Fére, persze. Vót ëty kënyérrâcs. Kint lógott a
komorábo, két gërëndâro vót folsz...gë gërëndân lógott, két szögön. Az az úgy
nézőt ki,... Mihö hasonlíccsam? Nem tudom, hogy a parasztkocsikon láttotok
saroglát? Sarogja. Ipszilonos ível íródik. Sarogja. Az | abba töszik, abba töszik
a szénát, lovak számáro, hotyha valahun Ieánok. Mongyuk, hotyha vásárro
möntek, akkor a saraglábo töttek ö..., ...szénát, és osztán kifokták a a lovat, és
abbui övött. No., ho hasonló alkotmány vót, amit osztán dróton,, két végin,
két végirű mönt föl a drót, innen is, a másik végirül is a saroglánok, és aszt
osztán fölakasztottuk. Esz kënyérrâcs vót. Nem saragla. De ëppen úgy nézőt
ki, mongyuk, mind a úgynevezöt saragla. És a aszt fölakasztottuk a komorábo,
és ära raktuk. És elvót két hétig is, prímán. Mek së szárodott, és fris maratt.
( - És hogyhogy nem száradt meg?)
— Nem szárot ki. Nem.
(— Nem? S ennek mi a titka, hogy nem száradt ki? Mert a mai kenyér az
mindjárt kiszárad, hogyha nincsen olyan...)
— Ez nem szárot ki. Jó helön vót, asziszöm. Mer ojan huzatos helön vót. De
nem ojan szellős helön, hoty hoty kiszároggyon. Nem szokot kiszáronnyi. És
ha kiszárott is, tálán nem is vótunk a annyira igényössek. Úgy isz.. úgy
hiszöm, hogy jó vót az akkor is, hotyha, ha esetleg má szározab vót. Nem úgy,
mind most, hozzá vagyunk szokva, hogy mindönnap fris kenyér. És hotyha,
akkor az a hat-hét kenyér, de csálád is nagy vót. Hát mindëhun ahun sütöttek
kenyeret házná, ottam bisztos, hogy nacs család vót, azér sütöttek.
(— Igen. Akkor a kenyérsütést be is fejezhetjük, hogyha ki tetszett
menteni.)
— Há ki, há ki.
(— Akkor most még szeretném, hogyha valamit a disznóölésről mondana.
Mert van kenyér, most legyen hús is. Hogy van egy falun a disznóölés?)
— Lögyön hozzá hús is? Asz príma dolog.
( - Még nem voltam disznóölésen, úgyhogy szeretném, ha elmondaná
részletesen, hogy hogyan van, mert én nem értek hozzá egyáltalán. Hogy
megismerjem.)
— Igen. Há amikor má mekhízott a disznó, persze hízod disznót szoktak
leőnyi, akkor má hajnaba sürgés-forgás van a házná. És ő .. akkor a
asszonynak annyi a dóga a disznóölés mellett...A férfiak mekfenyik a kést,
ugyi elkészíttik a kést, és el | áthíják a szomszédot, a disznót segíccsön
lefognyi. Kihúzzák, kihúzzák az udvara, és akkor az ölő rá térdel a disznónak
a lábáro, vagy mit tudom én. Szóval lefogják, no úgy lefogják, hoty
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hozzáférjön a szivihö. S akkor a kést beleszúrja szivibe, és a háziasszony ot
vam má tállol, amibe keveri a vért. Tál és a főzőkánál, a w a fákánálló keveri a
vért, hogy meg në alugyon. És osztám mekpörzsülik a disznót. Mindék
pörzsűnyi szoktuk. Nem nemcsak leforáznyi, osztám persze jó meleg vízbe
lemosnyi, de először lepörzsűnyi, akkor van igazi jó íze. Mindönnek.
Mongyuk ami ahová ja bőrt fölhasználjuk, mind például a szoktunk tönnyi a
préshurkábo is, ëty keveske bőrt is, vagy akárhová hotyha fohásznájuk a bőrt,
annak sokká jobb íze van - a pörzsűttnek - mint hotyha csak forásztuk vóna.
Mer pörzsülés után osztám még le szoktuk foráznyi. Nem foráznyi. Nem
foráznyi, hanem jó meleg vízbe lemosnyi. Szóval natyszörű j natyszörű
munka. Mindég élvesztük a disznóölést. Az nem ojan, nem ojan közönségös
munka. Nem mindönnap.
(— Mikor szoktak disznót ölni?)
( - S tovább?)
— Nincs tovább. Tessék?
( - Mikor szoktak disznót ölni?)
— Há télön.
(— Úgy hizlalják a disznót, hogy valamilyen ünnepre vághassák le?)
— Szoktuk, szoktuk. Kárácsonyra. Nem ijen ijen családi ünnepre, nem
szoktung disznót vágnyi. Mer akkor nem gyöttünk össze annyian. Télön, télön
szoktunk, kárácsonyra lektöpször. Kárácsonyra mindég. Mer aszt monthatom,
kárácsonyra mindég váktunk disznót azér, hogy akkor gyönnek a ünnepök és
hideg van. Osztán vót, amit fölfüstűtüng belülle. A sunkákot foliustűtük, a
bordát is szoktuk füstűnyi, az is igön finom. A füstűt borda. És a többit mög
lesütöttük, vegy meksütöttük. Órját. Az órja, az a gerince. Az a kármánádlija,
amit vöszünk a üzletbe, kármánádlit, az disznóöléskor órja. He. Abbú van
igön jó leves. És hát disznóbul igön sok jó falat van ëgy disznóbú, mék hotyha
nem is három mázsás. He, akkor is.
(— Igen. És a perzselés után mit szoktak? )
— Lemostuk, jó meleg vízbe, és levakartuk.
(— Milyen eszközzel perzselték? Mert régen nem volt még gáz.)
— Já! Szálmávó.
( - Szalmával?)
— Persze. Szálmávó. Mindég. Akkor má meg vótak csinávó azok a
úgynevezöd doskák. He. Ojan kis kötegök.
( - Igen. )
— És av awa szokták osztám pörzsűnyi mindég.
(— És azt is előttevaló este ugye elkészítették?)
— Igen, az má el vót előre készítve.
(— És azt hogy készítették? Azt a doskát.)
— Ojan kis kötegöt, ëggy-ëggy ijen csomót összefoktak. Asztot
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összekötötték, szintén szálmávó. Nem, nem maddzaggal, vagy valami.
Szálmávó összekötötték. Úgy készítötték rá, és a osztám még odakészítöttek
égy rakás szálmát, hotyha, hotyha köllött, há ott ahum még hum még láttok
rajta valami ö lepörzsűnyivalót, akkor asztot odavitték a lángot szalmán.
(— S miért pont szalmát? Miért nem kis fadarabot vagy akármi mást, ami
szintén jól ég?)
— Az nem ég e..., az nem pörzsűte vóna le ojan szépen égyenletössen. Azér
szálmát, mer annak, annak öö nem tart sokáig a lángjo, de állondóan láng
lehet. No nem, mer ö ojan szikrávó nem lehet, csak lángo lehet lepörzsűnyi a
szőrt.
( - És aztán, mikor leperzselték, akkor hogy darabolták. Utána leszedték a
bőrét vagy lenyúzták vagy hogyan szokták földarabolni? Miből csinálták a
hurkát? Azt is tessék elmondani!)
— Először a, először a néty szobrát... ah haha, combja mönt ki. A néc comb.
És utánno osztán a hátán szokták... Nem, nem hátáro fektették és kivötték a
beleit, avval má ja háziasszony mehetöt ki, vagy asszonynépség, má akkor
osztán takaríthatta ja belet, amibe osztán hurkát tőtöttek, és a férfiak mök
földarabúták a húst. Eső vót a comb, a néc comb, és teknyőbe raktuk. Akkor
vót vájt fateknyő, abba raktuk a húst. A combot, osztán a órját, úgynevezött
órját, aszt a gerincöt, és a többit is. Mind odamönt a teknyőbe, és osztán
elszortírosztuk, hogy möllik hová.
( - És aztán hogy vágták föl? Min? Ilyen deszkán vagy földön volt a disznó
vagy valahova fölakasztották?)
— Szokták fölakasztannyi is, de íty faluhelön, lektöp helön, vagy nálunk is,
há lektöpször ö asztalra tötték és ot boncúták. Jó dolog vót a disznóölés.
Másnap óvasztottunk.
( - Miből van a hurka?)
— Hurka? Hát a májo. Májbú van a májos hurka, és van vérös hurka, amibe
nincs máj. De a májos hurkábo "esősorba ugyi a májot, és és ojan ö ojan apró
szeletököt, vagyis nem ojan hogy a, hogy éggy mongyuk ec combot
föszeletűnek, vagy éggy | szé ojan szép szeletököd bele. Ahunnam mikor
bontották a disznót, és mindéhunnan akad valami ojan, ojan darapka, amit le
kő rúla vönnyi, hoty szép darab lögyön. Mer amit féretöszünk az, asz szép
mindég, vagy a amit osztán teknyőbe raktunk, és levet csinállunk rá, ami maj
főfiistülésre kerül, annak szépnek kő lönnyi. De a, mindig van ojan, ojan
aprólékja, ami, ami ledárállásro való. Asztot szoktuk ledatányi, aho ja májot
ledarátuk, és abbú vót a hurka. Osztán csinátunk vérös hurkát, abba nem
töttük a májot, a vér nékülibe töttüg bele ja májot. Kétfajta hurkát szoktunk
csináni.
(— És a véres hurkába még mi megy?)
— Asztotott zsemle. Vérbe ásztottuk a zsemlét. Megmetétük.
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(— Akkor nem alvad meg?)
— Nem. Meg van sózva, nem alvad meg. És ö akkor a zsemlét fölmetétük,
és abba megásztottuk, s abbú vót a véröshurka. De abba is töttünk a májos
hurka tötelékjibű, kevertünk a vérös hurkábo, hogy abba is lögyön hús.
Nemcsak a | nem zsemlévé" vót tőtve, hanem hús is vót benne.
(— Milyen fűszereket használtak hozzá?)
— Borsot, majoránnát, és a vérös hurkábo köményt is. Többibe nem. A
májozsba nem töttünk köményt. A vérözsbe töttünk. Abba borsot és köményt.
( - Igen.)
— Asziszöm, mást nem töttüng bele. Hehe.
(— A kolbász az hogy készül? Milyen hús jó a kolbászba?)
— Kolbászt? Azt ritkán csinátunk. Aszt ritkán csinátunk, mer nagy vót a
család. Othun is, mikor még othun vótam a szüleimné, ott is hotyha
disznóölés vót, há ojasféle nem jutott a húzsbú, mék hotyha nagy vót a disznó,
akkor së, mer nagy vót a család. Útyhogy a t.... kolbászt csak kolbászt csak
ocs csinánok, ahun nem tuggyák úgy mit tudom én rövid időm belű fölényi, és
a kolbász elál soká. Fölfüstülik, osztán elvan soká. És így mök csak a
combokot szoktuk eltönnyi. Fölfüstűnyi, és osztán etönnyi későbre. Abbú vót
osztám mék húsvétra is. A követköző húsvétra. Utyhoty ha télön ötünk,
mongyuk kárácsonyra őtüng disznót, és akkor a combja jó vót má, má másik
eszt, igen há másik esztendőre, hotyha kárácsonyra ötünk. Tavaszra, húsvétra
vagy néha még, néha mék tavasszá, mikor má mekkezdőttek kint a munkák a
fódekön, má még akkor is, akkor is akárhánszor bizon hoszták utánnunk
íustűtt húzsbú készűtt ételt.
(— És a zsírjával mit csinálnak a disznónak? Ha sok a hája, sok a zsíija, azt
hogy szokták földolgozni? Mit szoktak belőle csinálni?)
— Kióvasztottuk. Csak, csak úty fölmetétük apróra, nem túlságossan
apróra, há ijen szeletökre, mongyuk így ijeny, ijen dárápkákro, és asztot
kióvasztottuk, abbú vót a finom töpörtyű. Elvót egéssz évbe. Éggyiktű másikik
kitartott.
(— És a szalonnát?)
— No. Ez vót a szalonna. Ebbű csinát, ebbű... Szalonnát megmetétük, és
aszt kióvasztottuk, a zsíijábo meksűt, és abba, mikor má piros vót a töpörtyű,
a zsír letisztút, szépem, mer először csak ojam mind a | ojan zavaros még
akkor elősször. De osztám má mikor letisztul, má csak habzik éty kicsinkét,
akkor osztám má töpörtyű fölgyön, aszt kiszöggyük, vaty szűrőre öntyük, úgy
zsírral éggyütt a bödön fölött, amibe ja zsírt összeszöggyük, vagy mö.. amibe
összeöntyük. Akkor abbú vót a finom fris töpörtyű. És sok jó falat van éd
disznóölézsbű.
(— És a tokaszalonna?)
— Tokaszalonna? Asz szintén igöm príma. Aszt a többi szalonnávó szoktuk
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fölfüstűnyi oldalassal. Odalassal és a szalonnávó. Tokaszalonnát is.
(— És még milyen szalonnafajták vannak? Van a tokaszalonna. )
És, és a oldal, a ódalas, azon nincs a szalonna, de a szalonna a ódalábú
való. Vagy a hasaalja szalonna, mög a hátábul való szalonna. Hisz a
hízódisznót | a egésszen szalonna fogja körii. Hihihi. Azér.. De tokaszalonna
az igön jó.
(— Miért az a legjobb? Azt szereti a legjobban? Azt tetszik szeretni?)
— Nem. Nem. Csak aszt mindönki legjobb, leginkább dicséri. A
tokaszalonnát. Asztot ha hotyha fölfüstűjük, elvan sokáig. Sokat sokszor lehet
belülle vágnyi.
(— S azt meg is szokták egy kicsit fokhagymázni, ugye? Bepaprikázni.)
— Igen. Má akkor, amikor elke..., amikor má főzzük. De akkor, amikor a
szalonnát is, ëppen úgy, mind a füstűnyivaló húst, aszt teknyőbe ásztottyuk.
És akkor a metéllünk rá fohájmát. Mit szoktunk? Ja! Meksózzuk, besózzuk
rendössen, és fokhajmát metéllünk rá jés avval, és levet készíttünk rá,
fokhaj más-sós levet, és avval osztám mindön nap mek köl locsúnyi. Ëty-két
hétig. Mongyuk két-három hétik szoktuk teknyőbe locsúgatnyi, és osztán,
osztán töttük föl fustűnyi. Nem minnyá ja fris húst. Amikor má jól áttötte a só.
( - És az a só az miért volt jó? Miért kenték rá, mit segített az a húsnak?)
— Tartósíttó. Az a ëggyetlen tartósíttója vót ennek a húsnak. Mög asz, hoty
kiszárott,
ugyi.
Azelőtt
a
kémémbe
is
szoktuk
füstűnyi.
Odaaggaszt...odaaggattuk föl a füstűnyivaló húst. Mer nálunk kemence is vót,
há ott is vót kímény. Asz az nyitót kémény vót. A ami a kemöncéné vót, az
nem zárt kímény, ot szoktunk töbnyire, kemöncéné. De úty, hogy meleg në
érje, csak a füst.
(— Egészen föl, magasba ugye?)
— Igen.
(— És ki szokta azt odatenni? Kisgyerek? Vagy pedig valamilyen férfi
szokta odarakni?)
— Férfi szokta.
(— Hogyan? Hogyanjutott oda föl?)
— Há, há nem egésszen föl abba ja, abba vékony kíménybe, hanem a
kímény alatt vam még ojan hogy mongyam? Nem a sporhcldbű mögy a
kémény, hanem elősször a asz mongyák, hogy a nôtër, ahun, ahun a füst
összegyün, és onnan mögy osztán, onnan épül a kémény. Az a nótör fölöt van.
( - Igen.)
— Asztot csak látnyi lehet, hoty hogy valaki jól megércse. Nekünk ot van
kint a komorábo. Ot van a kemönce, csak mos má az nincs. Persze, mer asztot
má becsináták, a ajtáját. Má ot máskéb van.
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A karácsonyról
(— Anna néni, legyen szíves mondjon nekem valamit a karácsonyi
szokásokról! Mikor van ádvent?)
— Ádvent? Néty héttel kárácsony előt kezdődik. Kárácsony előt néty héttel.
Akkor kezdődik a ádvent. Az a Jézuskavárás ideje. Osztán kárácsonkor
hát...Ahun gyerökök vannak, ahun csálád van, nagyop csálád, há ottan ott |
ménné nagyobb a csálád, ánná nagyobb ünnep a kárácsony. Én úgy
gondulom. Út tapasztalam. Mer mikor othun vótam, mink is sokan vótunk
tcstvérék, sok gyerök vót, nagy dolog vót a kárácsony. Osztám mikor a
mijeink vótak neköm négy gyerököm vót, de nálunk nad dolog, nagy ünnep
vót a kárácsony, és há örűt mindöggyik má előre, hogy mit is fok hozni a
Jézuska. Há mindég, mindég azér csak kieszközűtük, hogy mindöggyiknek
lögyön valami, valami, aminek tuggyon örűnyi. És magánok a ünnepnek is
örűt mindéggyik, mer ojam beállítottságú család vótunk, hogy a ünnepnek is
tuggyunk örűnyi, në csak annak, hogy a majd mit kapunk ünnepkor. Hanem
maga ja ünnep lögyön igazi ünnep. És hát...
(— És akkor hogy szoktak...Tessék, tessék nyogodtan.)
— Hoty szépen | szépen vártuk mindég a karácsont. Útyhogy még most is jó
rá visszaemléköznyi. És asz hiszöm, hogy a gyerökeink is szivessen
emiéköznek vissza a régi kárácsonyokra.
(— Milyen volt egy ilyen régi karácsony? Kicsit emlékezzen, hogy halljuk
mi is fiatalok!)
— Hát ojanforma, mind most, de tálán nagyop hangsújt fektettek a vallás,
vallási szempontbú is a kárácsony mivoltáro. Lehet, hoty többet, de ugyi most
is csak vannak vállásos csáládok. Hát ottan nem a "eső, eső kérdés nem is asz,
hoty mit fogunk kapnyi, hanem gyön a Jézuska. Emlékszök rá, mikor örűtünk,
hogy gyön a Jézuska. És úgy is nevetük a gyerökeinköt is, hogy örüljenek, né
csak a annak, amit hoz a Jézuska, hanem maga a Jézuska a legnagyobb
ajándék.
(— És mikor tudta meg - mert említette, hogy úgy nevelték magát is, és a
gyerekeit is, úgy nevelte, hogy a Jézuska hozza az ajándékot -, mikor tetszett
megtudni, hogy valójában nem a Jézuska hozza, hanem a szülei rakják a fa
alá az ajándokot? Akkor mit érzett, mikor ez kiderült, tulajdonképpen, hogy
egy kis csalafintaság van dologban?)
— Nem lepődik meg ezön aszt hiszöm égy gyerök së, mer azér sejti. Tálán
sejti. Hát és, há mink is ugyi addig, még az embör egésszen kicsi, mongyuk
négy-öt éves korig, tálán még addig elhiszi, hogy a Jézuska hozza. Mer
tulajdonképpen valóba a Jézus hozza, mer ha nem születöt vóna meg a Jézus,
nem vóna kárácsony, és nem vóna ájándék. No, azér, azér osztám má mikor
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nagyobb, akkor mek tuggya aszt értennyi, hogy valóban a Jézus hozza, ha nem
is sájátkezűleg hozza ide, hanem há legalábbis a hívő embör így, így
mágya*rázzo mek, hogy a Jézus hozza mindönképpen, mer ha nem gyöt vóna,
nem születöt vóna mind... meg mind embör, akkor, akkor nem vóna, nem a
Jézuska hozná, és nem vóna karácsony. Mer a eső karácsony, amikor történt,
a eső kárácsony, amikor a Jézus születött, hát aszt ünnepűjíik karácsonykor, a
Jézus születésit.
•
( - És akkor hog}' telt el egy ilyen karácsonyi készülődés? Akkor, amikor
még maga gyerek volt. 24-e előtt, 23-án. A karácsonyfát honnan szerezték?
Hogy díszítették fel? Meg ilyen apróbb dolgokat legyen szíves mondjon el!)
— Hát akkor, mikor ém mék kicsiny vótam, akkor nekünk vót ëggy edémbe
ëgy rozmaringunk. Igön szép vót, gyönyörű. Édösápánk igön értött a | igön
szerette ja kertészetöt, és ojany alakúra nevëte aszt a rozmaringot. Ëgy nagy
fadöbömbe vót, ëty faedémbe vót, és karácsonyra asztot szoktuk
fődiszíttennyi- szokták a szüleink, mikor még én, én is kicsiny vótam, há
szülök asztot diszítötték föl. Nem is hosztak akkor fenyőfát kárácsonyra,
hanem aszt a rozmaringot szokták mindön évbe úgy edénnyel behozni és
foldíszíttennyi. Később osztám má ö később osztám má vót - mondom
édösápánk szeretöt kertészkönnyi - vót, gyökeres ker...ő gyökeres fenyőfánk,
és akkor osztám má asztot hosztug be. Később osztám mëk má vöttek. Még
osztán én is ölék fiatalon elkerűtem hazúrul. Osztám má it vótak. Ha ha. It vót
a mi karácsonyunk. Mindég akkor elmöntünk ö | Szöncön szoktuk vásányi
fenyőfát, és asztot födi szí töttük.
( - Mivel díszítették fel? Mit raktak rá?)
— Angyalhajat is. Já, aszt utóra. Avval kezdőm, amivel befejeznyi köll. Mer
aszt addig nem lehet. Elősször ráaggatnyi a cukorkát, csokit, ami, ami van.
Aszt má elkészítöttük. Töbnyire csomagútunk is. Vöttünk kész csomagulázsbo
is, osztám magunk is csomagútunk. Álmát isz szoktunk rátönnyi. Ojan
erőssebb ágocskákro szoktunk álmát is rak...a akasztannyi. És diót is,
sztaniolba csomagúd diót. Osztán saját készítményű csokoládét isz szoktunk
becsomagúnyi, és azon kívű amit vöttünk, hát megraktuk, úty, hoty a jussom
belülle mindöggyiknek, ha leszöggyük. Mer mindég vótunk azér othun is, a
én test...neköm is sok testvéröm vót, és gyerökcim is négyen vótak. Há jussom
mindönkinek.
( - És milyen volt egy karácsonyi vacsora? Mik a fogások a vacsoránál?)
— Vacsoráná eső vót...No mijén sorrendbe isz szoktuk mektartannyi? Eső a
dió. Törtünk diót legelőször. Diót és álmát töttünk a asztalra, és a mielőt még
mekkesztük vóna a tulajdonképpeni vacsorát, diót tört mindönki. És ha a
dijója egésségös vót bévű, nenn vót, nem vót ö mit tudom én valami
mekhibásodod dió, ha egésségözs dió vót, asz montuk, hogy egésségössek
löszünk egéssz évbe, mer a dió egésségös, hotyha ojan szép egésségös ö |
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görözd I vót benne. És akié mög véletlenű férges vót, vagy vagy előfordút,
hogy hogy ojan töpörödöt vót má az a sz diónak a széke, akkor, akkor
aszontuk, hoty he asz csak ojam mondás vót, tuttuk, hogy nem igaz, mer hát
mi köze vóna a dijónak aho, hogy mijeny egé..., mijeny lösz a egésségünk a
továbbiakba, vagyis a követköző évbe. De mégis asz szoktuk mondannyi. És
osztám babot is fösztünk aszt a natyszömű babot, úgynevezöt lóbabot, és aszt
is. És még mit isz szoktunk kárácsony estére? Babot, mézet, ostyát, osztán és
mákos csikmákot.
(— Mákos csikmákot?)
— Mákos csikmákot habart levessel. Savanyó, savanyó lencselevessel vagy
borsólevessel.
(— Habart borsót, de rég ettem!)
— Jó? Szeretöd? Hahaha. Gyürkés, fehér cipót, ugyi?
(— Milyen cipót?)
— Gyürkés, fehér cipót. Gyürkéje. Az a ojan foradás a kenyérön. Nem
ismerőd aszt a dalt, hogy: „Édesanyám de messze elmentem..."
(— Nem ismerem. Énekelje el, legyen szíves!)
— Énekűljem?
(— Ha van kedve, persze.)
(ének)
Azér mondom, hogy gyürkés, fehér cipó. Innen ered, hehehe. De jó vót! Az
asz, hogy ojan kiforáso vót. Ojan foradás akatt a kenyérnek vagy a cipónak.
Cipó vót a mikor má leszekajtottuk a kenyeret, ahány kosár, kosarat no
mongyuk, hogy ahány kenyér befért a kemencébe, de hotyha még maratt ëty
kis, ëgy ö ëgy ö mongyuk ëggy ijen maréknyi tészta, abbú sütöttük a cipót. Az
vót a cipócska.
( - Igen, aztán repedés volt rajta az a gyürke, igaz?)
— Kiforás, ojan kiforás.
( - Igen, igen.)
— Az vót a gyürke.

Anna néni legkedvesebb gyermekkori
emlékei
Mondom, ha gyerökkoromrú köllenne beszényi, akkor ara emiéközök
vissza, hogy igën szerettem iskolábo járnyi. És édösapám szeretöt
kertészkönnyi, vót szép naty kertünk, teli gyümöcsfákkol. Ëty sor, ëty sor
szívafa, ëty sor körtefa, ëty sor almafa, mindömbül ëty sor. És vót hátul ojan
sutergödör a kertünkbe, ahunnam mikor építőtték a házat, akkor onnan horták
a sutért. Ot még víz is vót. Abba hátsó sutergödörbe vót ëty kis víz, útyhogy
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gyerekkoromba még othun fiirüttünk sutergödörbe. Későb osztám beton,
illetve ciment medencét készítött a édösápánk a kútná. Mer akkor rángotókút
vót, és a cső alat, ottan a kifojó cső alat vót ëgy kissé... ëty kiseb medence,
csak ëgy ojan vájlingszerű medence, és abbú ëggy, ëgy lukacska, ëcs
csövecske vezetött átt a a nagy medencébe. És osztám má abba fiirüttünk. Má
hátú akkor kiszárott az a kavicsmedence, vagy az a gödör, kavicsgödör, ahun
szoktunk fürünnyi. Tiszta víz vód benne. Osztám má folvátotta ez a
bëtommedence. Abba furüttünk. Vótunk sokan testvérök, igön jó, igön szép
gyerökkorom vót. Öröm rá visszaemléköznyi, komojan. Igön szerettek a
szüleink bennünköt. Okos édösápánk vót. Édösányánk igön jóságos, csak a
jóságo vót nagyobb a okosságáná. S a édösápám, há tényleg ojan, hoty aszt
ákárhányon gyüttek a falubú tánácsot kérnyi hozzá, számtalan esetbe. És
külömböző esetögbe. Mindönhő tudott tanácsot annyi. És há és is hálás
vagyok a Istennek, hogy ojan szüleim vótak. Azér vagyok magam is optimista
egéssz életömbe, hotyha valami nem sikerűijön, akkor së keserödök el, mer
kiigazodik. Nem fullünk bele, hehe.
( - S az édesapja mivel foglalkozott? Mi volt?)
— Kosárkötéssel is. Nemcsak kosarakot, termesztöt vesszőt, aranyfíiz
vesszőt. Asztot hotyha lehámoz...lepucúta, akkor szokod bútort is készíttennyi.
Például szép vót igön szép virág virágtartónk, annak az egésszen vesszőbül
vót. Nem is tudom má a ëgy lábo vót vagyis ëggy a, hogyan is vót az, no?
Nem úgy, hogy vót három vagy négy lábo, nem úgy, hanem középrű vót lábo,
és azon ëggy, azon ëggy körübelű körübelű ojany nyócvanszor nyócvan
szé....lehetött az ä, de gömbölű vót, az âdëszka, ami körű vót fonva, igön szép
diszössen. Pucútuk, hámozot vesszőbü igön szépen, ëggy ijen széllös vót a
kerülete, mongyuk ijem magos, és ojan ritka. Nem úgy, hoty befonva, csak
ojan szép mintásra valahogyan eligazítva ja szálok, de nem befonva sűrűre.
No, az vót a ódala. És abba vótak osztán a virágcserepek, ablakná. Ebbe ja
gömbölü virákkosárbo. Osztán vót ëgy rëkaménk. Vesz...vesszőbül fonva.
Aszt is édösápám pucút vesszőbü, hámozot vesszőbü fonta. Osztán zsöjjék
vótak. Magyarul "fotel". He...Azér mondom, hogy magyarul, mer magyarul
zsöjye. No az ojany is vót. Asziszöm, négy vót a házná. Osztán vót támlátlon
gömböjű szék. Aszt mind a édösápám készítötte, és nemcsak nekünk, hanem
hát vótak megrendelései is, de töbnyire kosarak; tyúkkosár, boríttó,
krumpliszödő kosár, lútkosár. Azelőt lútkosarak is vótak. Amibe a libákot
űtették mek tavasszá. Mikor tojólúdat megűtették, mikor má lekotlott. Akkor
ara naty kosarak köllöttek. Mög abrakos kosár is vót. Abrakos, amibe a
abrakot atták a márháknok, vagyis a álotoknak. És nemcsak ő maga hoty
fonyott, hanem elmönt taníttani is. Nem tudom Búrszentmiklóson tanított, és
ottam megismerködött a búrszentmiklósi plébános úrral, jóba vót, bárátságot
kötöttek, útyhogy mikor építötték a házot a szüleim, akkor a búrszentmiklósi
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plébános adot kőccsön pénzt. Asz ..ő segítötte ki őköt pénzel. És osztám mikor
mikor édösapám megírta neki, hoty késszen van a ház, és má osztán ugyi
lassan keszte törlesztennyi a adósságot, akkor a búrszentmiklósi plébános úr
két szép képet küdött, hogy avval kűdi áldását a házro. Hehe...Ere úgy
emlékszök. Mék tálám most is megvannak a képek, de asz hiszöm a testvéröm
léjányáná van. A legöregebbik testvérömnek a lejányo mönt osztán a oda ja
szülőhászho, ahun a szüleim laktak. Mer má édösanyám csak égyedű vót,
osztán odamönt laknyi a testvérömnek éggyik lejányo. Há lehet, hogy nálo
vannak mongyuk ezök a | ez a emlékkép. Övé lött osztán ottand, ami vót a
házná.
(— És édesanyja mivel foglalkozott?)
— Há gyerökökkel vót lekötve. Kilenc testvér, vaty kilencen vótunk
testvérök. Nyócany nyöttünk fol, égy mekhät kiskorábo. Barni tuggyá, hoty
kik vótak. Mék kicsiny vót, út tutta fölsorúnyi, hoty kik vótak azok. Tudod
még?
(— Persze.)
— Most neked kell beszélned, nem nekem.
( - Boris, Cili, Julis, Maris, Gabi, Annus, Katica, Magda.)
— Hehehe...Mék tudod? Jézuskám, és ém még mekkorát röhöktem!
(— Nem baj.)
(— Az nem baj. Hajólesik, akkor csak nyugodtan.)
Elmondta: Hamerlík Józsefné, 81 éves
Hegysúr, 1993. október 11.
Gyűjtötte és lejegyezte: Balajti Csilla, IV. éves
angol-magyar szakos hallgató

A szántás és vetés
( - Hogy volt a szántás?)
— Arátás után minnya gyött a eső szántás. Az a föld...a tarló forgátás,
aszonygyuk. Mikor az megvót, az akkor, az a főd pihent, de ëty hejön,
ahogyan gyött a időjárás, esött, és ö..megázott a főd, akkor a w ä mëgin kő
vaia...köllöt valamit csinányi. Meg löt fogasúva, hengörözve, amit kivánt az a
főd. Akkor, mikor az az megvót, mëgincsak előgyöt szeptember eső hete,
akkor má a nép kezdőt rajta gondúkozni, hogy má lassan köll vető alá
szántonnyi. Szeptember tizedikén, körübelű úgy vótak szántonni mindég.
Mikor az megvót - a naggya szántás amikor el vót vég...ö végezve - az beletet
körübelű két hét, útyhogy szeptember huszadika után, má köllött...má
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legalábbis huszadika, úty tizenöt-húsz között a rozsot el köllöt vetni. Az vót a
eső vetés. Mostan u...akora... má nem vetnek rozsot.
(— Miért nem vetnek ma rozsot?)
— Hát azér, mer az nem ojan értékös valami. Holott az a leg egésségösep
kényér ö kényérnekvaló. Útyhogy ha.. Hogyam mongyam meg? Ha esetleg
akartak ojan vérmöseb lovakot tenyésztenni, azoknak attak rozsot. Főt rozsot.
Útyhogy asz | az rettenetössen tápláto a vért. Hogy az úgy mönt, mind a táltos,
az a ló. Útyhogy a w ä nem lehetőt vele bírni a szántásná, és asz szinte
kihabzott a szántásbo is, de akkor is mönt. Mikor ugy...ugyi a rozs el vót
vetve, akkor mögen azon spekulátok, hogy má lassam mos mát it van a
szeptember húsz, má október eleje lassan közelödik, akkor el kő vetnyi a búzát
is. Útyhogy a buza lekkésőbb úgy október tizedikéig, az mindég el vót vetve.
És asz szépen, asz tíz nap alatt a fődbű kikët - ëggyik mind a másik. S akor az
annyira szépen fejlődött, az nem ojan ö vót, mind mámo, a mai ö mai
vetésökné. Útyhogy aszt hol így vetik, hol úgy vetik, de az, asz tökéletössen
nem kel. És nem is fejlődik, mer a időjárás nem az, ami vót. Ez van benne. De
ugyi ez alá mind annak idejin horták a istállótrágyát, és úgy vót leszántvo.
Útyhogy akkor vót osztám bő termés. Asztot a, a éggy, égy ö trágyázást, aszt
kihúszták a fődbíil, mongyuk ojan négy év, öt év lektöbb. De azonközbe, akkor
má hásznátok műtrágyát - szuperfoszfátot. Annak idejin csak ez vót,
szuperfoszfát. Há asz fejlesztötte a gabonát. De akkor az a gabona szépen |
megérött, minnyá a főt szinin, útyhogy mikor előjött a a hótakaró, akkor az
má teljessen el vót bukrosodva. így nézőt ki, mind az embernek a tenyere
majnem ë. Elfutotta a egész fődet, útyhogy letakarta ő maga is a főggyit. Saját
maga. De osztán továb nem nyőt. Az ottam megát, s úgy bukrosodot szépen.
Előgyött a tavasz, akkor aszt lehctött...Először mekhengöröszték | lóval, és
utánno mégim meg vót fogasúva, akkor asz....asz monták, hogy nohát mennyi
kárt csinát. Nem csinát kárt. Sőt inkább azután kezdőt csak szépen fejlőnnyi,
de ojan gyönyörűn, hogy az embör..a a gazda...Aszt szokták mondannyi
közmodázsbo, hogy a gazda szeme hizlalja a búzát. Ez, ez, ez régi közmondás
vót. De úty, hotyha naponta, ha mindönnap kimönt, hát mindig asz látto, má
mégint fejlődött | tovább. Mondom annyi a külömbség akkori időszak és a
mostani, hogy asztot nem lehet összehasonlíttanni. A mai időszak má annyira
van, hogy az embör kimögy, hát eső tavaszi napfényös idő, ugyi az még öcs
csöpöt fölkapja a, a gabonát. Mer az a másfé centi csak a őszi gabona, a rozs
mëg a buza. Ez a kettő mönt. Tavasszá, mikor előgyött a március, akkor má
készülőnnek árpa álá. De ugyanakkor az a arpa álá való szántást aszt ősszel
végeszték el mindék szépen. Akkor tavasszá csak meg vót fogasúva, és
minnyá lehetőd bele vetnyi, | árpát. S akkor asztán az, az mégincsak le,
hengörözve. Szép, ugyanúgy fejlődött, mind a buza. Szinte ojan szép
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bukrossan. Úgy mondom, hogy bukrossan, mer hehe... falusiassam mondva.
És ugyi, vártuk osztán a a'ra'tást. De a isz szépen égymás utám bekövetközött,
annyira, hogy ahogyan kiszámította ja gazda, hoty körübelű mikor fog lehetni
aratnyi, az úgy szépen előgyött. Pétör-Pál napján ákárhánszor má szőtték
össze a aratókot, és má gyerünk kifelé.
( - És hogy ment végbe egy aratás? Mikor kezdtek? Reggel?)
— Reggé. Attú függ, hogy mijén vót a időjárás. Ha erőssen nedves vót, nagy
vót a harmat, akkor köllöt várni. Mer vizessen asztot nem lehet kászáni, mer a
kasza sé fokta el úgy, min köllene. És hát akor csak kárt csinát. De
ugyanakkor ha túlságossan szároz vót, akkor is sé lehetött, mer akkor ahogyan
kászávó vákto, akkor az a szöm, ahogyan nékivákto - mer ottan vót rajta a
kászán éggy ojan gerebleféle - hogy aszt nékivákto éppen a kálásznok, úd
döntötte el, útyhogy a mind ëty hère mönt, és a marokszödő az mëk szőtte
osztán szépen össze kévégbe.
(— Kik szedték a markot?)
— Hát lektöbnyire nők. Há ugyi asz az másro nem tutták hásznányi, mer hát
ugyi a gyöngép termetű, há útyhogy marokszödésre. Há vót kemény asszony
is, az is ákárhánszor kötözött is, vaty tálán kaszát is. Az is mektörtént, hoty
kászát is. És van ojan táj is, még mámo is, hogy a nem a férfiak végzik à
árátást, vagy ijen kászállást, hanem a nők. Pláne ö ö oroszokná. A., úgy
mongyák. Hát én én nem láttom, de a asz mongyák, hogy ottan férfi ijen, ijem
munkát nem végez.
És ez így mönt egösz végig. Akkor osztán gyött a cséplés. Ha még gőzgép
vót, és hát akkor nem vót úgy, mind mámo: kombaj vágjo, hanem ot vót
gőzgép, hozzája gőszkázán, vót égy verőnek monták, ami kicsépli. Beletötték
fölűrű a kévét, a szépen kicsépőte, és vót utánno elevátor, az mék szépen a
szálmát vitte föl és kazalba rakta. Az ojan szép vót, hogy hát öröm vót
ránézni. Attú függ, hoty ki rakta, no. És onnan osztán húszták, vaty pedik
hotyha sok vót valakinek, akkor vót nëkik ojany kétágú vágó, lábbó...Szépen
ojan darabot lekesztek, ëggy ojam méter, másfé métert a végibül, osztán abbú
mindék hortag be a istállóba. Álamnak. Má úgy mongyák, alomnak. S abbú
lött, vót a trágyo mëgin. íty ke...fojtatódott a év mëgën osztán továb. íty
kezdődött.
Hát ugyi osztán a kukorica. Az mëgën esött egösszen szeptember dërëkâtù,
má fog...lehetőt tördenyi. De akkor még nem vótak száríttók së, annak idejin,
hanem este letördeték a hüv...hüvő..hüvőköt, és összehorták oan helekre, vagy
vót ojan kocsiszén, vaty pedig ojan üres istálló vagy mit tudom én, hasonló
valami, ahová belerakták. Este, este összegyöttek, mit tudom én, ahány a
...attú függ, hoty mijén sokat hoszták össze. Akkor osztán ottan nëkifoktak
fosztannyi, és étyfelü öszekötötték. Hatos, hat | had darabot ëcs csomóba vagy
nyócat. Attú fük, hoty kinek mijén vót a passziója. Eszt is összekötötték, ész
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szépen fő vót aggatva a pádlásro. S asztán ottan szépen mekszárott. Ritka eset,
akiné vót - ojan igön - igön nagy gázdákná- száríttó, kukuricaszáríttó. Úgy,
min mámo is má van. Mámo má... má most máshová nem is töszik, csak
száríttóba, akár mék ha keveseb van is, akkor is. S így mönt végig.
Elmondta: Molnár Boldizsár, 78 éves.
Hegysúr, 1993. nov. 26.
Gyűjtötte és lejegyezte: Balajti Csilla IV. éves
magyar-angol szakos hallgató

A szövés
(— Erzsi néni, legyen szíves, mondjon egy-két dolgot a szövésről! Hogy
hogyan került tulajdonképpen kapcsolatba a szövéssel?)
— Hát a szövéssel úty kerűtem kapcsolatba, hogy a taníttóm, nekem a régi
taníttóm az ëgy magyarországi, Erdéjbű szármozott, Silló Bálint vót a neve.
Ottan Erdéjbe sojat szőtek, nem? És itten vótunk a iskolábo, mind iskolások,
és rászödöd bennünköt, hoty szőjünk, hogy nem-ë akarunk szőni.
Dehogyisnem, hogy mindönkinek...Ugyi nem vót akkor más foglalkozás. Hát
persze hogy akarunk. Akor megrendëte a szövőszéköt Budapestrii, ebű a
minisztériumbú, a Iparügyi Minisztériumbú megrendëte a szövőszék...Kettő
szövőszéköt hozatott, és akkor a kocsma hejiségnek ëggy ojam mellékhejiségje
vót, ottan vót gazdakör, ot vót a szövés. Húszan jártunk szövésre, má tanúni.
Szövő tanfojam vót tulajdonképpen. Rendét pamukot, és abból szőtünk. Akkor
ugyi vót kendör, kendörbü fontunk...Vótak ropkák. Meg is van a ropkám még.
Fontunk fonalat, akkor abbúl szőtünk zsákokat, mindönt, asztalteríttőköt.
Szép mindön, szép munkát, és asztán aszt értékösítöttük, ugyi hogy kinek nem
vót akkor ruha, abbú szőtünk anyagot, és abbú vártunk magunknak nihát. Mer
norinálissan az vót a, az vót a... Ojan szép ruhákot csinátunk, anyogot, hogy
...fehéret, osztán kivártuk. Hát más anyag nem vót akkor. Ez vót két évig.
Szőtünk. És osztán utánno má mindönki haza m.. vihette aszt a szövőszéköt,
és ugyi házrú házro mönt az a szövőszék. Akik jártunk szőni, fiúk vagy
lányok, s úgy házrú házro jártunk, és úgy, úgy szőtünk. Osztán ugyi, aki
megvötte a pamukot, elinöntünk oda, útyhogy a Szilviánok a nágymámájávol
isz szőtem mondom. Útyhogy akartunk ëgy-két pengőt, mer akkor pengő vót.
Hát úgy vótunk, hogy röggé kesztük nyóc órákkor, négy órát űt ëggyik a
szövőszégbe, négy órát a másik. Addig én csévésztem. Aszt a - mer a pamukot
aszt fő köllöd gombojíttannyi - aszt csévézésnek neveszték. Ugyi aszt úty
köllöt tekernyi, úty hajtottuk kézzel ojan kis orsókra, és osztán vót a vetéllő,
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ahogyan...Nekünk ojan szövőszékünk vót...Praktikus vót, mer úgy rángottuk a
maddzagot, és az a vetéllő magától futott, útyhogy vót ojan nap, hogy
mekszőtünk húsz métert is, hotyha jól mönt a szövés. És hát osztán így mönt
továb és tovább. Osztán ugyi má férhö möntek a léjányok. Mind evvel a
stafírungal, evvel a szövősz..., evvel aszt amit mink szőtünk. Nemcsak ide,
mások faluba is szőtünk törűközőköt, konyharuhákot, asztalteríttőköt,
mindönfélét. Osztán utánno má vége lőtt a háborúnak - háborúba abbamaratt,
ugyi háború asztán negyvennégybe kezdődött, osztán abbamaratt - és háború
utám mégéncsak érdeklőttem a szövés utám. Férjem dógozott, víze...vízesökné, és akkor asz mongya, hogy te asz mongya, hogy itt Újfalun - asz mongya ëgy asszon szöl. Há rettentően megörűtem - mondom - mer szöl, és - mondom
- elmögyök én oda - mondom - hoty hát igön kíváncsi vagyok, hogy mire. És
vót néki ëggy ijen kis szövőszékje. Ojan ütyes kisz szövőszékje vót, útyhogy a
mijenk az a magyarországi az óriásnagy vót. Egësz szoba mektët vele, tuggya,
ojan naty szövőszék vót. Osztán elhosztuk a mintát, és a onokabátyám csinát
ëty szövőszéköt. Pont ojan, ara a mintáro. Osztán szőtem a Gyetvábo, szőtem
húsz évet. Útyhogy onnaj möntem nyugdíjba. Há még mindég van a
szövőszéköm is, útyhogy ...Hát jó, szeretöm és szép szép munkákot lehetőt
vele csinányi, útyhogy...Én no és ez a, ez a taníttó, ennek köszönhetőm, mer
mondom ez mindönféle ijen házi, ipari, ijen dógokot tanítót meg velünk. A
szövést, a kukoricafonyást. Cipőköt csinátunk. Cipőt kukuricalevélbű.
Mindönt, mindönt a világon, mindönt csinátunk. Kár, hogy ijen rövid ideje
gyön, mer mondom igázán úgy ë szerettem vóna, mek szerettem vóna
mutatnyi is, hoty há mennyi mindönt...Hogy ő zembörnek ugyi nem is gyün a
eszibe annyi mindön, hogy ö no.
(— Igen. Jó. Akkor most azt szeretném megkérdezni, hogy milyen részei
vannak a szövőszéknek.)
— Szövőszéknek? Hát a szövőszégbe van két heng...Nem is két, három
henger van, tugya, amire föl van tekerve a pamuk, az gyön fő, úty föl a
másikra, s ëgy másik másik hengör megakadájozza, útyhogy në, annyira në
csússzon előre, s akkor a harmadik hengöröm mek tekeredik le ja anyag.
Útyhogy a fogaskerék van itt elöl, akkor megengedöm a fogaskereket, és
akkor hátú is van ëty fogaskerék fából, aszt fölnyitom, és akkor aszt tekeröm,
és akkor úgy gyün arébb, arébb a... Útyhogy mikor beszödöm aszt a részit,
tuggya, hoty hát a, hogy a van ä borda, úgy mongyák borda és a nyüstök. A
nyüstögbe vam befűzvel a a va... fonál, ahogyan gyön a hengerről, nem az a
nyüstögbe, nyüstögbül a bordábo. S osztán van a a bordánok a rámájo, s ugyi
avv al a láboimmal ugyi nyomkodom le ja nyiistököt, tuggya, az úgy változik,
nyílik a anyag, s akkor áddobom a vetéllőt. Asz vetéllőnek mongyák aszt a kis
csónakot. Mink út tanútuk, hogy vetéllő, ugyi az vót, úgy ez a a aki minköt
tanított, ez a Kapitány Irma volt ez a taníttónk, ez asz monta, hogy az vetéllő.
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Útyhogy nekünk is le köllött irnyi a szövőszéknek a részeit. És akkor ugyi
fölvettük asztot a pamukot. Vót éggy ojan néccer négy méteres, ijen
gömbölü...nem gömböjü, hanem nétyszö..., ojan néty, no má ijen alakú, no
ojan néddzetméter alakú vót. Oanra vetettük föl a pamukot. Mindék
kiszámítottuk, hogy égy motringba hán szál van, és a montrigok úgy ë vótak
kötözve, ojan öt részre. Asz kiszámítottuk, hogy égy motringba hánszor aszt
mekszorosztuk ahám motringot akartunk fölvetnyi, akkor kiszámítottuk, hoty
hám méter anyagot akarunk. S asztot fővetöttük negyvem méterre, attú függ,
mijén, mijén hosszút akartunk. S osztám má asztot leszöttük, asz, mikor má
kész vót az a, az a fölvetés, akkor úty szettük le arrú a fölvetőrű, mind a
kálácsot. Tuggyá, hogy úgy a le fontuk rúla normálissan, lefontuk és akkor,
akkor ketten tartott... ét tartotta ja anyagot, a pamukot, és kettem mök
hajtották. Asztot erőssen köllöt föltekernyi ja iszé, hotyíjákro ara a hengörre.
Asz szép munka vót. No, szép munka vót. Hát szép, szép munka. És aki aszt
látó, hát igázán no. Mondom Pozsomba mék szőtünk, kosztümököt isz
szőtünk.
( - Kosztümanyagot?)
— Kosztümanyagot. Szürke anyag vót. Szürke pamuk vót, finom a | pamuk
vót, ojan igön szép pamuk vót. Mektutták, hoty szől... szőllünk, és osztán lött,
gyött ismerősünk. Má ugyi fordulat után, magyarok után vót az má, és hoszta,
hogy nem-é lehetne. Ugyi akkor még nem vótak úgy ruhák, mer drago vót a
ruha, még nem is lehetőt kapnyi, há útyhogy szőtünk mindönfélét. A világon
mindönfélét: függönyököt szőtünk. Nem vótak függönyök. Nem vót, mind
mámo. Ojan fuggönt szőtünk, hoty ki is azsúrosztuk, minnyá a szövőszékön
ijen darabon elhattuk, és asztot beazsúrosztuk. Ojan vót éggy ojan darab, még
éppem möjik nap mektálátom a éggyik dárábját, szégén függöny - mondom az igázán kiszógáto a mágáét. Hát sok mindönt csinátunk mink. Sok mindönt,
szép dógokot, útyhogy. De mondom azér szerettem vóna útyhogy no...
( Hogyan készítették a fonalat?)
— Fonalat úcs csinátuk, hogy vettünk kendört, tuggyá, és akkor a kendört
betöttük a Dunábo.
( - Dunába?)
— Dunábo betettük. Itten vót éggy ojan kis Dunának kis ágo, ojan iszapos,
ojam mocsaras ágo vót a Dunánok. Abba letöttük a kendört, kévére vót a
kendör kötve, és letöttük a abba ja vízbe, iszabba. S iszapot raktunk ara a
köndörre. És karókkal levertük, fejszévé belevertük, és abba ja iszabba benne
vót ëty hétig a kendör, még cl nem posvatt. Osztán kiszöttük onnaj, kimostuk
és vót, vót ojan tilónk. Ojan két méter hosszú, ijen álványos valami vót,
útyhogy abba beletöttük a kendört, és így ütöttük, így. Ti ló. Az a neve, hoty
tiló. Avval vertük is. Mindék kitilótuk aszt a posvat kendört, de az a asz a
kendernek a száro az nem posvatt el, csak a kendörnek a a tokja ugyi az a
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haja, asz posvat le. És a anyag asz szépen megmaratt. S akkor aszt
kiterögettük a napra és osztán tilótuk. Tuggya, asztán vót mëgën ëggy ijen
gömböjű, az is megvan a pádláson. Ijen gömböjű szöges valami vót, s asztot
így gerebönyösztük. Az vót gereböny. Gerebönyön úty húszkátuk, úty
kifésűtiik asztot a asztot a töreköd belle, abbú a kendörbű. Ojan szép vót utóra,
hogy csak úgy ragyogott. Ojan szép. Úgy mektekertiik, és akkor ajan
csomógba fölakazgattuk. S osztán guzsajnak monták, hogy ara főkötöttük.
Akkor még ét a anyám is, az is tudót fonni. Pállásom még megvan a a
kendörfonó ropkám. Ëppem mútkor szerëték itt a antennát. A ëggyik fiú asz
mongya: "Néni, nem à n n â ë nëkôm eszt a ropkát?" Mondom, eszt nem adom
el. Ez ojan ojan régi emlék, hogy igázán. És azon fontunk. Útyhogy lábbó
köllöt hajtannyi, guzsajra fő vót kötve az a kendör, s akkor mindig engettük és
úty pödörtük. Nyálosztuk és úty pödörtük, és abbúl lött a cérna. Osztán aszt is
föltöttük, vót ëggy ijen, ijen hetven centis hosszú páco, két végin körösztű
páco, és ära ära töttük föl, tekertük rá ja motringokot, csinátunk, tuggya
motringokot, útyhogy megvót, aszt is elkötöttük, úgy mind a pamukot, és
akkor betekertük, és akkor abbú föl, abbui osztán aszt mëgén fölorsósztuk, s
osztám mëgën abbui csinátuk a má ja hengerre asztot a anyagot. És osztán
abbui isz szőtünk. Kendörbül.
(— És milyen színű volt ez a fonal, amit csináltak?)
— Mijén szinö vót? Ez a amit csinátunk, asz szürkés vót. De, tuggya,
asztám mink kifehérítettük. Ha mut... hamuval. Mindék katlamba fosztünk
hamut, s abba beletöttök eszt a pamukot, tuggya, és akkor ojan szépen
kifehérödött, ojan, ojan sárgás lett, ojan szép lött, ojan szép vót. Osztán
hozattunk még Magyarországrú gyárbul is hozattunk eszt a kenderfonalat. Ez
ojan finom vót. Mutassam meg? Maj megmutatom, mijén anyag van. Útyhogy
az ojan szürkés vót, de igön szép vót. No, hogy ojan finom vékony szálú vót, s
osztám, mikor mekszőtük a anyagot, aszt is kifehérítettük. Aszt is íty
katlamba, evvel az izével fahamuval. Mama má úty tutta. Mindég beletötte
katlamba a anyagot, és tüzetünk alatta és úgy, úty kifehéredett ettű a
fahamutú, ojan szép lött.
(— És más színűt nem csináltak? Mint például pirosat, vagy nem
színezték?)
— De. De asztot osztán szinösztük. Kék. Hát szőtünk asztalterítőköt ojan
kockákro, akkor zsákokot szőtünk. A közepin kécs csíkot töttüng bele. Még a
nevit is beleszőtük, hotyha akarta a illető, útyhogy szép vót. No ojan két két
fekete csíkot. Vaty pedik ki mijent parancsút, ojan csinátunk. Útyhogy hát
amijent. Vaty pedik törüközőköt is csinátunk. Vászombú. Vászongatyákot, alú
kicsipkésztük. Akkor más nem vót, nem. És szép vót.
(— És hogy festették mondjuk feketére?)
— Festöttük feketére? Hát aszt mëgén...Vöttünk festéköt a drogé...há most
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drogériánok...Valamikor is árútak ojan festéköt. Ojan gömbölűk vótak. Ojan
fekete, mindönféle szimbe lehetőt kapni, ugyi rá vót írva a utasíttás, aszt
mëgën a fonalat úgy befestöttük. Há és asztot úes csinátuk.
( - Köszönöm szépen. )
Elmondta: Suplatáné Szakái Erzsébet, 65 éves.
Hegysúr, 1993. december 3.
Gyűjtötte és lejegyezte: Balajti Csilla IV. éves
angol-magyar szakos hallgató

69

Pered (Tesedíkovo)
Pered község Dél-Szlovákiában fekszik, a Dunamenti-Alföldön, Galántától
kb. 20 kilométerre.
A falu lakosságának száma 1981-ben 3 952 fő volt, ebből 1 957 férfi és
1995 nő (Statistická roőenka 1981). A falu lakosságának a fo megélhetési
forrása a múltban a mezőgazdaság volt. Mára sokat változott a falu képe, már
csak kevesen foglalkoznak mezőgazdasággal, a többség a közeli városokba
(Sellye, Galánta, Pozsony) jár dolgozni, s nagyobb részük gyárimunkás. A
földterület nagysága 2 278 ha, ebből kb. 200 ha a falu beépített területe, a
fennmaradó kb. 2 000 ha termőföld.
Történelmében jelentős nap 1849. június 20-a, amikor is a magyar
szabadságharc honvédserege Görgey vezetésével Pered mellett megütközött a
túlerőben lévő császári sereggel. A csata a magyar fél számára vereséggel
végződött {Görgey Artúr: Eletem és működésem).
A nemzetiségi összetételt tekintve Pered lakosságának 84,8%-a (3 350 fő)
magyar, a lakosság fennmaradó 15,2%-a pedig szlovák (Gyönyör József:
Államalkotó nemzetiségek, Pozsony, Madách Könyvkiadó, 1989, 51).
Megközelítőleg így alakul a lakosság vallási összetétele is, ugyanis a magyar
lakosság túlnyomórészt római katolikus, a szlovák lakosság pedig lutheránus.

Régi ünnepi szokások
(— Meg szeretném kérdezni, hogy régen milyenek voltak a téli szokások, és
hogyan zajlottak le ezek a téli szokások, ünnepi szokások?)
- Hát ugyi ősszé mikor má megvót a betákaríttás a hátárbo, akkor má
othom más ojan munkát nem tuttunk csinányi mind gyütt a tolfosztás.
Össziűtünk asszonyok, akkor egísz este mënt a mindenféle beszíd, a viccëk, a
pletykák. Akkor, ha ugyi nem monhatom, hogy ínekőtünk, mer akkor a tollat
mind elfújta vóna a szél. De bizom mikor asz hogy egísz este má megvót a
tolfosztás, ojan éfélig szoktuk tartanyi a tolfosztást, utánno mindig vót ëty kis
p^inka vaty kíjvé vagy valami útyhogy ewe fejeződött be a tolfosztásnok a
...no szëzonnya. És ásztám má, râtérëk inkább a mikulási ünnepíjre, ez gyütt
utánno, mer a dëcembëri hónap a Mikulássó kezdődött, ugyi akkor vótak ijen
leginyëk, akik fölötösztek Mikulásnok, êmëntek a lányoshászho, főleg akinek
szeretője vót, ajándíkot is kapott, akinek nem vót, az is, ahho is ëmëntek,
útyhogy në lëgyën ëty së meksértődve, és há nagyon jókot nevettünk,
viccőtünk ëgymâssô, persze fítünk tűlük, mer nem tuttuk, hoty kik vótak azok.
Ugyanúgy mënt a Luca-nap. A Luca-napkor is mindënféle gëdàknok fo vótak őtöszködve, akkor is összikormosztag bennünköt, ugyi sikongattunk, láncó
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gyüttek ördögök, mindenfélénk fo vótak őtöszködve. Hát ásztám má kezdőttek
a ünnepi napok, má kezdődött a disznóvágás, má karácsony előtt úgy éty
hétté, szoktag disznókot metényi, má akinek mijén vót, kisseb-nagyobb, de
abba az időbe igen nagy ílmíny vót a disznóvágás, mer ugyi szómávó
pörzsőtek, és hát ugyi má este kíszölőttünk hozzá, vót a hajmapuculás, né
köljön hónap réggé hájmát pucónyi, mer má mink mind körűátuk a disznót,
mer ugyi vót a pörzsölís, akkor ugyi ápám mindig aszonta, "No méjjiknek kő
gyűrő (nevetés), akkor gyerték ide, hogy léz gyűrő", tudod akkor bele köllöt
szúrnyi a (nevetés), de hát ugyi nyerítettünk, hogy égynek sé. De vót ojan
helénn is, ahun a disznót mikor má letákárták szómávó, meg'gyújtották,
bizony föl is ugrott. Uty futottak utánno, há eszt hát így má hallottam még
minálunk nem törtint meg, de hallottam, hogy vót ijen, hoty fejszévé köllött
agyoncsapnyi. Ugyi nagyob vót a réklám mindénnek, hát ijen rígiféle
mesemondó, de így vót ez azér. Hát ugyi a disznóvágás napján asztám megvót
a pörzsölís, akkor levákárták, leszéttík a körmeit, akkor ez megvót, azelőtt
nem vót réggeli, csak má mikor bevittík a disznót a hász közepire, má akkor
kérésztét tettek ide a tokáro, akkor utánno megvót a réggeli, hum mi vót
elékíszítve, mikor ez megvót ugyi p^linkákot öntöttek mindénkinek, hogy
igyunk éty krázliva, és a jóisten aggya mek, hogy jövőre legálább ijen lëgyën a
disznó, ha má nagyob nem is, de legálább ijen lëgyën.
Hát ugyi akkor megvót ez a kocintás, megvót a réggeli, utánno nékifoktak,
föbontották a disznót, ugyi a fírfíak e w ë dógosztak, asszonyok pedig a
hurkávó. Há minálunk mindig a nagynémém vót ehíva, és az fejtette szítt a
hurkát, ém pedig vótam a öntöző, mostuk ki a hurka bélit. Mindig gondútam,
hogy ijen piszkos hurkát kimosnyi, ásztán ebbe tőccsük meg, és eszt fogjuk
énnyi (nevetés) kóbászt, hurkát, mindén, mer akkor nem véttek ijen
métërbelet vaty mit tudom én, akkor csak amennyi vót a disznónak, abbú vót a
kóbász, abbú vót a hurka, abbú vót a mindén. Ugyi akkor kimostuk a hurkát,
utánno égy nékifogot zsírt sütnyi, akkor a firfljak a hússá dógosztak, a
kóbásszó dógosztak, tötöttík má bent a kóbászt, szortíroszták a húst szíjje,
akkor dílutám má ot forgolóttunk a aszta körű, hum mi csinánok ugyi, má
dilután fősztík ki a hurkát, a disznósajtot, akkor prëszbursnak hítuk, ugyi
akkor má kíszítéttük a natykosaragba a szómát, abba vót a hurka rakva, nem
úgy, mim mámo, hogy minnyá dëszkàkro mëg mit tudom én mire rakjuk, hát
akkor úgy vót, av vót a divat. Hat ugyi ásztánn ez mind megvót, akkor ásztám
má estére főt a káso, takarítottunk, mindën rendbe vót, megvót a vacsora,
termiszetëssen sütöttünk hurkát, kását, még levest szokott a ányám főznyi, és
ev vót a vacsora. Hát ugyi íty kíszölőttünk a kárácsonyi ünnepíjhé, és ásztám
má gyüttek utánno való napogba ja sütísék. Sütötte ja anyám a aprósütemínt,
sütött mindig dijósbábát a asztära, mink mëg díszítettük má a karácsony
bőttyin a karácsonyfát, ugyi nagyon örűtünk, hogy má elégyütt ez a nap, hogy
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má diszíthetssük, ënnyi nem ettünk, hát mindent nékiszentőtünk a munkánok,
mer hát ugyi tartottuk a bőtöt. Vód dire túróstészta, dëdëlle, savanyóleves
szívávó, és asztám má ëvis nem vót, csak éfél után, mikor hazagyüttünk éféli
misérű. Ugyi díszítettük még a kárácsonfát, anyám még hát ugyi takarídgatott, apám hozot le mindenféle gabonát a szakajtóba ja asztál alá, hogy a jóisten aggya meg a termíst jövőre is mindëmbû, lëgyëm benne búza, árpa, kukorica, hagyma, dijó, abba mindénféle vót, ami köll égy gazdaságbo. Ugyi asztán mink még csomagótuk a dijót, szúrtung bele gyufát, és ezüstpapirrä
beköttötük, és föl a fáro, és álmát, annak is ojat, aminek vót száro, és ha nem,
abba is szúrtung gyufát, és aszt is föl a fáro. Ës ugyi szípen fbidíszítettük a fát,
és annak örűtünk, mer ugyi akkor csomagot nem kaptunk éggyátoján, akkor
más ajándík nem vót, csak a karácsonfa, utánno pedig mikor má evígesztük a
naggya munkát, meg vót, rendbe vót minden, le vót terítve ja aszta, akkor
nëkifoktunk, elévétte ápám a imakönyvet, és ëmontuk a miatyánkot, és
nekifogott ínekőnyi, az összes kárácsonyi ínek mind szípenne vót ínekőve. És
ez vót a kárácsony estéje. Mikor ez megvót, mëgim befejeszte imáccsággó,
utánno eméhettünk a szomszídogba megníznyi a karácsonfákot kinek, mijén,
ennek örűtünk, és ásztám pedig "eméntünk éfélimésére. Mikor éfélimisérű
hazagyüttünk, akkor pedig ehettünk megin csak vagy disznósajtot vagy |
töpörtyűt vaty hurkát vagy ijesfélét, mer mondom azon a böjti napon nem vót
szabat semmit ënnyi. Hát így fejeződöd be ja kárácsony.
— És karácsonykor ha jól tudom szoktak lenni bálok is régebben.
— Hát igën szoktak lënnyi, de csak Szent Istvánkor, ásztán vót
szilveszterkor, vót Kata - no a Kataliny az má mongyuk ősszé, kárácsony,
szilveszter, búcsúkor, akkor vót szüreti bál, és még mi vót? Há mázs bál nem
is vót. Ojan nígy-öd bál vót. Nem vót ez a mindennapi diszkó, mëg
mindenféle kutyafuleë, akkor csak vót az a nígy-öd bál, aminek örűtünk.
Például a szüreti bál az annyira jó vót, hogy má előre eméntünk segíttenyi
fődíszíttenyi, mer szoktak csinányi ijen fágbú, ijen fő vót díszítve, és utánno
pedik szőllők lóktak rajta. Akkor a lányok mindig incselkëttek, ugyi lopták a
szőllőt, a leginyëk pedig mindig aki lopott, annak ütöttek a üllepire jót a
vesszővé^ mëg meg is fokták őtet, mer nem vót szabad, az ojan csőszfogás vót.
Az nagyon szíp vót az a szüreti bál.
(— És karácsonykor milyen bálok szoktak lenni, így általában?)
— Hát kárácsonkor mondom ez vót a szentistváni-bál és a szilveszteri, ez a
kettő, ev vót mindig.
(— Maguk is szoktak járni?)
— Hát igën. Ë szoktunk mënnyi, csak még akkor ojan sűdő Ián vótam,
hogy nem nagyon engettek
csak há miv£ vótag bátyáim hát így elengettek,
ëty-kettôt përdûtem, evitt mindëggyik táncónyi mëg a báráttyuk is, utánno
pedik haza köllöt má kilenc-tíz óra felé mënnyi, nem vót szabad ki tuggya
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meddig ot lënnyi. Szilveszterkor ëty kicsit tovább, de hát akkor is, má
tizenëtykor haza köllöd gyünni. Ök ugyi ot marattak, azér a új évet
megvárták, amëjjiknek má vót, például udvarót valakinek, az má kísőbbcd
gyütt haza, amëjjiknek nem az mëg éfél utám má ëgy óra, két óra felé az is
hazagyütt.
(— És a karácsonyi ünnepekre mit szoktak főzni, mit szoktak tenni az
ünnepi asztalra?)
- Hát ugyi akkor vót a disznóvágás, hát könnyű vót kíszíttenyi, mer mindig
vót vagy pëcsënye, ugyi vót jó torosleves, vagy tőtötkápuszta az okvetlen vót
mindig, vaty toroskápuszta ez ki nem marathatott, és ásztám mëgin vót sütís,
ijen aprôsûteminyëk, amibe má én is tuttam segitkëznyi, mer az embër akkor
úgy tanút meg a annya mellett, nem pedig úgy, mim mámo, hoty ha flrhë
mënnek is, nos nem tuggyák még as së, hoty hugyan köll a rántotlevest
mekcsinányi. Akkor mektanúta az a gyerëk vagy az a lánko a annya mellet
szípem má kiskorátú, má annya mellet mindönt meksütöt - mekfőzött, hisz
csak én is tísz- tizënkétéves lánko vótam, má kënyeret köllöd dagasztanom.
Szögíny ányám mënt a ílet után, és amikor gyüt haza mindig meg vót főzve.
Sokszor as së monta mek, hogy mit főzzek. Vót úty, hogy leváktom nígy-öcs
csibét, as së tuttam, hogy mennyit vágjok le hordáskor vaty csíplískor, eástom
a ganéjba a csibéknek a fejeit, hogy në tuggya mek, hogy mennyit váktom le.
Mindën embërre számítottam fél csibét, úty, hogy akkor dire is lëgyën nëkik,
mëg estére is. Há bizon fo köllöt kötnöm jól a gátyámot, hogy ë tuggyak
mindënt intíznyi ojan fijatalon. De mikor hazagyütt: "No lányom főszté
valamit?" "Fősztem bizon, váktom le csibét." "Há mennyit?" Hát, ëccër
aszontam nígyet vaty hármot. "És még ennyi vam belülle?" "Van." "Akkor
igön jó van - aszongya jóll elintíszted." Mer úty csinátom, akkor nem tutták,
hoty mennyi csibe van vaty mennyi kácso van, kiket még a ganaj szílinn is a
csibe, ki tuggya, hán ráto vót. Csag gyüttek elé, nos vótak. Kácso is vót, ki
tuggya mennyi. Ugyi libát aszt nem lëhetët levágnyi, asztot ë köllött annyi,
mer abbú vót a píz. De ja kácso mëg a csibe, tyúk ezëk mim mëntek a kosztra,
ezögbű át a koszt, akkor nemigën jártok së hentëshë, së ide, së oda, hanem
ami vót a hász körű, hát mindig abbú vót a főzís.
No utánno megin gyüttek a szürke hétköznapok, akkor má más kitálálmány
nem vót, mind összigyüttek a asszonyok, nëkifoktak eggyik varnyi, a másik
fonnyi, tudod akkor vótak a kendër, a kendërbû fonták a aszt a, hugyan
mongyam nëkëd, aszt a (csattanás, nevetés) fonalat, vót ötös, vót nyócas, és
vót tizënkettes, attú függ, hoty ki mire fonyott. Ha zsákot akard belülle, akkor
vastagabra fonta, ha lepedőre, akkor víkonyabra, és aki abroszra vagy ijen
konyharuháro, az mëg vót a legvíkonyabb. Hát ugyi akkor ásztán egísz nap
mënt a fonyás, nyáták a kockacukrot, hogy jobban lëgyen zsírozva, mer a w ä
kentík eszt a fonalat, és így mënt a bcszígetís és a várás mëg mindën.
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(— És ha még mondana valamit a húsvéti szokásokról.)
— Hát a husviti szokások ugyi azok mindig nagybőtte kezdőitek, és azelőtt a
nagybotot nagyon szigorúan betartottuk, édesapám mindig vit kendermagot
olajnak présőnyi vagy napraforgót, és ásztán égisz bődbe awäfosztünk. Vótak
jó olajos ritésëkët sütöttünk, akkor olajos lapítottat, görhönt, a világom
mindënt, amit lehetett olajjá kíszíttenyi, akkor a w ä vót kíszítve. Mer nagyon
szigorúam be köllöt tartanyi a bőtöt. És a másik eledel pedig vót a kőtís. A
kőtís, nem tudom, ismerted?
(— Nem, nem.)
— Hát az ijen gabonábú vót csírosztatva, ijen búza, rozs, ezëk csírásztok
ojan nyóc-tíz napig, és amikor kicsírzott, akkor le vót da'rávo, es az ojan
idëskés vót, és ha nem vót ölig idës, akkor pedik tëtteg bele ëty kevés cukrot,
de sót aszt nem szabad vót, asz tudom, és asztán ebbű csinátok ijen,
beha"barták liszté még dárávó, útyhogy mekkóstúták, hogy jó idës lëgyën,
akkor mikor ez ekíszőt, akkor beletëttik cserépszálbo vagy ijen lábosogba, és
raktag bele ijen nígy vagy öt aszt a nátpácát, aminek a közepe lukas vót, és az
avval ëgyût sût meg. Termiszetëssen kemencébe sütöttík, mindig össziát ojan
nígy vagy öt asszony, és akkor sütöttík eszt a kőtíst. Hát ezëk vótak a
legböjtiessebb eledelëk, útyhogy ezekre nagyon vissza tudok emlikëznyi, és
hát ezëk nagyon jók is vótak.
Ugyi akkor mikor má emut ez a nagybőt, hát nem is ippen hogy émút,
mikor gyütt a virágvásárnop, akkor mindík szokot lënnyi a naggyúnás, akkor
termiszetëssen mindëgyikûnk êmënt gyúnnyi, akor, mikor má odaírtünk hogy
vót a natypintëk, akkor így mink iskolások, mind ki vótunk osztájozva, hoty
tíz vagy nyódz gyerëk mindig őrösztük a Jézuskát, akkorábo én nem tudom,
igén, ojan nyár vót, vagyáén magam së tudom hoty hugyan, hoty fehír ruhábo
vótunk mindig, akkor melegebbek vótak íty tavasszá, mint most, hisz most
kábátot kő vënnyi, akkor mëk tudom, hogy fehír ruhábo fol vótunk sorakozva,
és őrösztük a Jézuska sírját. Mindën órábo más-más osztáj, be vótunk szípen
osztva. Ugyi ásztánn, ányám akkor má mindík sütött othon, sütöttík a
kënyeret, ketkálácsot, a aprósütemínt, mindént akkor má ëkiszitëttek
pintëken, és akkor pintëken dilutám megvót a Jézuskacsókulás, térgyén ávo
köllött odamënnyi, mekcsókútuk a Jézuskát. Hát ásztán termiszetëssen gyütt a
natyszombat. Szombaton aktuálisam mindig kocsonyafozís vót. Akkor meg
vót főzve ja kocsonya, lëhetëtt ojan ëgy óra vaty kettő, akkor kirakta ja ányám
a kocsonyát, csinátuk a búgatyúkot, mer annak örűtünk a búgatyúknak és hát
ásztán ez vót a...
(— És micsoda az a búgattyú?)
— Ez ijen körmögbű való csontok. Ezëk, amit kiszëttek a körmögbű
csontokot, aszt össziraktuk, és ojan búgatyúkot csinátung belülle. Ugyi ém
mektanútam, mer a gyerëkëktû, ugyi vót nígy gyerëktestvirëm, hát ém
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mektanútam tülük eszt a búgatyúcsinállást. Asztán ugyi mikor má ez megvót,
akkor kiszölőttünk estére a föltámodásro, mer szombaton estére hat órakor
mindig vót a föltámodás, az égy ojan gyönyörű nagy ünnep vót, a tavasznak
ez vót a lekszébb ünnepe. Akinek vót új fécipő vagy új ruha vagy bármi, az
mindenki fölvette, és a babakocsitú kezdve ja öregit, kicsintű nagyig az mind
ment föltámodásro. Ugyi akkor elméntünk, akkor mént a körmenet,
elméntünk egísszen a Szent Jánosig, ott, ahun a artézikút van, ot vót a Szent
János szobra, asziszém, hogy még most is ot van, vagy nincs ot má? És ottam
mekfordútunk, onnaj visszagyüttünk, mikor mék kiméntünk a templombú,
mék fekete borította ja oltárná ja kípet, mire visszagyüttünk, akkorra má ez le
vót eresztve, és gyönyörűen kivirágozva, és akkor ekesztünk ínekőnyi, hoty,
"feltámadott az úr, feltámadott az úr, örvendezzünk." Hát nagyon szíp vót ez a
föltámodás. És utánno ugyi ásztán vót a husvít napja. Husvít napján sémmit
nem vót szabacs csinánunk, csak ippen a főzíst, még a cipőköt sé vót szabat
kipucónyi. Aszt má mint szombaton ë köllöt kíszíttenyi. Ugyi akkor ásztám
megvót a husvít napja, akkor husvíthétfőn, akkor mégim méntünk
templomba, de réggé ugyi gyüttek a öntözők, akkor má öntöszkölőttek, akkor
ugyi vízzé, még má itt-ot vót azér ijen kölnivíz is, de nagyon kevés. Hát kinek
mijén vót, csinátok ojan szappannyä vagy mit tudom ém mivé eszt a illatosab
vizet, és a w ä öntösztek. Még vízzé. És asztán így etetek a ünnepek.
Elmondta: Borsányi Gabriella, 57 éves
Pered, 1993. március 20.
Gyűjtötte és lejegyezte: Pálinkás László II. éves
magyar-történelem szakos hallgató

Borkészítés
(— Szeretném, ha mondana valamit a szőlő feldolgozásáról, a szüret előtti
előkészületeiről, a szőlőt hogyan készítik elő a szürethez?)
- Hát a szürethé a szőllő előkíszíttísit uty kő előkíszítteni, hogy |
termíszetéssen jó, beírét szőllőbű érdémézs bort csinányi, hotyha aszt akarunk,
vagy levet venni valamijen ivásro, má attú függetlenű, hogy mi léz belülle
föha'sznávo, borba. De a szüretné nagyon kő vigyáznyi ara, hogy a fürtök
tiszták, rothattménté..., rothatt szőllő né legyem benne égyátoján, mer az, az,
az, az roncsa a minősígit a ifänak, bármire h'asznájják föl aszt a levet. Aközbe
előzőleg még a pincét tökíletéssen (köhögés) kitisztíttani, mindént, akinek
pincéje van, vagy bármijen hejsigbe, ahol eszt a szüreti munkát, vagyis a
vígzét munkát mekcsinájjo, ot mindík tisztán kő tartanyi mindént. Előzőleg
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má kitakaríttanyi, fertőtleníttenyi, a úgy a a edinyëkët, balonokot, hordót,
akinek hordója van, mind a hejsigët. Útyhogy mindënki tisztaságra többet
aggyon, mind, mind ahugyan szokják ëtypâron, összemaszatónak mindent
(nevetés). Hát a szüretné, a bor kíszittisiné má, má nem vót rúla szó, de hát
azér nagyon fontos, hogy a anyak kellő hőmírsígledbe lëgyën leszedve, a
meleksíge meglëgyën, má csak azér is jó, mer nem kő külön ënërgiât
főhásznányi rájo, ere a melegídgetnyi mëg össze-vissza lötyögetnyi mëk
forgatnyi asztot a bort, vagyis aszt a bornak való cefrét vagy bármit, legjop
hogyha száraz meleg időbe szedik, szüretőnek.
(— És most szeretném, hogyha még beszélne konkrétan a szüretről, hogy
hogyan is zajlott le a szüret?)
— Hát a mút évi szüret úgy zajlót le, hogy még meg van hagyva (nevetés)
ëty-két litër öreg bor, és há persze hogy az is van idva, mëg a must, amit amit
mustnak hoty fohásznál lünk, aszt is kóstúgassuk. Lemíijük, mijén cukorfoka
van nëkije. Van sokféle szőllő, vannak jó minősígű szőllők, vannag gyëngéb
minősígűek, a bőtermőbbek gyëngéb minősígűek. Amëjik kevesebbet terëm,
az, annak erősep cukorfoka van nekije. Vannak ojan szőllők, amibe ténleg
nem köl sémmiféle cukor, má ezën a területén, utyhoty ki lëhet termenyi, de
kevesebbet ad. Mongyuk ëty kilóbú hotyha ad hat és fé dèci levet, vaty héd
décit, má ëty kiló szőllő, tehát órijási külömpsíg, ës van ojan, améllik csak
huszonöt százolíkát veszti ë má a kilónak, má huszonöd dékát, vaty hugyan
mongyam (nevetés).
Sokfélénn alapszik a bornak mëg a szőllőnek a munkájo, mer
tuljadonkippen it valamikor aszt monták, hogy nem lëhet it szőllőt termenyi,
de minékünk má rígen vót szőllő, vót ëty kiskert, és ottan állondóan vót
szőllőnk, nem sok héjén vót a faluba, valami két-három hejën vót szőllő.
Próbákosztak kint a hátárbo is szőllőt termenyi, vót égy-két kis parcèlla a
diáki íodek felé, ahol van a diáki urodalom vót, ara nísztek íty hosszábo
födek, és ot próbákosztak szőllőve, utánno ásztán csak a kezelis, vagy nem
tudom mi, vagy a nem tökíletés munkát vígesztek a ütetískor, még a
kezel isivé, és ásztán ki, kiestek azok a kis szőllők, amik vót valami két vaty
három darabon ottan, úty híták aszt a riszt, hogy Mocsolafod, hâ it vót köze a
falunak. Utánno ásztán ékezdődött, ëggyik is tët szőllőt, másik is, én is munkábo eménetelkor onné szaporítottam be a anyagot. Sima vesszőrű van az
összes. Nincs. Ëtypârot ojtottam, azok erő...erőteljesebbek növekédízsbe, termízsbe is, de a jéerdé (termelőszövetkezet - megjegyzés) is akkor űtette, mikor
én. De én sima vesszőt űtettem mëg nëkëm mindig megvan. A jéerdé má kiszántotta aszt a bizonyos területét, amikor én űtettem. Ënyim még mindig
megaggya aszt a bizonyos termíst, ami, ami, mindën évënn átlagossat. Nem
sok bor van, de eső szüretkor vót mindössze öt litër bor, vagy (nevetés),
útyhogy sémmi többet. Amennyi vót a tiszta lé, abbú vód bor csinávo, azóta
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ém mindig csak annyi bort csinállok, amennyi lé van, és ahhoz ásztán muszáj
hoty há rákinyszerüli az embër, muszáj hozzáannyi árányossan aszt a bizonyos
mennyisígű cukrot. Anékű, anékű nálunk, hotyha nem asztot a kimagosló
fajtájú szőllőköt termelik, ha sokat akar kis hejën, mer nincs naty hej
sënkinek së a faluba, csak kis zig-zugok, ahol termőnek szőllőt, és hát emijatt,
emijatt mindënki a többet terëmjen, nagyop fürtök, persze van naty fürtű
szőllő is, a csemegék, de hát am mëg má nem jó bornak, mer nagyon húsos
csemegeszőllők.
Hát ijen, ijen má ismeret. ..ismeretileg, ahugyan én ismerëm a
szőllőfájtákot, lëhet, hogy nem bisztos, hogy az a fajta, csak lëhet, hogy
rámongyuk, hogy ez rizling, ez ez, ez amaz, amaz a fajta, vaty szürkebárát,
vaty kíkfrankos vagy de azér némileg árány..., áránylok körűbelű aba ja
stádiumba vagyunk, hoty talán ismerjük is tôkilëssen eszt a fájtákot, mer van
vërtëlin, pirosvërtëlin, van fehirvërtëlin, vagyis a, no, csaszla is van, ami nem
ilkëzisi szőllő, pirozsba is mëg, vagyis rózsaszínbe mëk fehérbe, császlák, má
faluba láttok, nálom nincsen csak fehírbe van majnem mind. Ëggyetlenëty
tőke van otelló. Fekete tőke. Vagyis fekete szőllő. Asztot mindig csak így
ennyi hásznájjuk fő, mer nagyon ojam pëzsgôs íze van nëkije, útyhogy az
ëvisre alkalmas. Há bort nem csinállok, mer nincs is mibű csinányi. Asztán
vam portugál szőllő. Hát ezëgbû, ezëk, ezëk alkossák, mëg asztán van hâ most
nem tudom, hogy a klëvnër vagy a travin, valamëjjig bizonyos, hogy a
szürkebárátnok a valamëjjike, nem tudom pontossam mëjjiknek a neve. Vagy
a másik fajta is van ugyanojan, csak ëty kicsit vázossabb az a fajta, ojam mind
a szürkebárát, az nem ojan sugaras, mind a rizling, a szürkebárát ojasféle
formájo van nëki, mind a rizlingnek, hëngëralakù. Amasz pediglen, amaz a
ëty kicsit vállosab, de ugyanojan rövit fürtök és ojan szürkés szinű a bőre
(köhögés), nem fehír szőllő, de fehír bora van nëkije. Ës nagyon jó, erős
minősígű, útyhogy a cukorfoka is nagyom mekfelell, nem mondom, hoty
keveset ad ez a fajta.
A bor kíszíttísiné még, mikor má az embër aszt akarja, hogy ebbű a
mennyisígbű bort kiszittëk, akkor abba bizonyos, amijén edíny, tárolóedíny,
vagy úgy bele akarja az embër tënni aba ja bizonyos hàromnëgyed ríszibe a,
tőtti meg asztot a edínt, de a, foltítlenül szokung beletënni esztët a dëritont,
má úgy lët hozatva máshunnéd vagy ithon is szoknak má árúnyi ezëkët a, má
itt is szoknak árú..., árúnyi eszt a fertőtleníttő anyagokot mek tisztíttó
anyagokot. Ezëgbû, ezëgbû mindig a anyakho röktöm bele van tíve ëccërre,
mikor a mustot má ë van kíszítve, bele van tíve a balonogba vagy a hordóba,
és abba bizonyos mennyisigët kő beletënnyi a fertôtlenyittishë mëg a
tisztulásáná, há nem is tudom, hogy mirű van szó, mer tulajdonkípp annyit
tudok, hogy a kénné mikor tisztítottam a bort, nem vót akkor së sëmmi baja a
bornak. Há mos má ez van ez a újabb, útyhogy nem tudom akkor kínne ottam
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bajlónnyi lent a fìizsdbe, má a pincéné, ha akarja az embër a (köhögés) a bort,
mikorra kifor mëg mindën hàt a fertőtleníttenyi, vagyis tisztán tartanyi asztot
a hejisigët mëg a balonokot mëg mindënt, ha előtte be, bekinëzi az embër, én
szoktam vele várnyi, hoty iillepëggyën le benne, de azér aszt tapasztätam,
mikor kénszeletté csinátom, hogy, hogy a bor nëhoty túl erősen lëgyën
kínözve, mer akkor fejfájó bor, útyhogy mindënre kő azér vigyáznyi.
Ha nem is sokat, valamit csak hágattunk má töpfélekíppen, munkahejën
dógosztam ojanokkä, akik szőllőtermelők vótak valamikor, ásztánn ëvëttik a
szőllőjüköt, attak öt árt mindénkinek, azon a ríszen, ahol akikké dógosztam.
Azoktú ëty-két információt tuttam szërëznyi abba a időbe, hatvanas évegbe,
akkor, mikor telepítettünk szőllőt. Azok akik átták énnëkkëm a söprőnek
valót, mikor gyüttem haza busszá, azok a bizonyos munkatársok, csúfótak a
buzba, hogy (nevetés) viszëd a söprőnek valót haza. Hogy mi lëssz ebbű? Kitövesztettem, és a szászkettőbű száz megíllett. Há mos má annyi vam belülle
ebbű, hogy az embër bármikor, ha vendig gyün, vagy valamijen névnap vagy
valami, valaki idegyüne, akármijen szëmij, ha víletlenű beszígetünk vagy
valami, akkor elévëszëm asztot a ifät, és hát ketten vagyunk, vagy idegén is
van, akkor beszígetnyi jobban lëhet ëcs csëb bor mellett. Nem ojan ki tuggyá
mijén erős a bor, útyhogy bármikor iható ákárki ríszire. És még aszt hozzá
szeretním fűznyi, hogy vannak ojam borok is a faluba, hoty ha mëgy a másik
embër a ház előtt ë, lebukik, hogy be në híjják, mer annyira nagy bukéja van a
boránok. Annyira bukós a bor, hogy lebukik, hogy be në híjják még ëccër
mekkínányi, mer ojan roz bor. Há ojan is van. Mindënféle.
Elmondta: Varga Béla, 65 éves
Pered, 1993. szeptember 1.
Gyűjtötte és lejegyezte: Pálinkás László II. éves
magyar-történelem szakos hallgató

A régi parasztházak
(— Meg szeretném kérdezni, hogy ... szeretném, ha beszélne arról, hogy
régen milyenek voltak a parasztházak.)
— Hát, elő..., akkor beszénék a natyszüleimnek a házáról, a édesapámnok a
szülei, mijén volt a háza. Ära tunnák emlé..., legjobban emlékezni vissza.
Először is vót a lakóterület, azután vótak a istállók, tehénistálló, lóistálló,
kocsiszín, és a apró baromfiaknak vótak azután épületek, a túsó ódaion, vótak
a ólak, de előtte régën a istállók is valamikor azon az oldalon voltak. Először
is a, vót azesőház. Vót aesőház. Abba ahugyann belíptünk, ot vót jobb ódarú
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két ómárium, és hosszábo vótak a ágyok, az vót főmagosítva, vótak benne hat
vagy nyóc vánkus, éllé kirakva, má szílinn ódarú húsz centi szílés csipkék
ojan vertcsipkeszérű dógok vótak, alatta vagy rózsa..., rúzsaszín, vagy kik
szinés anyag, nagyon szípem mutattak ezëk a vánkusok, ezëk vótak a
lányoknak a stafírungja, ékíszítve. A sarogba a padok vótak mind a két ódarú,
ëgyik íorű vót három métér hosszú, másikrú nígy métér, udvar ódalárú,
tulipános padok vótak, elé vót a tíve a nagyaszfä, székék. Hát ez a esőház, ez
ez ojan ünnepi ház vót. Ebbe csak akkor mënteg be, amikor vendígek vótak,
vaty pedig ha valaki mekhät, ot ravataloszták fo. Még a tükör is ot vót a falon
font, fölakasztot tükör vót, ha valaki mekhät, akkor azd beborították fekete
anyaggal És még a aszta fölöt vót lógós pëtrôlëumlâmpa. Aszt mindén nap, ha
köllöt cilindert pucúnyi, kanótot levíjgnyi, ez vót a napi dolog (nevetés) réggé,
étetís után. Asztán gyütt a pitar. Hát rigëm bizon a pitarba, hát nem vót ojan
naty föszerelís, nyitót kímíny vót, kétharmadát a konyhánok ëvëtte ez a nyitót
kímíny. Ëggyik ódarú is, másikrú is vótak ojam patkaszérű dógok ípítve, hát
abba vót beleípítve a rákot polhërt még a katlan, amibe asztán fo...,
kotla...beletéttik, fősztek valamit. És a elejim bévű ot vót éty télázsi, abba
rakták a, ara rákták a edinyëket. Hát rigénn ugyö csak ëccër ëty hétön
sütöttek, kóbort nemigën hásznáták, azér mekfelët a rakott polhërt, sárbú vót
ípítve, mer mindík siskóba sütöttek kenyerekét éty hétre, mék kelkálácsokot,
ézs bizon ebbe vót aszäva a szíva is, még vót nékünk igén jó fajta fécskekörtí,
aszt megászáták, ojan íze vót, mind a fügének. Ës aszt télen hásznátuk.
Nagyon jó vót, nyersenn is lëhetëtt ënnyi, még mikor mekfősztík, kompót lëtt |
belülle. A elejinn annak a ëtyharmad rísze konyhánok az vót ojan, no hát asz
szíp meszét vót, ot vót a falra rakva ojan díszés tányérok, még ojan díszéssep
tejesfazikak, és a bejároti ajtó vót az a télénn hásznáták csak a ajtót, a nyárom
mëg a elejin vót a sarogla, ojan fele beípí..., beípítéd dészkábú kifaragott |
dolog vót no. És még főseje még ojan leces vót, de ojan szíb diszésre ki vót
faragva. A hátúsóház, ja hogy még ë né felejcsem, még a konyhábo vót ez a
pállásfőjáró alatti ríz beípítve, hát eszt híták a ëggyik szurdiknak, a másik
tejluknak, oda ráktág be ja tejekét, tejesfazikakot. Asztán vót ez a hátúsó ház.
Hát az a hátsúsóházot jóformánn ára hásznáták, hogy ott alunnyi még ënnyi,
mer az tele vót f'ggyó. Ott aluttak egísz, a valamikor mind az egísz csálád
együtt ít. A fijaik, mënyeik, lányok mind, no hát egísz a öregékke mind
ëggyût vótak, éty konyhán ítek. Há ot vótak a ágyok, mék sarogba szintén ot
vótak a öregep padok má, még a aszta. És a hát valamikor a nëkëm a
détszüleimnek mutogatták othon, hogy ezëk a tulipános ládák mëg asztán
azok a naty tulipános padog bizony a vót énnekem a dédnágymámámnok a
stafírungja. Utánno vót a kamara, hát abba vót hámbár, abba tartották a
gabonád, búzát. Asztán ojan kissep szëgletës ríszék vótak, abba vót a liszt,
aszt mëk szuszáknok híták. Abba, ásztám mondom vótak a istállók, eső vót a
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tehénistálló, ásztán a lóistálló meg a pélvás, kocsiszín, ebbe vótak a kocsik,
hogy né ázzom meg, még a dobogó, amibe kiszelëtik a gabonát, kitisztították,
bármijet, ami vót termís. Asztán ódára vót a ganaj, körű vód bétonní Hátráb
vót a kazä, és a kazä mellet vót szintém mégin ëty ojan, gugyinak híták, láb...
falábokon át, és a ódalai mëg ijem botokká, vesszőkké vód befonva. Hát ebbe
vót a nyáronn a ződ levágvo a teheneknek, mëg a pëlva ot vót vagy a here a
má hoszták szítterítve.
És még a idësànyàrnnok a szülői házáról is szeretnég beszényi, ha az is
hasonló föli..., beosztású vót, csupán a túsó ódaion vót ëty családi pince,
gazdasági pince, fölötte vót kamara, kocsiszín. Hát eszt a házot a még
énnëkëm a dédnágya'pám ipitëtte, a Barci dédnágyápám. Hat itt ëty kis
lëgëndât êmondok, amit a ányámnok szokot mesényi a dédnagyapa. Hát ez a
nagyapa, ez ojan nagyon vallásos és jómódú embër vót, esz szokta a papokot
fogannyi a házná, ott aluttak, gyüttek a ëty hétre a papok a misiósok, ëty hétig
prédikátok mëg gyúntattak, oktátták a nípet, áldosztattak. Hát ezëk ojan
szípen kifestéttík a eső házot, mind a templomot vagy a kápolnát szokják,
égisz fönt a plafonná le a sarkakon ívetek azok a csíkok, gyönyörű futó rúzsák
vótag benne, de nem vót ëgy négyzetmétër, centimétër se benne, ami nem lët
vóna kifestve, aszt nem lëhet ëmondanyi, mijén gyönyörűen ki vót festve, az,
asz ki tuggya hány esztendeig úgy vót. Útyhogy mikor még a ányámnok a
testvírjeit kitelepítéttík Magyaroszágro, még akkor is megvót, utánno a
szlovákok még azok is sokáig mekhátták, nem meszetíg be. Hát esőházo palós
vót, konyha vagy a pitar, hát úgy, min rigëm monták pitar az vót köves,
hátúsóház asz csak fődes vót, min áltolábo mindénhun annak idejin. Hát ez a
dédnágya'pám meséte, hogy mikor kizs gyerëk vót nagyapja, vagyis a apja
ëmënt háborúba a két lóvá a nëgyvennyôcas szábáccságharc idejin, ő othom
maratt, hát nem tudom mér, nem beszíte, hoty hun vót a annya vaty testvírjei,
csak hogy od gubbasztott a siskó mellett, hoty kezibe szorongatta a cipót, és
hogy begyüt lóháton a kozák, és hogy valami szuronnyal-ë vagy, vagy
làndzsàvol-ë, csak hogy beledőföt néki a cipóba, és hogy bizon evétte tűle, és
mindig aszt emlëgette, hogy aszt a ëggyetlenëty kincse, ami vót a cipó, még
aszt is evétte tűle a kozák, és emënt vele. Hát akkor vótak ijen esetek, mer
például a kántornak is a felesígit leszúrta a kozák, pedig má ott át, hogy má
mekszül, meg is hat a asszony, és a kicsiny is meghat. Hát annak a kërësztye
még nem ríg pár évvé ezelőtt is megvót a temetőbe. Asztám még aszt is
mindig emlëgette a dédnagyapa ányámnok, hogy nígyen vótak testvírék
valamëllik előggyük, és hoty há kálomista vagy reformátusok vótak, én nem
tudom, hogy ëggy az mind a kettő ugyanaz-ë, csak hogy nem akartak áttérnyi
a katolikus hitre, csak ëty tért átt, és bizony annak a háromnak ë köllöt
mënnyi a falubú, elüldösztík őköt, mer nem akartak áttérnyi a katolikus hitre.
Hat ez akkor lëhetët, mikor vót a dúllás, az a vállásháború Pázmám Pétër
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idejiben. És ez igaz is. Ëmëntek ásztan valahova délre, de ez igaz is vót, mer a
mi falungba csak színkatolikus níp lakott. A szomszíd falugba vótak úgy
Zsigárdon min Diákin más vallásúak is, kálomisták, reformátusok, de
minálunk színkatolikus vót a falu, csak kísőbb, ha begyüttek, mongyuk vótak
a zsidók, ásztám persze ezëk a szlovákok, akik ëvangélikusok vótak.
Hát ennyire emlikszëk vissza. Hát hogy majd a maji fiatalok mire fognak
emlikëznyi, mirű fognak minkët megemlëgetnyi. Hát ez az ílet sora, illünk,
elmúllunk, elfelejteneg bennünköt.
Elmondta: Varga Magdolna, 61 éves
Pered, 1993. szeptember 2.
Gyűjtötte és lejegyezte: Pálinkás László, II. éves
magyar-történelem szakos hallgató

Élménybeszámoló a katonaéletről
(— Szeretném, ha mondana valamit azokról az időkről, amikor maga volt
katona.)
— Hát igëm minkët, elvitteg bennünköt januvár hatodikán nëgyvenôdbe,
odaírtünk, mëntûnk Përëdën kërësztû, gyalog mëntûnk Sejére, Diákin kërësztű, odaírtünk, vót ojan kilenc óra este, ot várakosztunk, többijek asztën ëtypâron eszöktek, mink ot marattunk ojan harmincann, no asztën vártunk, vártunk
csak vártunk még begyült a tehërvonat, bemënûnk, behurcókottunk asztën, berakottunk.No má tizënëggy óra,'asztán elindút a tehërvonat vélünk, de ölig beírtiink máris viszketëtt a izénk, ódalunk tísz përeire, de má asztën odaírtünk,
má foketünk rëggê, há nízünk ki,mijén állomás, há nízzük, Szered. Ej eszt tuttuk vóna, vissza is szökhettünk vóna, rëggê hajnâba ëmëhettûnk vóna onnaj.
Közbe asztëm megindút a vonat má fél hat felé, irány Trëncsin, Trëncsimbe
megátunk, ot kaptunk rëggelit, valami arpasrót vód benne, kis hagyma, kis só
vód benne ëty kevés, no asztëm mëntûnk égisz ijjë, két nap, két íjje megyünk,
asztën odaírtünk a drözdai állomásra, alig be së írtünk, máris furt a szirénák
szótak, ojan dudállás, ki ëre, ki ära futott. No meddik fok tartanyi ecs csak, no
asztën nagy nehezen lefújták a rijadót, ukër vissza a vagomba, kijábátok a
izék: "Gyerünk, gyerünk, mer minnyá indulunk!" No beírtünk asztën a drëzdai állomásra, onné mëgin csak, no asztëm mere fogunk tartanyi? Irán Chöb.
Chëbbe nem fogattag bennünköt, asztën elmëntûnk vissza, be a Dëcsimbe,
Dëcsimbû asztën átt a nímöt határonn. Odaírünk, ëccër csak nízzük a izét,
sorakozó van. Besorakosztunk az izébe, asztën, hát asztënn odagyüttek a
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nimëtëk, minnyá levetkösztünk, be a kászárnyábo, vótunk ojan négyvenöten,
vótak Mácsédrú is, Tornoc, séjjeiek, diákiak vótak vélünk, no asztën
levetkősztetteg bennünköt, attak cip...izét, katonaruhát. A bakancsok nem
vótak jók, ëggyik kicsin vót, a másik nagy vót. No hát asztën, akkor
levetkősztetteg
ben...,
leizétünk,
kopaszra
lenyírtag
bennünköt,
fólötöszköttünk, lemëntûnk a udvarba, no asztën sorba átunk, ásztán
fölóvasták a nevekét, ott-ë vagyunk mind, no asztën ebíd pontossan
tizënkettôkor vót, de asztën, êmëntûnk rëggë asztën kávéér hármonn, hosztuk
a kávét, no asztënn leütünk ënnyi, no há mi lëssz ecs csak, kóstúgassuk, jájá
hol a cukor ebbű, hogy nincsen cukor, kejnë cukor, niksz. Hát aszt úgy
mekszoktuk, hogy mek së ittuk vóna cukorra, ojan jó kávé vót. No ez mént
egísz januvár, fébruvár, márcijus vígijig. Gyakorlatra jártunk mindën,
nyóckor sorakozó, kilenckor méntünk a gyakorlatra ki. Kimégyünk, há asztém
mënt a izé, mektanútuk, monták nímétű, tómáes vót, linksz az balra, jobra
rëksz. Hátro arc. Há ásztán valahogy belegyüttünk. No asztën ëccër
rágyüttünk. hoty há éhëssek vótunk mindig, há mi vót ott a, húz deka kënyér
vót csak, öd dëka vaj, kis míz mindén rëggë, díbe vót krump...főtkrumpli vót
kis szaftos hússá, no ez mënt. No közbe asztën elégyütt a április huszadikára,
gyüttek a ni...izé a oroszok nyomták a nimëtëkët. Ëccër csak asztën sorakozó
van, no irány, méntünk a mënekûtûnk a oroszok elű. Hát mëntûnk ojan két
hétig. Eső ijjë mëgin..., elmëntûnk hatkor, mëntûnk rëggë fél ötig. Odaírünk,
má éfékor asztën kijabáll a nímét, hoty pihenő lëssz, ho leütünk a árogba, ki
it, ki ot szundikát. Hát ëtypâron ë is marattak, no hát ölig bírtunk fôkënyi.
Főkellünk, megyünk asztën, továb mongya nimët. Hát mëgyûnk, megyünk,
ëccër csak nízzük, ja vótak kösztünk Magya... izé anyaországiak is. Hát azok
asztën dalótak, ínekőtek. Vót ot kösztük ëty harmónikás, jáccott ojan éfélik
körűbelű. Éfé után kettőkor kérdik égymástú: "Jóska, hat hol a izé, a havér?
"Hát nem tudom hova lëtt, még előb muzsikát" - aszongya. "Nem üt fő
valahova?" Mer gyüttek a nimëtëk is, ménekűtek ugyi nagy árú vót, vittík a
izé, nem - ë űt fo avutóra. A havër. Fölüt, há bisztos fölüt a avutóra.
Mégyünk, mëgyûnk ëccër csak kiabál, vótunk má ojan izé háromszázonn,
kiábá a nímét: "Halt, halt!" (Állj, állj - megjegyzés). Fu it má baj van. Hát
mégyünk oda, hát ojan vót a szëgin Jóska, csak a dërka vót meg, a feje szillé
vót izévé avutóva, szillé gyúrta ja fejit nëkije. Sájnátuk. Aszongya a nímét, no
ëggy it marad véle, eltemeti, asztán utánnung gyűljön, hát láttuk mink, nem
izs gyütt asz többet utánnunk a izé havërja, aki ëtemettik. No mëgyûnk,
megyünk. Hát ëccër csak em má vót ëty hétig méntünk körűbelű, mëgyûnk,
hát asztëm mëgin kettő êmënt tülünk. Nízi, kereste ëggy, vót két testvír. Hát
asztán keresi a havërja is a testvírt. Hol van? Mëgyûnk, ëccër csak a nimët
tiszt, eszesz hadnagy vót, elővétte a pisztojt és puff, ot agyonlőtte a izét,
krumplit sütöttek a erdőbe. Hát a báttyo it vót a kösztünk a sorba, hát szëgin
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hijábo vót, nem mertünk semmit csinányi mi nimëtekkê. Ugyan nem vót
fegyverünk së, mer ha fegyver lët vóna, akkor agyon is lőttük vóna a tisztet.
De hát az, körűbelű m i n d é mëntûnk vóna belülle, ha agyonlőttük vóna a
nimëtët. Jó van, majd valahoty csak lëssz. Maj csak meksegítt a jó isten
bennünköt. Valahol talákszunk a esszesszê. No asztëm mëntûnk, mëntûnk.
Má két hete körűbelű mëntûnk. Beméntünk ëgy udvarba, naty pajta vót, gazda
ot vót, odagyütt, adot nëkûnk ënnyi, krumplit, kenyeret e w ê kínát, no asztëm
mási íjjjé mëgin csak fölkéltünk, irány, újbú mënekûnyi. Mëntûnk, méntünk.
Hát körűbelű asztën, ja vótunk ëty faluba, ott asztëm mëgin hâ éhësek vótunk.
Ëggy anyaországi kimënt a izé krumplit szënnyi. Hát megmonta a tolmács,
hogy në mënnyetek ki, mer a öreg lezs bennünköt, a eszesz. Tudott is jól
lőnnyi. Hát, ëccër csak égy órájáro gyün a izé, a tolmács: "Nem montam, në
mënnyetëk ki? Mer a örék kint jár." Szëgin gyerëk átlípte, vót ojan kis árok
ott a főd víginn, ugorta átt, akkor a nimët puff, éppen fejbe lőtte. Ën el is
méntem megníznyi. Nísztem szëgint, hálántígba vót lőve, összehúszta a
lábojit szëgin gyerëk, hát sájnágottuk, odagyütt a testvírje, hát mi csinájjunk,
hát nem mertünk, nem csináhottunk sëmmit së, mer tuttuk, hogy a nimëtëk
mi csinánok, agyonlőnnek, ha valakit, nimëtët megbántunk, agyonlőnnek,
akkor az egíz banda mind êmënt vóna. Hát hattuk, maj gyün a sors rájo. No
mëgin csak mëndëgétûnk, mégyünk, mégyünk nëgyedik ijjére, hat asztëm má
mëntûnk ëty homoksivatagon, vót ojan nëgyven cëntis homok, alig bírtunk
mënnyi, má ki vótunk, három kilométërre mëntûnk kërësztû erdőn. Csak
mëgyûnk, csak mëgyûnk, hát má ehëssek is vótunk. Níha kaptunk rëggê ëty
kis levest,de kevés vót, díbe kis, attak kis húst, ojan öd dékát, kënyeret, no
asztën na ugyi május másodikám má csak niszkëlédûnk mink a, nem is tom
mijén város vót, haljuk mink naty hurá, ej mi e cigányog gyünnek, ej de mijén
hurávó, nízzük, lovak fútkosnak, piros sipka fejükön, ezëg bisztos, má valaki
monta ot, vót ott ëgy oroz gyerëk vélünk, hogy ezëk niszinok lëszneg bisztos,
vaty kozákok na. Hát azok is vótak. No asztëm másodikán, május másodikán
estünk fokságbo.
No há bemëntûnk ëty pájtábo, mcgyüng be oda, ot vót a pajta, támosztva
ëgy nagy létra, disznó kétfelé vót vágvo, ná hát es sënkinek së nem köll a hús,
hát úgy láccik nem kő. Ëccër csag gyün ki a asszon, hogy mik vágjunk. Hâ
mongyuk magyarok, hoty hány évesek, kérdi a nimët asszon. Tizënôt,
tizënnigy. Sajnád bennünköt szëginy asszon. Ëccër csag gyün ki a istállóbú
ëty hadnagy, nimët hadnagy. Mongya, hogy no mi újság, mi? Mongyuk, hoty
"cvej kilomëtër rus" (Két kilométerre oroszok- megjegyzés). Úgy eltűnt a
embër, mëg májig së láttuk. Hát asztëm bemëntûnk a pájtábo, vót ojan
igazolványunk, âttâk a katunáságná, aszt eldoptuk, mindënki ëtakarta. Hát
ëccër csak megáll a tang, ám ül, ám elősször leütünk, még nem vótunk
fokságbo, leütünk oda gyün a orosz, megál tangä, begyün asztën kinyissa a
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uccajtót. Ná értëtt a orosz hadnagy, tudót nímétű perfekt, bekijábát, hogy
aggyuk magunkot meg, no asszon kimënt asztën, mongya it vannak a ungár,
ungáre, fircig ungáre (negyven magyar - megjegyzés) it van, leventék, kérdik,
hát kolko rokov? (hány évesek? - megjegyzés). Mongyuk strnászt, pátnáct
(tizennégy, tizenöt - megjegyzés), sájnát a oroz bennünköt. De ëty korom vót
szëgin orosz, hát, no aszongya a orosz, hogy éhëssek vagyunk, há bizon
éhéssek. Mongya nimët asszonnak, no hogy valami izé. Van tej, aszongya,
van it harminc tehén. Hozot nagy izébe tejet, kannábo. Mertük poros
sájkánkó. Nem számít ha poros vót, lemënt azér. Má éhëssek vótunk. No
akkor megvót, megittuk a tejet. No hogy dohánzunk? Persze hogy dohánzunk.
No aszongya akkor, hogy "zakúri!" (gyújts rá! - megjegyzés) mongya a orosz,
hoty pistoj nincs, mongyuk nincsen pistoj minékünk. Hogy bisztos?
Megnízzük. Tessík, meg lëhet níznyi. No aszongya, akkor gyerünk kifelé,
aszongya. Sorbáátunk. Mégyünk ki oda, ahun elősször leütünk, még nem
vótunk el... fokságbo, nízünk a másik fére, ott is éggy avutó ki vót tíve, de
bizon nem mënt oda ëggy orosz së, nem mertig bántonyi a izét, a autót. Ná
asztën csak várokozunk, má ëgy, nízünk, gyün ëgy olaj izés, magyar katuna
vót, de úgy láttom, hogy izé őrmestér vagy mi vót. Maguk magyarok? Há.
Mijén ruhábo vannak? Há minkét "êhosztak a nyilasok még januvárbo
nögyvenödbe. Ha hunné valók? Á mongyuk Përëd, ëggyig diáki, másik séllei,
mácsédijak vótak vé...vót ottan. Na asztëm megvót. No asztën akkor mëntek a
tangók. Úgy mëntek előttünk, ahogy leütünk ott a izébe, annyi tang ëmënt.
A órák edobávo a útonn, annyi óra, de há nem mertünk Iehajúnyi fővénnyi,
mer ha lehajlítunk vóna isten veled, röktöne...mekliätunk vóna. Tangevágot
vóna bennünköt. No ëccër csak várokozunk, no ëgy gyün ëty tábornok, lássuk
a piros nadrág rajta van, csíkos, no aszongya hogy, de el nem felejtém,
amennyi oroz gyüt, minnek av vót a szava: Rusz? Né. Magyar. Na hát na
gyün asztën tábornok. No kolko rokov? Mondom strnáct, pátnáct. Sájnád
bennünköt a tábornok. Gyütt asztëm másik, a is mekkérdëszte. Ë në felejcsem,
vót vélünk tizénnígy ruszin gyerëk, azok it vótak, mer négyvenkettőbe
kigyüttek ugyi Ukrajnábú, mikor a nímétek ugyi efogláták Ukrájnát, Kijevët,
más nagy városokot. Hát aszténn odagyütt ëggy orosz hadnaty kérdi, beszí
vélük, hogy, júj ëccër csak főtéttík a autóra aszt a tizénnígy ruszin gyerëkët,
lëhettek azok is ojan tizenníty-tizénöt, a vezetőjük lëhetëtt ojan körűbelű
huszonöt esztendős. Bevittík a erdőbe őköt, ëccër csak haljuk, hoty tö-tö-tö-cö,
na ezek elintísztík. Kár, mekszólatak, hogy ruszinok. Ha meg nem szólátak
vóna, hogy ruszinok, még májig is ínínek. Hat hijábo, mindén van.
No asztán akkor megvót, sorba átunk, elméntek a tangók, kozákok, gyüttek
má vótak ojan kullogok minnyá ëgyne^a pisztoj nálo vót, és csak nyújtogatta
a pisztojt, má aszittük, hogy belénk lő. Asztám meglátto a hadnagy, igyi, igyi
mongya néki, tëdd a pisztojt, el is tétte asztën, de be vót rúgva. Csak
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megyünk, csak megyünk. Nâ asztëm má, fölöttünk közbe a röpüllők még
mindig ëgy mást támották a nimëttëkRe a oroszok ottan,lőttík a izé gíppuskávó
ëgymast fönt a levegőbe. No asztëm bemëntûnk ëggy ijjëre, odairtünk, há
vótunk ásztánn ojan ezërôtszàzonn. Mëgyûnk a faluviginn, lássuk, hogy hát
ëgy barak ot vót, rajta piros kërëszt ki vót tíve fehír zászlóba, bele vót írva.
Ëccër csak odament a orosz, beverte a aalakot, hát mi van itten. Hád gyüttek
a szëgin nimëtëk, sebësûttek vótak, ojan osëtrovnya (rendelő - megjegyzés)
vót, asztán csak pattogatták puskatussá, vertík őköt, hú szëgin nimëtëk, igyi,
igyi, csak mëntek, ná asztëm beírtünk, mekhátunk ásztán ëgy örek pajta vót,
benne vót a fogas, taliga, benne vótunk ojan nëgyvenôten. Lëhetëtt az a hejsíg
ojan niccër öt nigyzetmétër. No má alig vártuk lëgyën rëggë, össze vótunk
zsugorodva. No asztëm má rëggë fokétünk, de csak éhessek vótunk. Hát úgy
mëgyûnk ki udvarra, ot vótak a kozákok a lovakká, kocsigba, nizëk én a
kocsiba, hát itt ojan szíb disznóláb, szalonna, no ez bisztos Magyarországrú
van. Át së mëntûnk aszongya ëgy, no gyütt a orosz: Kudá, kudá? (Hova, hova?
- megjegyzés). Mit akarok? Há látto, hogy éhëssek vagyunk, no aszongya,
kezem mekfokta: Igyi, igyi! Bevitt a istállóba, odatta nëkem a kaparót, hogy
ëccsëpët pucújjam meg a lovat, asztëm majd jëszty, jëszt (enni, enni megjegyzés), hogy lësz majd ënnyivalô. Hát úgy is levakartam a két csikót, na
asztën, igyi! Odamëntûnk kocsiho, elővett ëty két kiló szalonna, nagy darab
vót. Há mi csináll, mos má vótunk ojan nyócam përëdiek, elosztottuk nyócfelé, mëg adott ëgy égisz kënyeret. No aszongya, hoty kíijüng, de në lopjunk.
Ná asztën ez megvót, akkor mëgin sorakozó vót. Tovább. Mëgin mëgyûnk,
mëgyûnk. Hât asztën fokságbo estünk, asztën ëggyik lágerbú másik lágerba
mëntûnk, beírtünk ëty faluba, nízünk ëggy embër kint áll szëgin, várto a
báttyát, felesíge is kint vót a embërnek. Hát asztën ëccër csag mëgyûnk, lássuk
a asszon ëmaratt hátro, megismerte a urát. No asztën a ura is kiát a sorbú.
Aszongya a kozáknok: "Ëtypâr përcre beszíhet a felesígive, de sokat nem,
aszongya, mer mënni köl tovább." Utánnuk köl mënnyi, el ne maraggyunk. Jó
van, asztëm beszít szëginy embër a ura...izé a asszony....a felesígive, no asztën
ëmënt szëginy. Mëntûnk tovább, csak mëgyûnk, csak mëgyûnk. Ëccër csak
mëgyûnk, hát másik faluba, nem is tudom mijén város vót a, ja mëntûnk
kërësztû, Köln város vót. Mëntûnk kërësztû. Já ë nem felejtëm, a vót asztën
ëty kocsi, azon vótak két öreg mék két gyerëk, mácsédi, lëhettek ojan
tizënnigy évesek, azok îs evittek szëginyëk. No akkor asztën ëccër csak
kiírünk a város szílibű, lássuk mink ëty tiszt csak izé húzódik,
húzódik, marat hátro, elbújt a rozsba, de hát a szëgin orosz mek së látto,
hogy eltűnt, csak kéd gyerëk meglátto, és elárúták. Minnyá a orosz,
hogy ájj, ájj. No hát ës, de asztën utánno mëntek a szëginy nimët után,
mekfokták, kivëttik a rozsbú, jó megvertík. Sájnátuk szëginy gyerëkët. No
asztëm megvót, utánna föl, mëntûnk tovább. Má akkor lëhettûnk ojan, furt
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csatlakosztak hozzánk románok, jugoszlávok. No asztëm mentünk tovább.
Csak megyünk, csak megyünk, elő mënt ëggy orosz lóháton, ódalt is, hátú is,
hát uram isten, nízünk, és gyüttek ëty kocsivá" a nígy öreg, lëhettek ojan
ötven-hatvan esztendőssek, meg vótak pakóva, ojan kizs bátyú vót, húszták.
Odamëgy a orosz elejbük, mekszólla: Kudá? Mekszóllatak oroszú, elé a ustort.
Úgy összeverte szëgin orosz a katunákot a orosz ruszinokot. Imátkosztak, në
báncso őköt. Há hijábo vót. Kocsit mekfokta, fölfordította. Mëntûnk tovább.
Hát megyünk, mëgyûnk. Ëccër csak, má ez vót május kilenc-tizedike körű, két
hétig mëntûnk körűbelű. Hát asztëm má, beírünk ëgy nagy vározsba, nem is
tudom mijén város vót, má nem tudom, ëlfelejtëttem. Há má gyüttek szëmbe
nékünk is. Eszesz katunák vótak, tisztëk sorba ávo. Nízzük, és közbe asztëm
megismertük a izét, aszt a nimëtët, eszeszt, aki agyonlőtte a gyerëkët,
krumplisütísér. Hát má asztëm mëntûnk a román gyerëk tudott oroszú,
montuk nëki, itt az öreg agyonlőtte ennek izéjit-ë, a öccsit. Ez az? Ez. Asztám
minnyá mënt a ruszin gyerëk a kapitán után, hogy ez a hejzet, hogy ez
agyonlőtte ennek a ôccsit-ë krumplijér, sütötte a krumplit a erdőbe. No jó,
aszongya akkor, hat hogy mek kő ëggyeznyi, aszongya, maj valahogy
eszámolunk no. Közbe asztën odavitt, mongya a másik tisztnek, ez a embër
bűnös, agyonlőtt két magyar gyerëkët, leventékét. No jó van, aszongya. Akkor
odattaë, cserétek, adot hejët másik embërt, bevittík a udvarba szëgin eszeszt,
és mënt ëgy gyerëk véle, lehetett ojan tizenhét esztendős. Ëccër csak odatëttik
a falho, csak hallottuk, hogy a gíppisztoj vígikhúszta szëgin eszeszt. És hát
szëgin nimët ere nem is számot, hogy mék fogunk tálákoznyi. No asztëm
megvót, há mëgint má vót hetedik làgër, no asztëm beméntünk ëty,
Studgardba ëgy làgërba, ot vótunk ojan harmincezrén. No ottan vót mindén,
magyar, román, szlovák, cse, nimët. No ott asztën eszállásótag bennünköt,
vótak ojan öreg izék, házok, de nem vót ojan egissigës. No aszt ot vótunk
egísz âgusztus huszonötödikéig, onnan asztën gyütt a parancs, hogy mëgyûnk
haza, de há mink nem akartuk ëhinnyi, má töpször kimëntûnk a lágérkapun,
hogy mëgyûnk haza. De nem vód belülle sëmmi, mëgin vissza a lágörba. Hát
aszténn, hát jártunk ki dógoznyi, csak azér mëntûnk ki, hogy éhëssek vótunk,
valamit talányi, énnyivalót. Hát tálátunk is. De vót úgy is, hogy a szajrét
hosztuk magunkâ, és akiné ami vót nálo, ha zsír vót, ha liszt, ha krumpliliszt
is vót, a orosz mektáláto, mek köllött énnyi. Hát vót, aki két hétig is ölig beteg
vód benne.
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