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BEVEZETO

A tiz kotetre tervezett sorozat masodik kotetet tartja kezeben, ked
ves Olvas6. Az els6 kotetet 1991-ben adtuk kozre CAz endr6di gyerekek
elete a szazadforduI6t61), a harmadik kotet kiadasat 1993-ra tervezztik,
es az endr6di parasztemberek eleter61 sz61 majd.

Jelen kotettinkben megsz6lal6 asszonyok nem sokban ktilOnboznek
egymast61: valamennyien reggelt61 estig dolgoztak. A m6dosabbja talan
konnyebb es tisztabb munkar, mint a csak tizegynehany hold foldet,
vagy meg annal is kevesebbet magaenak tud6 csalad asszonyai. Igazan
gazdag csalad ugyanis nemigen volt ebben a faluban; hiaba n6stilt valaki
szaz hold folddel, sztiletett nyolc gyereke, s a fOld maris nyolc fele osz
lott. Endr6don ugyanis a targyalt id6szakban a csaladoknal altalaban
8-10 gyerek sztiletett: katolikus teleptiles leven, az asszonyok minden
jelentkez6 eletet a vilagra hoztak. Tehat adatkozl6ink 10-20 holdon,
vagy meg annal is kevesebb foldon gazdalkod6 tanyan vagy a faluban el6
csahid asszonyai.

Szereptik felbecstilhetetlen erteku a magyar mez6gazdasagban. Biz
tositottak ugyanis azt az eletformar, amely a kisgazdasagoknak a legmeg
felel6bb: ott eltek, ahol a fold volt. Igy tudott a csalad szinte egytitt lele
gezni a fOlddel, igy tanultak meg a gyerekek szinte az anYanYelvvel egy
szerre a foldszeretetet, majd a hozzaertest is, hogy a megmuvelt foldterti
let a "megelhet6seget" biztositsa.

"Mas vilag volt az ... - mondjak adatkozl6ink. Es val6ban - a mai
fiatalok szamara meglep6lesz az peldaul, hogy az akkori fiatalok osszeha
zasodasanak nem a szerelem volt a legfontosabb feltetele. N emi leegysze
rusitessel azt is lehet allitani, hogy a tanyavilagban amikor a lany elad6
sorba kertilt, es volt a kornyeken ot-hat hasonl6 kortilmenyek kozott lev6
legeny, aki korban is illett a lanyhoz, koztilUk szinte mindegy volt, hogy
a lany melyiket valasztja. Szamitott a szimpatia is, de ennel fontosabb volt
a fiu csaladja, hogy "d6gosak-e", milyenek az erkolcsi szokasaik, osszetar
t6ak-e, es milyenek az anyagi kortilmenyeik. Es mivel a tanyavilagban na
gyon tiszta erkolcsu emberek eltek, igy a fiatal parnal is hamar kialakult az
egymas megbecstilese - es nyugodt, emberi lepteku eletet eltek Ie egymas
mellett. Meg egy fontos kortilmeny a hazasodashoz: akkoriban a lanyok
nem mehettek allasba. Ferjhezmeneteltik tehat felert - a mai sz6hasznalat
szerint - egy palyavalasztassal; dontestik egy eletre meghatarozta sorukat,
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hiszen a vahis sem volt divatban. Fontos volt tehar, a lanyoknak volt fon
tos, hogy a parvalasztasnal hallgassanak a sziil6kre.

Hihetetleniil sziv6sak voltak ezek az asszonyok. "Menni kellett,
mindeg menni kellett. Mer ha nem mentiink, nem v6t semmi. Mindenho
erteni kellett, v6t "foglalkozasunk" eleg ... " - mondja az egyik adatkoz
Wnk. Fontak, sz6ttek, megvarrtak a ruhakat, szappant f6ztek, kenyeret
siitottek, gy6gyitottak, es minden masodik evben sziiltek. Ellattak a haz
tartast, kivettek a resziiket a foldmunkalatokb61. Az ev soran - az id6ja
rast61 fiigg6en szinte napra pontosan adott volt az asszonyi munka
menete. Semmi sem maradhatott el, mert annak belarhatatlan kovetkez
menyei lettek. De a heti es a napi munkabeosztast is a "muszaj" diktalta.
Hogy megbecsiilest kaptak-e, erre mar nem egyertelmu a valaszunk.
Kerem, ismerjek meg egyik adatkozl6nk fajdalmar: "Mikor a parom
nyugdijba ment, nekem is meggyiitt a papir, hogy a felesignek nem jar,
mer nem dogoztam. Ezt nem tudom elfelejteni. Har akkor, j6' van, ha en
nem d6goztam, gyerekeim ..."

Egyesiiletiink az els6 kotetnel alkalmazott m6dszerrel dolgozott:
id6s endr6di asszonyokkal hangfelveteleket keszitettiink (mar 220 ilyen
felveteliink van). A gyujtest leirjuk, majd a sziikseges szerkesztesi mun
kalatokat elvegezziik. A hangfelveteleket a Honismereti Egyesiilet tagjai
- els6sorban Vaszk6 Iren tanar - keszitettek, a korabeli fenykepeket is
kozosen gyujtottiik. A kotetet osszeallitotta: Hornok Lajosne tanar
konyvtaros . A jegyzeteket R6za Olga tanar keszitette. Az ujabb kori
fenykepfelveteleket Liziczai Laszl6 cipeszmester keszitette, a rajzokat
pedig Bella R6zsa tanar rajzolta. A munkar lektorunk, Barna Gabor nep
rajztud6s iranyitotta. A felsoroltak mindegyike terites nelkiil dolgozott.

Egyesiiletiink neveben koszonetet mondunk adatkozl6inknek (lasd
a 129. oldalon). Azoknak az asszonyoknak, akik ugy eltek, ahogy elni
erdemes. Azt is koszonjiik, hogy meg6riztek Endr6d csodalatos nyelvja
rasat - talan meg nem kes6, hogy a fiatalok megmentsek a maguk sza
mara a meg menthet6 elemeket. Azt, hogy melyik szovegreszt kit61 vet
tiik fel, nem jeloljiik. Egyreszt mert adatkozl6inknek ez volt a kivansaga,
masreszt mert csak azokat a szovegreszeket kozoljiik, amelyeket tobben
is egyfele tartalommal mondanak el. Adatellen6rzesre a szakembereknek
barmikor lehet6seg van: a feldolgozott anyagot taroljuk es kivansagra
visszakeressiik. A ritkabban elOfordul6 szavak magyarazatat szogletes
zar6jelben magyarazzuk.

A jegyzetek fontos kiegeszit6i a f6 resznek. Az volt a celunk, hogy
ossze tudjuk hasonlitani az adakozl6k visszaemlekezeseit a dokumentu-
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mokb61 nyert adatokkai. Tal:Htunk eltereseket is: a rokonhazassagokn:H
pi. kideriilt, hogy korantsem olyan tipikus az, hogy az elhunyt feleseg
testveret veszi felesegiil a megozvegyiilt ferj, mint ahogy azt hittiik. De
a legtobb helyen igazoltak az adatok a visszaemlekezeseket. Nem banja
meg az erdek16d6, ha buvarkodik a jegyzetek adataiban es megszemleli
grafikonjainkat: a jegyzetkeszit6 tovabbgondolkodasra inspiralja az 01
vas6t.

Jelen kotetiink nyomdai koltsegeit az el6z6 kotet eladasi arab61
fedezziik, ill. a Bekescsaba Polgarmesteri Hivatal 7000 forintos tamoga
tasab6i. Remeljiik, a harmadik kotetet is meg tudjuk jelentetni hason16
m6dszerekkel.

Szivesen vessziik, ha a hianyossagokat, vagy egyeb eszreveteleiket
kozlik veliink, Kedves Olvas6k. Cimiink: Honismereti Egyesiilet Gyo
maendr6d, Pf.: 20.5501.

Hornokne Nemeth Eszter
egyesiiletvezet6



I. TARSASELET

1. CSALADI JELLEGU OSSZEJOVETELEK

Komazas

Onltiink az eletnek. Felszedtiik a repat oszkor, az utolso talpalatnyi
fodet is felszantottuk, elvetettiik a buzat. - No, mostman, h:Ha Istennek,
fel van ugarolva, be van a csutka szallitva, bekotottiik a joszagot az istal
loba - mostman teleliink.

Akkor oszt kezdtiink, asszonyok a fonasho, kezdtiik a tanyazast,
a komazast, ki hogy nevezte, mentiink egyik helyru a masikra. - No,
honap este tikhozzatok megytink, most este itt votunk. Fogtuk a lam
past, vitttik a guzsalyt vagy a rokkat farkastu, mindenestu. A lampas
olyan vot, hogy vot egy nagy doboz, a teteje lyukas vot, abba tettiink egy
gyertyat, ez vot a lampas. Messziru latszott: - no, mennek Timarek vagy
Knapcsekek ide meg ide.

Akkor oszt a gangon a hovat levertiik a labunkru, korusepertiik a
csizmat, kozbe man jo hangosan kerdezgettiik: - Merre vannak? Tudtuk
mink, de a jo szandek igy kovetelte. Akkor bentru: - Erre vagyunk!
Keriiljenek beljebb! Akkor ahogy haladtunk befele: - Dicsirtessik az
Urjezus Krisztus! Felelet: - Mindorokke ammen. Isten hozta magukot.
Felelet: - Magunk is igyekeztiink. Akkor bent a hazba: - Hasznos mun
kat! Vagy: - Hasznos beszegetest! Felelet: - Resze legyen benne! No,
i.iljenek lefele.

Akkor az asszonyok leiiltek az asszonyokho a padkara, az emberek
meg az asztalho. Fontak, az emberek pipaltak, kartyaztak, de foleg
beszegettek. A gazda meg kototte a kast. Ott iiltek Timar Pali bacsiek,
Vaszko Pali bacsiek, Czikkely Istvan bacsiek, Takacsek, Hunya Imre
bacsiek. Vot miru beszegetni. Ki jart a faluba, mi ujsagot hallott, ki ment
ferho, ki halt meg, hun van fad elado. Akkor gyiitt a katonasag. Edes
apam mint katona bejarta a vilagot. Akkor oszt edesapam elmeselte,
hogy vot a tengeren. Mikor oszt ezt is elbeszeltek, akkor hozzafogtak
huszonegyezni vagy hatvanhatozni. Akkor a haziasszony: - Jaj, szomsze
dasszony, mivel is kinaljalak meg benneteket ... - A, nem kell ... Akkor
a gazdasszony behozta a kenyeret - egisz kenyeret -: - Itt a kes, vagja,
szomszedasszony, no, vagja! Vagott oszt egy kis kenyeret: - En karajt
vagok, hogy gondor haju fiam sziilessen ... Majd oszt megfott a fazek
kukorica, eszegettiink. Meg tudtuk teremteni magunknak a szorakozast.
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Diszn6vdgds

Az v6tt aztan a vendegsig! Csapatostu mentiink. Az emberek koran
mentek, mint bellerek [bollerek], a noi szemelyzet raert kisiibbet is.
Huszonketten is v6tunk a diszn6torba. Rokonok, s6gorok. Elvegeztiik
szepen, este hurkM-kolbaszt siitottiink, hajas kiflit a kemencebe. Mon
dom: - Csak siissiink ;6 hajas kiflit, mer ugy egisz a diszn6tor, ha van
hajas kifli. Meg totott kaposzta. Akkor oszt hajnalig n6taztunk. E16keriit
a pikula, a citera, a hermonika. A fiatalok tancoltak, az oregek meg nez
tek, oriitek a csaladnak.

Farsang

Befogott a parasztember a cseng6s szank6ba: - Megyiink Istvan
batyamekho farsangolni. Endr6don nagy v6t a tanyavilag. Varnyasru
gyiitt Polyakhalomra, akkor Hunyaru Csejtre meg Paskomra farsangolni
a rokonsag. Egyik s6gortu a masikho, egyik nasztu a masikho. Man reg
gel odaertek. Akkor az emberek koriiiiltek a nagyasztalt, az asszonyok
hatrebb iiltek a padkara, fontak, a gyerekek meg- ahova tertek [fertek].
Csak ket csaladba man okvetlen v6t tiz gyerek, rettenetes j6kot lehetett
nevetni. Akkor a sotetbe indutak vissza. Olyan nem v6t, hogy valakit
puszilgattak, de erizte a gyerek, hogy nagy v6t a bels6 szeretet.

2. A FIATALOK TALALKOzAsI LEHETOSEGEI

Mikor a janyok kijartak a hat elemit, az ismet16 iskola kovetkezett.
Ketszer egy heten kellett menni ismetl6 iskolaba - aki raert. Olyanokot
tanutunk, hogy takarekossag meg zsakf6dozas. Kotelez6 v6t jarni, de
olyan kotelez6, hogy aki ment, ment, aki meg nem ment, nem ment.
Akkor man szabadabb lett ez elet. Meg az ilyen koru siild6 janyokot man
nem fogta a hely otthon se, sehunse. A b6dak ajtajM csak ugy kivagtuk,
oszt elszaladtunk. Mikor meg kanta v6t a b6d el6tt, azt okvetlen felbori
tottuk. Zsupsz, oszt man szaladtunk is. Leginy ha gyiinni akart uta
nunk, kicsufoltuk.
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Kutrajdras

Nagy divat v6t a faluba, hogy- ha kellett, ha nem- jartunk a kutra.
A nagyszovetkezet elejbe jartunk vizer. Korbekta v6t betonbu, negy
csap, alatta medence. Nagyon j6 vize v6t. No, itt v6t a fiatal janyoknak
meg a leginyeknek a szerelemvallatas. Az en draga j6 edesapam is szep
tember masodikan, mikor hazagyiltt a katonasagtu, akkor latta meg
edesanyamot a kutna, november ny6cadikan meg man eskildtek.
Haromszazotvenen v6tak a lakadalomba. Esett a h6, hideg v6t, de
advent elott eskilvonek kellett lenni, mer adventba tilos v6t [advent = va
rakozas; a karacsonyt megelozo negy het]. De jartak a klitho a janyok
csak ugy, beszegetni. Vittek haza a vizet, oszt a sarkon kiontottek, akkor
mentek vissza megint. V6t, hogy harom sorjaval is korualltak a kutat,
nem nagyon igyekeztek.

Esti enekles

A Kertekbe meg a nagyobbacska janyoknak avv6t a divatja, hogy
estefele kiilltilnk a rampara [feljar6 a gatra, bejar6 az utra]. Sokszor ti·
zenegy 6r:iig is ott komaztunk. A leginyekru. A tanyakon meg de sokszor
dan6tunk! Szep csillagos tavaszi esteken messzire elhallatszott a n6ta.
Eloszor a pitypalatty kezdte, akkor meg v6t pitypalatty. Akkor mink
- hat-ny6c jany - gyonyoruen elkezdtilnk dan6ni. V6t olyan nagy godor,
azon pall6 atjar6ka v6t, ott illtilnk, csilngettilk a labunkot, osztan dan6
tunk. Akkor az araval6si idosebb asszonyok is kiilltek, hallgattak. Elhal·
latszott az messzire. Mondtak masnap: - Hallottuk, nagyon szepen
dan6tatok. Meg mentilnk munkaba koru a garon, negy-ot jany, dan6va.
Ez nem v6t akkor felttino. J6kedelyu, mas vilag v6t az.

Kukoricafosztas

V6t, hogy hajasan torttik a kukoricar, nem tisztan. Akkor v6t egy
6rias eperfa, az ala lett garmadaba [csom6ra] leborigatva a kukorica.
Akkor a szomszedok, kivalt a fiatalok, osszementek tizen-tizenketten,
oszt estenkint fosztottuk a kukoricat. Akkor v6t tang6hermonika;
az a sok ember mikor elkezdett ott dan6ni, olyan n6tazas v6t! Akkor
beletemettiik egymast a susolinaba, amit a kukoricaru lefejtettiink.
Valameket lefogtuk, beletemettiik. Fosztottuk a kukoricat ejfelig is.
Nehez elet v6t, de azt az igazi nevetest most nem lehet hallani.
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Kendermorzsolas

Mikor meg megszaradt a kender, mentiink kendert morzsolni,
[taposni, labbal tiporni] fiatalok. Hosszu rud v6t kozepen, oszt korbe
korbe mentiink a morzsol6 kOrll. Mindegy v6t, kinek a kenderit kell
morzsolni, nem szamitott, csak ott lehessiink, mer ott v6tak a janyok,
leginyek, sokan v6tunk. Oszt olyan n6tazasok v6tak, sokszor kibukott
meg a kender is, mer elfelejtettiink megforduni a nagy n6tazasba.

Fon6ka

Ki a guzsalyt, ki a rokkat - fogtuk a h6nunk ala, oszt mentiink
a fon6kaba, janyok. Mentiink fonni janyos hazakho meg idosebb aszo
nyokho. De csak ugy mehettiink el, ha egy gugyela cseput felkotottiink
a guzsalyra. Mer rank v6t parancsolva: - Fonni! J6' szethuzgatam a cse··
put, osszetekertem, felu szep hegyes v6t. Felkotottem a guzsalyra, oszt
mentem. Minden aldott este lefontam. A leginyek is ott v6tak. Odabuj
tak a hatunk mege, akkor a kotonk madzagjat el6dtak, akkor odakotot
tek a szekho. Akkor sz6ltak: - Gyere, csak! Akkor mikor felkeltiink,
a szek is gyiitt veliink. - Te atilla, mikor kototted oda!!? [atilla = rossz.]
Meg mikor leesett az ors6, felkaptak a leginyek, osztan annak bizon cs6k
v6t az ara. Nagyon vigyaztunk, hogy Ie ne essen az ors6, mer akkor meg
bun v6t valaki e16tt megcs6kolni az udvarl6t. De mikor man tele v6t az
ors6, bizon, csak leesett. Mikor aztan lefontunk, nekifogtunk kartyazni,
Csapd Ie csacsiztunk. De az en ors6m mindeg hasas v6t. Majd oszt
mondta is az uram, hogy figyelte nagyon, hogy en fonok a legiigyeseb
ben. Asszon'koromba man a szemembe is megdicsert, de akkor nem, a,
nem ...

Cuhare

A cuhare, az ugy v6t, hogy oszkor man felkopott a haz fodje, vagy
a komra fodje. Akkor felfor6ztak, [felforraztak] akkor lesz6rtak apr6
torekkel, akkor osszehitak a kornyek fiataljait: - No, tancoljatok. Akkor
mink j6' beletapostuk a toreket, megint j6 lett a haz fodje telire. Kerut
azer olyan cuhare is, mikor j6 v6t a fod, csak a fiatalsag tancolni akart.
Osszebeszetiink, hogy most hun lesz cuhare. Vagy pediglen a tanyakon
egy kast tettiink a kutustor tetejire, felengedtiik, arru tudtuk meg, hun
lesz a cuhare. Oda mentek ossze a sori janyok, legfnyek, ot-hat par.
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Aszongya edeanyam: - Kivel megy el, janyom? Megmondtam. - De oszt
meg ne tudjam, hogy massal gyiissz haza! Citera vot, meg tangohermo
nika. Maj' minden leginy tudott citeralni. Tancoltunk: csardas, friss.
Osszefogtuk magunkot, negyen vot a legjobb, oszt forogtunk. A mulya
leginyt kikozositettiik: sipakuli, tarabaksa, igy mondtuk neki. Ez nagy
megszegyenites vOt. Vot olyan is, hogy a leginyek ara mifelenk nem min
denkivel mentek eltancolni. Amek jany tanciskolaba jart, azt nem hittak
el tancolni: - Nem beres- meg kubikosemberho valo az olyan, az man
lenezi a parasztot. A janyok meg a polgarista meg a cserkeszfilikkal nem
mentek el: - Urral nem tancolok, csak a magamfajtaval. Valogattunk
egymasba, kerestiik a parnakvalot. A boros cuharet, azt nem szabad vot
csinani, nagyon haragudtak erte a csend6rok. Tancolunk, beszegetiink,
egyszercsak dorombolnek: - Kinyitni! Csend6rsig! Nagyon megijed
tiink. Akkor oszt egyik odalba allitottak a janyokot, a masik odalba alli
tottak a leginyeket. - No, janyok, hazafele. A filikot meg megvertek. En
laktam a legmesszebb, nagyon feltem. Megyek, megyek, hat man a for
gona megszolal a hatam megett az udvarlom: - Itt vagyok man, ne fd
je ... [Forgo: utelzaro keresztrudak]

Korz6zas

A vasarnapi seta ugy kezd6dott, hogy el6szor el kellett menni
a vecsernyere ugy a fiuknak, mint a lanyoknak. [vecsernye: delutani ajta
tossag]. Akkor setaltunk kiilOn. Akkor a filik figyelgettek a janyokot,
a janyok meg a fiukot. Olyan korzo vot a kovesuton! Az a rengeteg nep!
Szazaval setaltak vasarnap a setateren a fiatalok. A nagyszovetkezett(i
a postaig, a postatu a Dombszogig Ie a ligetbe, meg vissza. El-vissza, el
vissza. A leginyek ugyanigy. Akkor osszebeszeltek: - No, te ezt a jant
szolitod meg, en meg emezt. A Homoki-haz helyin vot egy kis nadas,
rossz haz, a leginyek ott tamasztottak a falat. Akkor kinek melyik vot
a leginye, ugy csatlakozott a janho. Akkor ki a ligetbe. Votak jo locak,
raiiltiink, ott beszegettiink.

A korzo setetedesig tartott. Akkor man kezd6dott a zeneest a Nep
hazna. Az tartott tizenegy oraig, a bal meg hajnalig.

A gyerekjannak szo se lehetett csak a korzorli, az is csak setetedesig.
Megmondta apank: - A naplement itthon erjen benneteket! Mikol' osz
tan egy kicsit elmaradtunk, man a falu szelin levetettiik a szandat, oszt
ugy szaladtunk ki egy trappba Paskomig. Nem szabad vot este elmaradni
csak a gyurus menyasszonnak.
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Kit enddfdi kislciny mintas delinruhaban: Knapcsek Anna is Knapcsek Ilona
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Templomba jaras

Ezelott nagyon jart az emberisig a templomba. Vot templomba jaro
ruhank, akkor szepen felotozttink, menttink a templomba. Akkor meg
vot szabva, hun aHnak a gyerekek, a janyok, a fiatalasszonyok. A pad az
oregeke vOt. A leginyek meg a korusru neztek a janyokot. Mikor oszt
gytitttink kifele a templomajton, a leginyek man ott alltak a templom
kertbe, vartak a janyokot.

Az ejfeli misere az egisz falu ment; a janyok ktilonosen - a babonas
kodas miatt. Hogy mikor gytin kifele a misenl, egy almaba beleharap,
eldobja, osztan amek fiu akkor koszon, az veszi el. Meg amere a kutya
ugatast haHja, ara megyen ferho. Meg a nad miatt. Avvot, hogy ha paros
nadat huz ki a jany a nadtetorii az ejfeli mise utan, akkor a masik evbe
ferhomen. Ment nagyanyam a Kiraly utean - akkor meg sok vot ott
a nadas haz. Kihuzza a nadat, oszt azon nyomba megszolal a hata megett
Hanyeez Janos: - No, 6rzsi, paros-e? Hat oszt a masik evbe meg is
esktidtek. Kerdeztem ttille kisiibbet: - Hogy vot az, nagyanyam, sze
rette maga nagyapamot? - Tudom is en ... De mindenki ahho ment
vona, Pinter Mareso is, ez is, az is, oszt 0 meg engemet kert meg ... igy
oszt hozzamentem.

Hire vot a faluba annak is, hogy Kalmar Jozsi baesit meg az apja
a kunszentmartoni templomajtoho allitotta oda janyt nezni. Jozsi baesi el
akarta venni Katat innet a falubu, de nem akartak engedni, mert Kata
szeginy jany vot, esak tizenket hold fodje vot, Kalmareknak meg tobb.
Oszt aszongya Jozsi bacsinak az apja, hogy ne vegye el Katat, hanem
menjenek el Kunszentmartonba egy nagymisere, ott megnezik a janyo
kot, hatha tana olyat, mint ez a Kata. Mer Kata nagyon szep vOt. Hat oszt
allnak a templomajtoba, Jozsi baesi, meg az apja, nezik a janyokot, ahogy
gytinnek kifele a templombu. Mikor kigytinnek, aszongya Jozsi baesi az
apjanak: - Van meg? - Nines. - No, akkor ezek kozt egy sines olyan,
mint Kata. - No, akkor vedd el Katat, fiam. El is vette.'

17

It '-J '.I !



Bdlak

Nagyon jartunk a balba. Akkoriba vasarnap killon tartottak az ilyen
tizennegy-tizenot eveseknek nappali mulatsagokot bent a faluba is, meg
kint Hunyan is. Szepen fe16toztilnk, mentilnk a nappaliba. De ki v6t
adva, hogy mire a csorda hazagyiln, mink is menjilnk hazafele. Sett~tbe

nem lehetett csavarogni. Mikol' oszt nagyobbak lettilnk, a rendes balba is
elmehettilnk.

V6t, mikor husz bal is v6t Endr6don egyszerre. V6t olyan, hogy
a Nephazba hatszaznegyven v6t a befizet6. Hogy maj' leszakadt! Akkor
v6t bal Kiszelyne a Kertbe, akkor Varnyason a Nephazba. Jartunk balba
P6halomra, Csejtre, Balara. Balan meg szilreti bal is v6t. Egy nagy mag
tarba felfUztilnk dr6tokot, gyonyoru nagy sz616kot akasztgattunk ra, azt
kellett lelopni. Rendes zenekar is v6t, hegedu meg b6g6. Pedig ez tanya
vilag v6t. De v6t bal Paskomon is, Polyakhalmon is az iskolaba. A Szent
Imre iskolaba is v6t bal.

Bent a faluba meg a legtobb bal a Pallason v6t - ez v6t a Nephaz.
Akkor a Koronaba, ahun a mozi v6t [jelenleg David-elelmiszer], akkor
a Gyomavegbe, a Balog-kocsmaba, akkor Kenyeresne, a Hasitassal
szembe.

Az iparosok meg a keresked6k az Ipartestilletbe jartak, a gazdak
meg a Gazdakorbe. Ez a huszas evek elejen alakult. E16szor v6t Kaszin6,
akkor v6t egy Katolikus Kor, Szabadelvu Kor. De akkor osztottak tul
a Korost, ott vettek f6det sokan. Akkor betablaztak az ad6ssagot. No
most, hogy az ad6ssagtu szabadujonak, a Kaszin6 egyesillt a Szabadelvu
Nepkorrel, es lett Kisgazdakor. Mind keminszaru csizmaba ment a Gaz·
dakorbe: Kovacs Lib6r bacsi, Kovacs Dani bacsi, Hunya Mate bacsi.
En, mint szeginyebb sorsu leginke, bemehettem, megihattam azt az egy
pohar bort, ki nem 16ktek. Hat en oszt kigyottem onnat magamtu, ugyse
erizte az ember ott j6' magat. Meg a Gazdakorbe inkabb csak vacsorak
v6tak.

Az Ipartestilletbe, ott v6t nagy balterem, v6t tanciskola, vasarnap
ossztanc. Nagyon szep iparosbalak v6tak, meg keresked6k balja. Ele
gansak. Szep hosszu estelyi ruhank v6t, tUll, azon egy piros r6zsa. R6zsa
szfn tilll v6t a barna hajunak, a sz6kenek meg kik. De v6t, akinek
selyem, muszlin, meg grenadinruhaja v6t. Meg opal-batiszt, fehfr.
Hozza fehfr vaszoncip6. A haja meg turbanba. V6t 16sz6rbu egy Iabda,
ahogy a hajunkot osszefogtuk, ezt bedugtuk, a fonatot meg korucsavar
tuk rajta. A varr6n6 hozta el a ruhankot, 6toztilnk felfele, gyilttek a fiuk,
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ugy vittek az Ipartestuletbe bennunkot. Ott meg man gyutt elejbunk
a rendez6 - be v6tak tanitva -, leultettek bennunkot. Konl v6tak aszta~

10k, szekek. A gardi mamak leultek, mink meg, akinek nem v6t udvar
l6ja, ott aUtunk a gardi el6tt kiszenletbe, hogy mikor kernek fel. V6t
olyan szegin jany, aki egiszen a bal derekaig arolta a petrezselymet, akkor
oszt hazament. En nem. En olyan kap6s v6tam, mint ceperka az eleszt6
vel. A zeneterem fala tele v6t kornyos-konl tukorrel- behordtak a nepek
otthonru -, viraggal, hangulatvilagitas v6t. Akkor gyuttek a fiuk: fekete
zak6, csikos nadrag, felkertek, tancoltunk. A gardi mamak meg ultek,
kicsit pletykalgattak, figyeltek a janyokot. Akkoriba kinevettek, ha
osszebujtak a parok, ugy tancoltak. Nagyon illetlen dolog v6t, enne csu
nyabbat man el se lehetett kepzelni. Ejfelkor sziin6ra v6t. Kimenni nem
lehetett, hanem szepen karonfogni a fitlt, oszt korbe setalni. Akkor hoz··
tak italokot. Ittunk egy kis sz6davizet, a fiuk vettek nekunk vagy egy
csomag cukrot, vagy egy narancsot. Sok pizuk nekik se v6t. Akkor oszt
szedel6zkodni, id6be hazafele. Mer az en apam meg a baloz6 janya laba
szarM is elverte a karikas ustorral, ha nem mentiink id6be hazafele. Az
ucajt6ba [utcaajt6ban] otperces beszegetes a leginnyel, de akkor man
sziilem [edesanyam] kisz6lt: - Eredj, fiam, hazafele, te meg, janyom,
gyere befele. H6nap is nap lesz.

A szeginyebbeke v6t a Nephaz, a Korona, a Kiszely-kocsma. Mer
a balba menetelne is oszt:Hyoztak az emberisiget. - 6, azok az eprestalpu
kertesziek ... A szarvasvegi kovesut menten vegig eperfa v6t. Oszt,
ugye, levetettiik a cip6nkot, hat ezer v6tunk mink eprestalpuak. Pedig
szepek v6tunk. Nekem v6t egy fekete flokon ruham, piros meggyek
v6tak benne, kis piros kot6m v6t hozza, a hajam befonva, szalag benne
- igy mentem a Nephazba. Meg is forgattak a leginyek ugy, hogy csak
ugy lehetett. Akkor v6t egy libertin-ruham. A nyaka fodros v6t. A ruha
fehir, fekete kis barsonyszalaggal v6t a dereka megkotve. Szanda nem
nagyon v6t meg akkor, inkabb csak felcip6. Zokni, meg felcip6. Haris
nya se v6t. Meleg is v6t, meg nem szabad v6t pocsekolni a harisnyat.
A Nephazba a balteremnek a kozepibe aUtak a fiuk, a tancosok meg ugy
tancoltak korbe-korbe. Akkor ott 6k targyalgawik, hogy kit kerjenek
fel. A janyok meg a falna vartak a fiukot. Akkor vagy odagyuttek a fiuk,
de v6t ugy, hogy csak odaintettek. Megsert6dni nem lehetett. Nagy tisz
teletlensig v6t az is, hogy a fiut otthagyjuk, vagy plane, hogy nem
megyiink el vele tancolni. Nagyon meg is jarhatta a jany: kimuzsikaltak.
Mer az olyan gangosabb, hegyrehag6 [rMarti] leginy nem hagyta magat.
No, aszongya, maj' kibanok en veled. Oszt akkor maskor, mikor aUt
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a bal, felkerte megint, a muzsikasoknak meg fiizetett, hogy huzzak el
a makcsalit [a bal veget jelz6 zeneszam]. Akkor mindenki megallt, nez
tek, hogy mek jany ballag a szekho, oszt szedi ossze a kis humijat, oszt
megyen hazafele. Ez v6t a legnagyobb sertes. Bizon, v6t ilyen, nem is
egy.

A balba magyar banda muzsikalt. RezfUv6, cimbalom, b6g6, bra
csa. Regen v6tak hires endr6di zenekarok. A D6gi Gyula bacsie v6t a leg
jobb zenekar, Gyula bacsi hires primas v6t. Farkasinszki Imre bacsi v6t
a karmesteriik. Jarszottak kering6t, foxtrottot, kacsint6st, lovassagi
indul6t, vanszteppet. Ez olyan, hogy el6re-harra lepiink, gyorsan egyet
el6re, egyet hatra:

Csuda meg, hogy all a vilag, kilyukadt a priccses nadnig, kilyukadt es
van rajta egy folt, egy folt, egy folt ...

En a legjobban a magyar csardast szerettem tancolni, ezt mindeg egy
szep, magos fiuval tancoltam. Ugy megforgatott, hogy csak ugy lehetett.
Dan6tuk: Edesanyam, eresszen el a balba, kot6 neku, kilenc fodros
ruhaba ... Terka, az meg olyan szeles faru v6t. Csufoltuk. Akkor aszon
gya: no, majd 6 megmuratja, milyen rancot tud. Osztan rezg6st tancolt,
de nagyon szep v6t. Lepett jobbra, lepett balra, kicsiket dobbantott,
csak ugy rezgen rajta a sok szoknya. Akkor gyott a polka: Nagyvaradi
dombon fUjnak a szelek ... , meg a masik, a bolondos, ezeker nagyon sze
rettiik, mindenki jarta, ugraltunk, mer man tudtuk, hogy a vege fele
haladunk a balnak.

Bal v6t minden nagy iinnepkor. Bojton nem v6t mulatsag, az nekiink
olyan vor, hogy mikor lezartuk a farsang harom napjar, kedden ejfelkor,
akkor nem v6t bal egiszen husvethetfiiig. Akkor man az nagy orom v6t:
itt van husvethetfii, leher menni a balba. Szepen beosztottuk. V6t bal
Peter-Palkor, Nagyboldogasszonykor, Kisboldogasszonykor, Istvan
kiralykor, karacsonykor, vizkereszrkor, akkor v6t fogad6bal, soroz6bal,
sziireti bal. A fogad6bal a Koronaba vot, ott fogadtak meg a gazdaembe
rek a szeginyeket cselednek meg beresnek. Mikor kitelt az eszrend6,
a fiatalok azon a helyen csinaltak fogad6balat. Ez szilveszterkor v6t.
Akkor v6t a soroz6bal, oktoberbe. Nagyon-nagyon mulattak szeginyek,
jaj, de nagyon mulattak mindeg. Mer akkor man haboru v6t. Oszt el
v6rak keseredve. Osztan bizon, sok nem is gyiitt vissza szeginyek
kozil.
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A legszebb bal a sztireti bal v6t. Oszkor v6t a ligetbe, vagy a Koro
naba. Osszeszedelozk6dttink janyok-Ieginyek, vagy tiz par. Mink
v6tunk a csoszjanyok-csoszleginyek, mink rendezttik a balat. En meg
csak tizen6t eves v6tam, mikor elgytitt ertem az uram. Aszongya anyam
nak: - Etel nenem, egy keresem v6na. Ideada-e nekem R6zsikM sztireti
csoszjannak? - A, nem, fiatal meg. Akkor aszongya a nagybatyam:
- Hagy menjen. Engedd. No, menttink. Lovasfelvonulassal kezdod6tt.
Fel6lt6zttink szepen magyar ruhaba: fehir szoknya, puffos ujju fehir
bluz, kis k6to, piros pruszlik, parta. A fiuk meg megint csak tinneplobe,
16val gytittek utanunk. CsinMunk egy nagy szo16koszorut, ezt a Legeny
egylet eln6ke, Pelyva Imre vitte elo Szab6 Monikaval. Akkor utanuk
menttink mink, janyok. Tancoltunk, dan6tuk, hogy: Lassan, kocsis,
hogy a szeker ne razzon, hogy a szivem a babamer ne fajjon ... Magyar
zenekar kisert benntink6t, utana meg a fiuk lovon. Evvel a szolokoszorus
menettel vegigmenttink a falun, igy osztan mindenki megtudta, hogy
estere sztireti b,illesz. Akkor este lassan gyUlni kezdett a nep. L6gtak
a szolok a ligetbe a fakru. A fiuk lopkodtak, a csosz6k meg figyeltek.
Akkor menni kellett a bir6 elejbe, oszt ftizetni. Ejfelkor elarvereztek meg
a koszorut is. Szepen mulattunk. Masnap osztan levetetkezttink [lefeny
kepezkedttink] a magyar ruhaba. Majd oszt kisz lett a kep, hozza is Imre
hozzank. Aszongya: - No, ez v6t a sztireti bal, j6vo oszre meg hat felesigu
szeretnem venni R6zsikat. Mink oszt nem is maradtunk el egymastu.
Megesktidttink, egytitt elttink, meg az uram megv6t, mindeg.

Divat v6t a szerenad is. En is kaptam vagy ketszer meg ott kint
a tanyaba is. Hoztak a citerat a h6nuk alatt a leginyek, akkor a masik meg
a fUsure tette a cigerettapapirt, oszt ugy fujta, meg hat dan6tak. De man
azelott j6val kifutyikMa [kikutatta], hogy mek a kedvenc n6taja a lannak.
Az enyim az v6t: LMod, edesanyam, IMod, edesanyam, mer sztilte
e vilagra ... Bent a faluba harom-negy zenesz is gytitt a jany ablaka ala.
Kimenni nem szabad v6t, de illett gyertyat gyutani. Nagy boldogsag v6t
a fiuknak, mikor a jany fogadta a szerenadot. Szep is v6t az, a nagy csen
dessigbe azok a szep n6tak. Meg oszt az egesz falu megtudta masnap,
hogy ennek meg ennek a jannak huztak az ecaka a n6tajat. Ki huz
hatta ...

Regebben majusfat is kaptak a janyok. A leginyek kivagtak a hul
lamterbu a nagy topolyfakot [nyarfa], osztan rak6t6ttek orgonat, szala
gon, zsebkendot, kendot. Az oszt ott is maradt a jannak. Nagy ktiszk6
dessel felallitottak a fat majus elsejin hajnara. [hajnalra] Reggel szejjelne
ztink: - Hu, kinek van majusfaja, kine lobog ... En is kaptam vagy
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Magyar ruhas endrodi lanyok-legenyek egy sziireti balon (1930). A lanyok
ruhaja: piros melleny aranysujtasos diszitessel es pitykegombbal, feher szinii
puffos ujju bluz, feher huzott vagy lerakott szoknya, nemzeti szalaggal diszi
tett feher szoknya. A fiuk ruhaja: piros melleny aranysujtasos diszitessel es
pitykegombbal, feher ingujj - az alja csipkes singolassal vagy himzessel
diszitve, feher behuzott bo gatya, fekete poszt6 kalap, rajta arvoalanyhaj es

nemzeti szalag

otszor. OdadrotozHik a kerit /s oszlopaho beWnl; meg vot ugy, hogy
a kutagasra tettek - fe1masztak a legfnyek a kutagasra is. Akkor oszt nem
tudtuk, ki kototte oda, kerdezgetttik. Majd oszt id6vel megtudtuk, mer
azer csak gondoltuk ... Az en uram meg, mikor udvarolt, egy nagyon
szep kokenyfat kivagott a Templom-zugi kertbl1. Tele vot viraggal,
olyan vot a fa, mint egy menyasszony. Szalagokot kotott ra, kend6t
kotott ra, osztan nadas vot a hazunk teteje, oszt beledugta a szep kokeny
fat a kfminybe. Ugy mondtak akkor, hogy majfat dugtak. Hat, felkeltink
reggel, gytin a hatso szomszed: - Gyertek man, nezzetek, milyen szep
majfat dugtak Bozsinek. Igen am, de nagyapam borzaszto haragudott,
mer az uram a nadat mind osszemaszkalta. Aszontan nagyapam, vasvilla
val vel' szejjel az ilyen udvarlok kozt.
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TorulkOzo minta

TorulkOzo minta (Kunkovacs Laszl6 felvetelei)
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II. HAzASODAsI ELOKESZULETEK

Szepitkezes

Az endrodi janyok hlresek v6tak arru, hogy d6gosak meg szepek.
Pedig nemigen szepftkeztiink. Megmosakodtunk, oszt maradt mindenki
a maga szepsegibe. Er6sek, egeszegesek v6tunk.

A hajunkra, arra nagy gondot fordftottunk, hogy mindig tiszta
Iegyen. Edesanyamnak meg egyfonatu haja vot, asszonykoraba meg kon
tya, csontfUsuvei szurta fel. Nekiink man ketfonatu hajunk v6t szalag
gal. Meg olyan, hogy filltu fillig raktuk, oszt a fejiink tetejin osszekotot
tiik. Szejjel nem Iehetett akkor a haj. A rovid haj ugy harminctu gyiitt
divatba. - Edesapam, Ievagatmlm en is a hajamot ... - Sz6 se lehet rulla!
Csak a rossz janyoknak van levagatva a hajuk. Majd oszt mikor man sok
nak v6t rovid a haja, mink is levagathattuk. Akkor ugy csinaltuk, hogy
Iagy es6vlzbe megmostuk, cikcakkra igazltottuk, osszecsiptettiik. Mikor
megszaradt, az ugy maradt. Meg v6t siitovas - egyes siitovas, kettes siito
vas. Akkor a nagylampanak az iivegjibe beletettiik a siitovasat, akkor
mikor megmelegedett, siitottiik a hajunkot. De ez se v6t mindenhun,
egy helyre osszement ny6c-tlz jany hajat siitni. Majd oszt harmincba
negyvenbe diavatba gyiitt az ondoialas: - Mek csinatatni a hajam [daue
roltatni], igy mondtuk.

A feher bor v6t a divat. Mikor summasok v6tunk, be v6tunk kotve
szepen. Ugy kapaltunk, hogy keziink, arcunk be v6t kotve. V6t, akinek
csak a szeme Iatszott ki - hogy Ie ne siiljon. Mikor osztan hazagyiittiink,
menni kellett gyuteni - vegiink lett, Iesiiltiink. V6t egy jany, az arataskor
is bekototte az areat, a kezire meg harisnyat huzott, de az olyan is v6t,
mint a hab, mikor szombaton ment haza, olyan szep fehlr. Irigyeltiik. En
meg Ie v6tam orokre siiIve. Meg, ugye, nagyon messze v6t Csejtho
a tempIom, mire odaertem, man megint lesiiltem.

Puderozas, pirosfto - esetleg ez v6t hasznalatba. A pudert a patikaba
aroltak. Akkor vot eze16tt ilyen rudas feketekave, oszt annak piros vot
a csomagoI6papirja, avval pirositottuk magunkot. Meg kreppaplrral.
Jankoromba yettem egy lvet, meg van beliille. Meg gyufat gyutottunk
- oszt mikor elegett, annak a vegivel meger6sitettiik a szemoidokiinkot.
Ezt oszt man vegieg nem engedte edeapam. Mer tiille kellett az engedeIyt
megkerni. - Ez a jan egy kicsit kikenheti magat? Felelet: - De csak m6d
java!! Meg a ken6csre, arra haragudott nagyon edesapam. Egyszer is - all
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bent a hazba az 6dals6 ablak elott, a batyam itatja a lovat, egyszercsak
edesapam megsz61al: - Eredj man ki, janyom, a kutvalyuho 10ktern azt
a vacakot, szedd ossze, mer meg a 16 se iszik a valyubu, ugy latom. Bebii
dosit az ott mindent. Hat igy dobta ki edesapam az en nagyenyedi keno
csomot. Akkor oszt edesanyam avval vigasztalt meg, hogy megtanitott:
- Mikol' megmosakodol, janyom, szepen egy kis tejfellel bekened az
arcodot. Maj'meglatod, milyen szep leszel ...

A par'valasztas szempontjai

Csak katolikus falubu hoztak menyecskenek va16t az endrodi legi
nyek. Mer azer, hogy a mas vallasu, az bonyodalmas v6t. Akkor vagy az
anya vallasa szamitott - akkor reverzalist adott az apa, oszt ezt nem
nagyon szerettek adni [reverzalis = irasos megegyezes kiilonbozo vallasu
sziilok kozott az ut6dok vallasat illetoen]. Vagy llgy v6t, hogy a lany az
anyja vallasat kovette, a fiu meg az apjaet. Vagy az szamitott, hogy
milyen templomba eskiidtek meg. Ugyhogy nem nagyon mentek janyer
Turra se, Gyomara se. Azok reformatusok v6tak, Endrod meg szintiszta
katolikus falu mindmaig. 2

Nagyanyam idejibe sokan gyiittek a faluba Arad felu. Az en nagy
anyamnak az apja kantortanit6 v6t, Kossuth katonaja. Oszt hogy Kos
suthnak menekuni kellett, az en nagyapam csaladjanak is menekuni kel
lett. Kocsival gyiittek tobben testverek, osztan egyik testver az egyik
kocsira kerut, a masik a masikra - szetsz6r6dtak. Nagyanyam ide kerut
a parokjara [plebania··hivatal], itt is ment ferho a faluba.

Pelyva nagyapamnak meg az osei Felvidekru gyiittek, harom fiu. 3

Ebbu lett az osszes Pelyva Endrodon. Akkor sok csalad huz6dott Kevi
felu is Endrodre, a jobb fad miatt. Az en nagyapamek Ecsegen juhasz
kodtak. Maj' mikor a juhallomany annyira felsziilte oket [lehetove tette],
hogy az endrodi hatarba tudtak venni husz hold fodet, ide kotoztek.
Ugyhogy apam man a falubu nosilt.

Az en idombe inkabb az v6t a divat, hogy elvittek az endrodi janyo
kot. A kornyeken a legszebben oltozkodtek - ha summas v6t, ha paraszt
v6t. Akarhova elmentiink summasnak, mindeg maradt ott jany kozii
Wnk. Ferhoment, mer szepek v6tunk, tisztak v6tunk, tudtunk dan6ni,
tancolni, meg nagyon j6' tudtunk d6gozni. Mindeniitt meg v6tunk
becsiilve. Az en nenem Sarkadra ment ferho Andor s6gorho. Emerenc
nememer meg Rak6czifalvaru gyiitt a leginy. - Ez meg nem is endrodi!
- aszongya apam, oszt szetzavarta okot. Eliszkoltak Rak6cziba, meg-
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eskudtek, kilencven eves konhg elt Emerenc nenem, de az ut6jaig ugy
szerette az ura, hogy csak ugy lehetett. Sokfele elkeriitek az endrodi
janyok: Szentandrasra, Kunszentmartonba, Kenderesre, Vanyara.
Kenderesen meg Horthy Mik16s is megtancoltatta a menyasszonyt:
Ugrin Ilonldt.

A falun beWl

Endrodot a Hasitas ketfele osztotta [Hasftas = hOSSZll keresztut, rna
Szabadsag u.]: Szarvasvegre meg Gyomav;gre. Szarvasveg, az a gazda
veg v6t, a gyomavegiek meg kubikosemberek v6tak, napszamosok.
A Kertek [Oregszolo] meg Kocsorhegy, itt is szeginyebbek lal tak.
Akkor v6t meg a tanyavihig meg Hunya, itt meg a parasztemberek gaz
dalkodtak. Na most: a szarvasvegiek, ugye, leneztek a gyomavegit.
A szarvasvegi gazda csaladok inkabb csak egymas kozt hazasodtak, meg
a tanyavilagbu, meg Hunyaru. Harminchetbe, mikor Brigitank esku
dott, tizenegy janyt hoztak Hunyaru Paskomra meg a Szarvasvegbe. Az
v6t az igyekezet, hogy leginkabb mindenki tanaja meg a magaho va16t.
Kovacs, Kalmar, Ugrin, Hunya - ezek v6tak a vezeto familiak. De a sze
giny jany se nagyon igyekezett a gazda csaladho: hiaba v6t meg mindene,
nem v6t meg a becsulete. Nem is a11tak a gyomavegi leginyek a szarvasve
gieket. Fulop s6gorom meselte, 0 is egyparszor kiugrott a gyomavegi
cuhareba az ablakon, mikor odaertek az arava16si leginyek: - Szetverjuk
a gazdavegit!! A janyok meg nevettek. Sok hires leginy v6t a Gyomave
gen, felvagiak v6tak, nagyon tudtak verekedni, birkozni. Kamp6sbot
v6t a karjukon, ugy jarldltak.

A vagyont nagyon figyeltek. Ugye, guba gubaho, suba subaho ...
Hallottam olyat, hogy az apja bonal zavarta haza a janyat, mer olyan
leginnyel setalt, amek nem ohozza va16 v6t. De meg valahogy bele is
beszeltek azt a janyokba: -.Csak magadforma legyen, csak jobb sorsod
legyen, csak fodje legyen. Mer hat a fod v6t a megelhetosig. J6 partit kel
lett csinalni, hogy a mezsgye ne keriijon arebb. Bogy ne sz6rjak szejjel
a vagyont. V6t itt a Kertekbe egy nagyon szep jany. Szep jany v6t, de hat
kerteszi. Oszt udvarolt neki egy legfny. Osztan mikor avv6t, hogy maj'
nosii, mast vett el a leginy. Oszt akkor ecaka, mikor a lakadalom v6t,
a jany lugkovet ivott. Akkor az uj ember otthagyott csapot-papot, elvitte
a k6rhazba a janyt kocsival. Mikol' oszt jobban lett, csak megmondta
neki: - Amazt sose szerettem, teged szeretlek, de te szeginy vagy. Osztan
anyameknak is eleget kell tenni.
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A Kovacs-jany is ongyilkos lett. Megvot a janykeres szombaton,
masnap reggelre felakasztotta magat. A masik menyasszony meg
a menyecskekendore akasztotta fel magat a sajat lakadalmaba.

Nekem is az egyik menyecske arolta el, hogy a csalad engem nem
akar menyecskenek. Nines ellenem kifogas, de olyat szeretnenek, aki~

nek tobb [odje van. En akkor elmentem hivatalba, majd oszt elvett egy
tanfto.

A jobbmodu csaladok iparkodtak egymas kozott hazasodni. Kovacs
Frigyes elvette Hanyecz Krisztimit. Kovacs Sandor elvette Hanyecz
Reginat, Kovacs Vel'onka elment Hanyecz Jenoho. De meg majdnem
lett egy negyedik hazassag is a ket csalad kozt: Matyi bacsi meg Bozsike,
man beszegettek rulla. Akkor oszt aszonta edesanyam: - 0, ugyan man,
tan a faluba nincsen mas ...

Akkor szerettek ugy csinani, hogy az embernek is vot testvere, az
asszonynak is vot testvere, osztan ossszekommendaitak 6kot. Jo vot, mer
man osmertek egymast, meg fgy, ugye, jobban egyutt maradt a csalad.
A harom Vallis-jany meg a harom Pelyva-fiu is fgy votak. Meg oszt:
mikor az egyiknek meghalt a felesfge, a masiknak meg az ura, akkor meg
a s6gor elvette az angyat. A ket Gubucz~fiumeg a ket Kiszely-janyt vette
el. Akkor kihaszonbereltek a [odet Nagygabonasba, ott gazdallzod
tak egyutt. Ugyhogy mikor hazagyiittek, nyolcvan hold fodet vett a
ket csalad. A gyerekek azt se tudtak j6forman, mek az anyjuk, mer
mikor az egyikuk anyjar megharagftottak, meg a masikho odamehet
tek.

Sok vot olyan regen, hogy elOszor a csaladba neztek koru az embe
rek. Mikol' a negyedik gyereke szUletett Jolanunknak, meghalt szegfny,
a harom gyerek meg ottmaradt. Akkor vot egy nenem, jany vot meg. No,
semmit egyebet, mos'man ereggye te oda, Maresa, eskudjetek megfele,
osztan neveljed a gyerekeket. Imre baryam, is, mikor az elso felesfge
meghalt, elvette annak a hugat. Egy sutesbu ket eipot. Angyel is nagyon
szepen osszetartotta a gyerekeket. Maryas baesi is a felesfginek a hugar
vette el. De az is ugy felnevete a gyerekeket, hogy azok hahllig tiszteItek,
beesultek.

Mikol' meg az asszony maradt ozvegyen, elment a sogoraho, vot
olyan. Verka angyom meseIte, hogy az egyik ozvegyasszony rettenetes
siratta az urat. Maj' beleesett man a sfrba, annyira vOt. Ugy fogtak Ie,
hogy be ne ugorjon utana. Akkor oszt odamegyen hozza az egyik ember,
aszongya neki: - Hallod, ne rfja man annyira, maj' elveszlek en. Aszon
gya az asszony: - Nem lehet, hajja, mer man eligerkeztem Pista s6gor-
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nak ... 4 Hat nekem meg az edesanyam lett az anyasom. Mer udvarolt
nekem egy fiu, Imre. Annak csak apja vat, nekem meg csak anyam.
Majd oszt mondja nekem Imre: - Elmen hozzatok apam, osztan
elmondja a tenyallast. Ugy is vat. EIgytin az oreg Ugrin, aszongya
anyamnak: - EteI, szeretnem a janyodot a fiamnak. Ugy gondolom, ja
kis asszonka lesz beltille, erti a paraszti mestersiget. - Hat en nem
banom, ha ok akarjak, akkor legyen ugy. Majd oszt aszongya az oreg
Ugrin: - De EteI, en is gondoltam egyet. En meg tegedet venneIek el.
Anyam gondolkozott rajta - nem vat csaladi elete edesanyamnak, apam
'19-be meghalt -, hat beleegyezett. Szep nagy gazdasagba ment anyam,
hatvan hold fod, nagy tanya, husz meteres istalla. igy oszt ok augusz
tusba esktidtek, mink meg novemberbe.

Kertiltek onokatestver-hazassagok is a faluba. Nem sok, mer a falu
ugy tartotta: az ilyen hazassager a gyerekek hetediziglen bunhodnek ...
Kovacs Peter bacsi nagyon harcolt a rokonhazassagok ellen [Kovacs
Peter orvos].

Aki megozvegytilt, nem soka varhatott. Aprilisba meghalt a fele
sige, szeptemberbe man megnostilt, micsimiljon a sok gyerekkel? Var
nyason vat olyan, hogy tizenharom gyerek lett a ket esaladbu. Mer ha vat
is fodje az ozvegyasszonynak, nem tudta szantani-vetni, a gyerekek
aprak vatak, kiveI szantasson? Ha felibe szantatta, akkor nem vat rajta
haszon, ftizette az adat, meg a fele termes is odavat. Akkor oszt raszorut
a masik ozvegyemberre. Nekem nines feIesigem, neked ninesen urad,
menjtink ossze, neveljtik a gyerekeket, meg hat a gazdasag. Megbeszel
tek, megesktidtek. Ilyenkor az ozvegyasszony maringot kert [maring-
= hozomanyfeIe, a ferj ajandeka a masodik felesegenek]. Nagymama

husz hold fodet kert, ra is fratta az ura. Ugy mondtak a faluba: - Ia
maringot kapott ...

A madosabb ozvegyember, az kapott fiatal janyt is. Mikor az en
nagyapam ujra nosut a negy arvaval, tizenkilenc eves menyecsket hozott
a hazho, Timar Brigittat. Majd oszt elment nagyapam a Korbe. - No,
aszongya, pontosan megyek haza enni, tizenket arakor, mer mosman
aszony van a hazna. Hazaer, a konyhaba semmi, szag nines. Benyit
a hazba, hat az ujasszony vaklipet jatszik a gyerekekkel. Akkor elment
nagyapam panaszkodni a batyjaho a Kiraly uteaba: - Hazaerek, nines
ebed ... - Hat igen, ocsem, anyat kellett vana vinni a gyerekeknek, nem
jatszatarsat. Maj' mikor oszt Brigittanak is lett negy gyereke, lett oszt
ebed is, meg minden.
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Kommenddlds

Az endrodiek leginklibb Endrodnl nosiiltek. Akit osmertek - meg
az oregapjanak az oregapjat is. Lattak, hogy iiI a kocsin, hogy fogja az eke
szarvat, hogy hajtja a loval. A tanya rendbe van, konl van meszelve, az
udvar fel van sepregetve. Donto v6t a fiatal kivalasztasana az, hogy d6gos
legyen. Tiszta meg d6gos. Meg a fod. Akinek v6t fodje, az man odafi
gyelt arra is, hogy mit visz maj' a menyecske a hazho. Kivalt a sziilok
figyel tek erre.

Szamon tartotta a falu a ferhomenendo janyokol. Mikor egy jany
megnyott, akkor a szomszedasszonyok, rokonok osszesugtak-bugtak,
hogyhat j6 v6na ezt a jant ferhoadni. A leginyekne is man egesz katona
ido alatt azt neztek, hogy ez a jany lesz j6 neki, vagy amaz a csalad. Akkor
oszt osszejavasoltak a fiatalokol. A ket anya elkezdett egyiitt jarni a
templomba, hogy a szandekot megbeszeljek, akkor v6tak cuharek, laka
dalmak, ott meg a parokot edesitettek ossze.

Mikor megsziiletett a gyerek, a sziilok man akkor elkezdtek: - No,
janyom sziiletett, ki lesz a vejem ... A fius sziilok meg figyelgettek
a janyokot: eleg szorgalmas-e, tud-e maj' kenyeret siitni, szep, kerekle
veW tesztat elnyutani, tapasztani.

Olyan is v6t, hogy mentek a vasarba az apak, j6 komak. Oszt mikor
vege lett a vasarnak, mondja a fiu apja a komajanak: - Hat, azt gondol
tam, hogy jolesz a te janyodnak az en fiam. 16lesz? - 10. Ossze is hazasi
tottak okol. Mer ennyi fOdje van meg amannyi, kocsi, 16 tanya, minden.
A fiatalok meg maj' osszeszoknak.

Akkor oszt valamek rokon elment megtudni, hogy gyohet-e a fiu
udvarolni. Vagy gyerektelen asszonyok, aki raerl. Meg v6tak olyan oreg
asszonyok, azok evvel foglalkoztak, ebbu eltek. Gyalogsatanok, igy
mondta rulluk a falu [gyalogsatan = hazassagkozvetito]. Ezek az oreg
asszonyok hoztak-vittek a hireket: mennyi fodje van a leginynek, meny··
nyi a jannak, hanyan lesznek az osztalyozasnal [orokles], mennyi a jany
staferungja. Osztan hogyha j6 lett a hazassag, akkor ezek az oregasszo
nyok kaptak veka buzat, lisztet, szalonnat. V6t, aki siildot is adott. Mi
kor meg nem sikerut a dolog, akkor oszt szidtak az oregasszonyt: - No,
ezeknek ez meg ez v6t a gyalogsatanja, olyan is az eletiik.

Mikor oszt a sziilok megegyeztek, akkor elment a leginy. De anya
mekna is v6t, ugye, ot jany ... Hat oszt, meselte a s6gor, hogy mikor
belepett a hazba, gondolta: - Ej, csak ez vona az az Etel, csak ez vona ...
anyam tetszett v6na neki. De nem anyam v6t Ete!. Anyamot meg nem
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lehetett elvenni, mer a nenjit kellett elsobbet elvenni. Apamtu hallottam,
hogy meg az 0 apja idejibe vot egy leginy, az a fiatalabb janyt akarta
elvenni. De nem ugy vot akkor, mint most. Hat, mikor mennek az eskii··
Yore, az oregebb janyt otoztettek fel, az ment el az eskiivore, avval adta
ossze a pap. 0gy is maradtak, ugy eltek Ie az eletet. l1yen is vOt. Kisubbet
man azert eserelgettek magukot a parok. Kigyiin a templombu nagya*
nyam meg Vaszko Imrene: - Hallod. Andrasunk leszerelt, osztan Mar
eso janyodot neztiik ki neki. Estere kudd el a fonoba, en is elkudom And
rast. No, el is megy Mareso a fonoba, 0 is, meg a huga is, az csak olyan
logosnak. Meglatja Andras a ket janyt - de nem Mareso tetszett neki,
hanem a Kato. Hat oszt Maresonak meg vot paranesolva, hogy ha And
ras kimegyen, 0 is menjen utana kifele. Egyszer oszt megyen Andras
kifele, oszt utkozbe a Kato guzsalyabu huzott ki szalakot. No, megyen
kifele, Mareso meg felugrik, hogy megyen utana. Akkor Andras vissza
fordut: - Engem az a jany kisirtsen ki, ameknek a guzsalyabu ezt a szalat
kihuztam. Aztan ugy meselte nagyapam: - Akkor felugrott nagyanya
tok, oszt szaladt utanam a kis, aprolepteivel. Masnap oszt megyen kerni
nagyapam: - Kato janyukot kerem felesegu. Mondja oszt az anyjuk:
- Hat, de nem ugy van az! Az asztalnak elsobbet a tetejit szoktak levenni,
azutan a labat! Azt felelte nagyapam: - Nekem esak a laba kell. - No, hat
akkor vigyed ...

Anyam is kommendaIasra ment apamho. Mer apamnak az anyja
koran meghalt, oszt aszongya az apam apja: - Fiam, vagy te nosiisz meg,
vagy en. Mer asszony neku nem maradhatunk. Apam oszt aszongya:
~ Man akkor, edesapam, csak en nosiilok meg inkabb. Hat, de kit kene
elvenni? Vot ott egy szomszed, az anyamnak rokona vot, oszt azok java-
soltak neki anyamot. Hat, hogy kene osszehozni a fiatalokot ... - Gyere
ki, hallod, mer szoviink, oszt be kell szedni a bordaba. Segiteni kell. Kier
anyam, aszongya: - Mari nenem, hat vannak itt elegen. -' Vagyunk,
janyom, de lesziink meg tobben is. Oszt akkor ment apam - ez man
anyamnak gyanus vot, hogy mer citaltak ki. Akkor oszt megbeszeltek,
hogy elmehet anyamekho. Igy ment ez abba az idobe.

Vot azer olyan kommendaIas is, amek nem vot sikeres. A nagyba
tyamnak tizenket hold fodje vot. A mezsgye-szomszed jannak meg
huszonnyoc hold. Egyes jany, milyen jolesz. A szembe-szomszed ment
el kommendalni: - Hallod, Gyuri, ez az 110nka elmenne hozzad. Tizen··
ket hold fod neked, huszonnyolc 110nkanak, negyven hold fod egy tagba.
- No, jo'van. Elmentek a fiatalok a baIba. De Gyuri batyamnak nem vot
semmi kedve. Csakhat az anyja man nagyon eltervezte: piinkosdkor lesz
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a jankeres, Laszlo-napkor meg az eskiivo. Elgyiitt a piinkosd, Gyuri
batyam anyja veri a kiszl1lot, Ikonkaek meg siitik a pampuskat [fank],
pedig ahho sok zsir kell. A fiatalok meg delelott elmentek a temp
lomba - kiilon,·kiilon, mer csak hazafele vot szabad egyiitt gyiinni.
Osztan a mise alatt vot egy oriasi nagy eso. Oszt hogy nagy vot a sal'
- akkoriba meg ilyen bokaig ero ruhak votak -, a menyasszonynak
valo felfogta a szoknyajat, oszt Gyuri batyam meglatta a labat ... De
nagyon csunya hiba vot szegin Ilonkanak. Oszt mikor hazaer Gyuri
batyam, man az anyja latta, itt valami baj van. De csak elindut jan
kerni. A fia meg az udvaron huzta fel a kutat: - Sziilem, maganak
megkerheti Ilonkat, de nekem nem kell. - Nekem, fiam, nem kell, en
neked akartam megkerni. Nagyon nagy baj lett beliille, nem beszeltek
harom evig Ilonkaekkal. Majd oszt gyiitt az aratas, egyszeresak Gyuri
baryamnak az oeese megszolal az asztag tetejirl1: - Hu, milyen darab
foded lett vona ... De meg akkor is az vot a felelet: -- 10' mondjak,
hogy a majusi eso aranyat er. Sokszor gyiitt man jokor a majusi eso,
de olyan jokor meg soha, mint akkor, piinkosdkor a mise alan. Nem
banta meg Gyuri batyam. Mer nehez egy parnan fekiidni olyanoknak,
akik nem szeretik egymast.

Ahogy teltek az evek, ugy azer mindeg tobb beleszolasa lett a fiata
loknak is a hazassag dogaba. Az en anyamot egy husz evvel oregebb
leginho akarta adni az apja. Oszt nem ment hozza. Akkor nagyapam
nagyon megverte anyamot. - Hogy micsoda jo dogod vona ott neked,
vona kocsi, vona 10, minden vona. Aszongya anyam: - Nezze, edesapam,
en nem mek ehho az oregho, engem akarhogy megverhet, nekem nem
kell. Hat osztan nem is ment hozza.

Nalunk meg aszongya Varnyu keresztapam apukamnak: - Hallod,
Feri! En ugy gondoltam, hogy ate janyodot az en fiam elveszi. En ezen
merhetetlenu felhaborodtam: - Hat micsoda dolog ez??! Hat az oregek
nek kell ezt eldonteni??! Hat tan en dontom el, hogy kiho mek! Nem ok!
Akkor oszt edesapam ugy mondta: Bizzuk ezt a fiatalokra, komam. Ugy
is lett osztan.

Udvarlas

Amek leginy nem tetszett a sziiloknek, az a kozelembe se gyiihetett.
Nem kiserhetett haza a balbu, nem gyiihetett be hozzank. A jannak szava
nem vOt. Az en apam ugy nevelt benniinkot, hogy a szemivel iranyitott,
nem mertiink szolni. Tudtuk azt mar mink, eszrevettiik, hogy mek
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Iegeny tetszik a sztil6knek. Mikor az en uram eIkezdett nekem udva
roIni, lattam, hogy ez man edesanyamnak is, meg edesapamnak is tet
szik. Vot vagy ot-hat fiu a kozvetlen kornyezettinkbe, amek korra is,
vagyonra is hozzavalo vot a janho, ezek kozl1 tan mindegy is vot, mekho
men a jany. Csak tiszta eletet eljenek.

Epres minuis feliratos disztoriilkOza. A tajhaz kOzel 200 fele mintat ariz
az endradi asszonyok altai keszitett toriilkozakbal es abroszokb61

Mikor a fiu a katonaid6t let6totte, man batorkodott [probalkozott].
Akkor megengedtek a jannak: - Behivhatod. Mikor a fiu beert: - Tessik,
add ide a kalapodot, a kabatodot. Ha ugy fogadtak, hogy kivettek
a kezibl1 a gorbebotot, meg felakasztottak a kabatjat, akkor a fiu man
tudta: itthon vagyok, mostman jo'van. Akkor mehetett a fiu minden
hivatalos esten. A hivatalos estek votak: kedd, cstitortok, szombat,
vasarnap - maskor nem lehetett a janyos hazho menni a leginynek. Egy
szer pinteken gytitt el az uram, oszt aszongya edesapam: - Vereshagymat
kell a zsebibe tenni ennek a leginynek, hogy vegye magat eszre. Mer nem
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varta meg a h6napi napot. Mer hat egy szoba v6t, be kellett tartani
a rendet.

Bent osztan leiilt a legfny a kanapera, beszelgetett a sztil6kkel:
- Hogy van apad, mennyi f6detek van, mit vetettetek. Egyszer oszt
mondja edesanyam: - Ny6e 6ra, eredj hazafele, fiam. No, akkor ki
kfsfl'te a jany a legfnyt. Kis id6 mulva edesanyam man raejtette a
nyujt6fat a legfny fejire, hogy vegye magat eszre, menjen man haza
fele.

Nyaron meg kint iiltiink a pitarba. En feliiltem a katlan tetejire
mezftlab, az uram meg a kisszeken tilt. Majd oszt mikol' osszekel'iiltiink
[osszehazasodtunk], mondta is az en ul'am, hogy azer mikol' men az
a legfny, akkol' azer man ill6 lett v6na eip6t huzni. Hiaba, fgy jartunk,
mezftlab.

Nem az udvarlas v6t az els6, hanem a dolog. Dologid6be edesanyam
kel'ek-peree hazakiidte a legfnyt: - No, fiam, most al'atas lesz. Most
menje szepen haza. Majd' mikor tik is elvegeztek, meg mink is, maj'
tanakoztok. Most menje haza, nines itt semmi helyed. Mikol' elvegez
tiink, azel' ujra ott v6t a legfny. Szepen udval'oltak akkor a fiuk. Ok is
megbeesiiltek a d6gos, eIetl'eval6 janyt.

Hdztuznezo

Endl'6don nem nagyon v6t divat, osmel't mindenki mindenkit.
Akkor mentek el haztiiznezni, mikol' idegen esahid vet6dott a faluba,
oszt onnat n6siit a fiu. Akkol' vagy elkiidtek a szomszedasszonyt, vagy
a sziil6k mentek el. Szejjelneztek. Hogy mazolja el a menyeeskenek val6
a kemence szajat, hogy tudja a szegletet egyenesre tapasztani. Akkor oszt
kitalaltak: mennyit visz a legfny, mennnyit a jany. V6t olyan is, hogy
a szomszedbu elkertek a buton a haztuznez6 napjal'a. Megv6t a haztuz
nez6, akkor oszt vagy megkel'tek a janyt, vagy megallapftottak a sziil6k:
- Pueutak ezek [rendetlenek]. Ne vedd el, fiam, mer olyan ftflet van
naluk [rendetlenseg], hogy esak a kemenee van a helyin, mer hogy azt
nem lehet al'ebb tenni.

Ldnykeres

Edesanyam idejibe - 1881-be sziiletett - meg olyan v6t, hogy elment
a fiu a janyos hazho, oszt otthagyta a szurt vagy a hazba, vagy felakasz
totta a haz el6tt. Oszt elment. Akkor ha kellett a jannak a legfny, akkol'
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bevitte a szurt. Ha meg nem kellett, akkor kiakasztotta egy gallyra.
Akkor a leginy elvitte a szurt, oszt oda tabbet vissza nem ment.

Majd oszt az lett a divat, hogy a fili az anyjattl kerte meg a janyar.
Akkor az anyja: - 16'van, fiam, vedd el.

Akkor rei egy hetre el kellett menni a fili anyjanak is ... gyszer dele
lott aszongya nekem edesanyam: - Te, Mariska, est're argyiinnek
Hanyeczek. En man akkor tudtam, mer gylinnek. Akkor vat egy kis
borocska, koccintottak, akkor anyosom megszola1t: - A fiam kudatt
bennlinkat. Ugy gondolja, hogy 0 szereti a maguk janyat: - Har te,
janyom, hogy gondolod, tudol-e a [iam felesige lenni? EIgyiinn' -e a csa
ladba hozzank? En egy kicsit szegyenkeztem - illett egy kicsit szegyen
kezni. Akkor mondja edesanyam: - Elmegy, hogyne menne. Akkor en is
mondtam, hogy elmek. Akkor vat a hligom, a baryam, edesanyam, edes
apam. Akkor anyosom mindtu megkerdezte, hogy befogadjak-e a fiat
a csaladba. Rettenetes nagy izgalom vat.

No, az en anyosom, az nagyon siratta a fiat. EIgyiitt engem m g
kerni, mer ra vat parancsolva. Leiilt a padka szelire: - Ne oda liljan, Kati
neni, hanem a szekre. 10 nekem itt is ... elintezem en ezt a padkan is.
Ritt nagyon. - Har, ligy vegyetek el a fiamot entiillem, hogy en erre ligy
vigyaztam, mint a ket szememre. Nagyon keservesen nev Item en fel ezt
a gyereket. Aszongya erre az en anyam: - En is keservese neveltem fel
ez a jant, Kati neni. Elhiheti. Azer en megertettem anyosomot, ez az egy
fia vat, akire szamithatott.

Stajhung [hozomany]

En 'kilencszaznyocba sztilettem, de man 'tizenharomba elkezdtek
nekem a staferungot gyuteni. Ot jany vat nalu k, hat mennyi toll kellett,
mikor ket dunna, hat parna vat egynek. De nemcsak hogy ippen meg
mutattak, hogy toll van benne. Mer megnezte am, hogy mily n magos
vetett agya van a menyasszonynak. Menne magasabb legyen a vetett agy,
az vat a valami. Tartottak libat, harminc-negyven libar, akkor azokot
haromszor egy evbe megteptlik. Kopasztas elott lehajtottuk a Karas ala
flirdeni a libakot. Akkor kopasztaskor a toll ketfele vat valasztva: pely
hesse, meg a nem pelyhesse. Az egyik kasba tevodatt a tiszta pehely,
a masikba a vegyes toll. A dunnaba pelyhet raktak, az elso kopasztast
meg a parnaba tettek, annak nem vat jo a pelyhesse. Akkor az eskilvo
elott vat a tolllirites. Megvettek az lij angint, megvarrta a menyasszony
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Szab6 Dezsifne, Bencsik Ilona szekrenyben tarolt stafirungjanak egy resze

maganak, akkol' a komniba szepen beul'igettek a tiszta tollat a tokba.
Gyuttek a szomszedasszonyok meg a janyok segiteni.

Felvetett agy v6t a divat. Alu v6t a tl'6zsak - ez egy akkol'a zsak,
mint az agy; ebbe van a szalma. Akkol' v6t a del'ekalj, ennek j6 negynyus
tos huzatot szottek, pil'os csikosat, ebbe v6t a toll, elso kopasztas. Ezen
a lepedo, akkor negy vagy hat parna, ket kisparna, egy vagy ket dunna.
Az unneplo dunna tiszta pehely v6t. A felvetett agy kartonterftovel v6t
letel'itve, a szelin fodor v6t.

A staferungot anyamnak kellett kigazdalkodni. Mikol' eladta a kisli
bat, ennek az anibu. Most megvette az agyhajat, most a tokot, mikor
mire futotta. Agyhajnak lenni kellett unneplonek is, meg hetkoznapl6
nak is. Az unneplo, az fehir v6t, damaszt vagy gy6cs. Kihimeztuk, bel 
t ttuk a pal'miba a monogl'amot is, vagy azt, hogy Ilonka, Margitka.
A hetkoznapl6 agyhaj kanavasz v6t vagy zeffr. R6zsaszin csikos, klk csi
kos, meg kockas.

A vaszonnemu, az itthon kiszut. A telet vegigfontak az asszonyok.
Minden csaladnak v6t egy dal'ab kendel'fodje. Mikol' az megert, kinyot
tuk, kihoztuk ide a Kisszab6ba [Kol'ospart] aztatni, kimostuk, akkor
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szaradt. Mikol' kiszaradt, megtortiik tiloval, elvittiik morzsolni. Akkor
edesanyam hehelte, osztalyozta: feje, koccsa, omicska [a szakkifejezesek
ertelmezeset lasd a kenderfeldologozas c. resznel]. Novemberbe elkezd
tiik fonni. Adventba meg farsangon fonmnk, bojtbe meg sz6ttiink.
Mikol' elgyiitt a husvet, man Ie kellett sz6ni - husvetra man koru kellett
meszelni. Ez igy ment minden evbe. Mer ahun vot ot-hat lany, hany
tiirukoz6re valot, meg hany leped6nek valot kellett megsz6ni! Egy jany
nak kellett legalabb tizennyoc tiirukoz6, legalabb negy-ot abrosz, ennek
pamukos vot a felereszt6je. Akkor vot olyan, akinek kender vot a fele
reszt6je - ez vot a hamvas, a batuzo abrosz, meg a siit6abrosz. A tiiruko
z6nek meg az iinnepl6 abrosznak szep szedett mintaja vot: rozmaringos,
rozsas, dios, csillagos - mek milyen. Az abroszokot kozrebattal [az
abrosz ket felet olyan azsurszeru-oltestechnikaval varrjak ossze, amellyel
az anyag nem keri.il egymasra, hanem egymas mellett marad] varrtuk
ossze. Ki kellett rojtozni az iinnepl6 ttirukoz6kot meg a kenyerruhat is.
Akkor sz6ni kellett meg leped6kot. Minden jannak, aki adott magara,
lenni kellett legalabb hat leped6nek, negy szakajtoruhanak, hat konyha·,
ruhanak, tizenket zsaknak, egy ponyvanak, meg annyi asszonsz6tt pok
rocnak, hogy ellepje a haz f6djit [rongypokroc].

Akkor az alsonemuk. Edesanyam idejibe meg vaszonpendel kellett
a staferungba. Szeles korcba vot beszedve, vaszonmadzaggal vot meg
kotve, el6 vot a hasidekja. Felu ingvall vot: vot ilyen kis ujja neki, meg
a nyakaba vot Margit-6tes [himzett szeg6szalag]. A pendeIre meg kana
vasz-szoknyat vettek. Mikol' az ingvall kiment divatbu, gyiitt az ing.
Hosszu, gorogvallas, ez lehetett vallongombolos, finom gyocsbu.
A bugyogo is gYOCSbll vot, odalt fel vot vagva, a sarka ki vot riselve
[himezve]. Akkor meg kellett rekli, e16' gombos, ez is riselt vOt. Ezekbu
mindbu. vagy hat, vagy tizenkett6 kellett egy jannak, kinek hogy engedte
meg a tehetsige. Vot olyan jany is, akinek mindbu harminchat vOt. Ebbe
mindbe benne a monogramm is, a szele kicakkozva, friss n mosva
vasalva, keminyitve.

Anyamnak az anyjanak - modos jany vot - olyan f6kot6je vot, hogy
hatu szalaggal meg gyonggyel vot kivarva. Gyonyoru valami vot az!
Anyam idejibe meg ugy illett, hogy minden ferhomenend6 jannak legyen
fekete ternokend6je - ez teli kend6, suru gyapju. Orokos darab, az
enyim otven eves is megvan. Akkor: kellett meg gazerkend6, ez nyari.
Akkor kellett delenkend6, olyan, mint most a kasmir, csakhogy az
gyapju vot, az alIt, szep vOt. Akkor kellett nagykend6: belinerkend6,
nagykockas gyapjukend6 - ezek telire. A belinerkend6 iinnepl6s vot,
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a nagykockas kend6t piacra szerettek vinni, mer akaska alafert.
A selyemkend6 j6 id6be kellett - v6t fekete is, tarka is. Edesanyam ide
jibe a bojtbe meg a janyok se mehettek tarka kend6be a templomba, csak
sotet kend6be, meg fekete kend6be.

Akkor vev6dott egy fekete szovetruha, egy sotetkik, meg egy sotet
barna. Mer hogyha vilagos, asszonkoraba nem felel meg, nem lehet hor
dani. Akkor kellett edesanyamnak vizitke is. Mer az edesanyam idejibe
nem telikabat v6t, hanem ilyen belelt vizitke. Olyan belelt, vatelinos
bhizfele, erre kotottek ra a belinerkend6t. Majd oszt begyiltt divatba
a telikabat, abbu eleg v6t egy, az orokos darab v6t. Akkor kellett meg
fekete pamukharisnya, akkor kellett felcip6, szarazcip6, csizma.

Ugyhogy Elek bacsi, mikor meghitta a stafirungomot, aszonta:
- Jaj, janyom, de sokmindent osszeszedett ez az anyad, ikabb adott v6na
egy tehenet! Mer a menyasszonynak a staferungot meg kellett mutatni
a rokonsagnak. Hogy nezze meg a csalad, hogy milyen staferungja van
a menyasszonynak. Akkor mikor elmentek a rokonok, szepen kinyitot··
tak a szekrenyt, lehetett csudakozni. Szepen elivel ossze v6t rakva tilnl
koz6, abrosz, minden, szepen r6zsaszin szalaggal atkotve. Ugyhogyaz
egisz falu tudta, hogy ennek meg ennek a jannak milyen stafirungja van.

A stafirung orokl6dott. Van nekem a sifonba egy hat darabos tilnl
koz6m, szillem adta, ezt nem fogtam be, j6lesz a janyomnak. Mer ezeket
a tilnlkoz6ket meg a szillem anyja sz6tte anyamnak 'kilencszazhatba. De
meg mikor en ferhomentem 'huszonnegybe, ez a hat tilrukoz6 azonm6d
v6t a sifonba szalaggal atkotve. Ezt nem hasznalta el szillem se, mer amit
az anyjatu kapott, abbli adni kellett a janyanak. Nekem meg van egy
olyan tilrukoz6m, amit edesapam kapott az anyjatu, az meg, az is az any
jatu. Meg van egy leped6darabom, azt meg a nagyanyamnak az anyja
vitte ferho.

Butor is kellett. A nagyanyam idejibe [1900 korill] agyat nem kellett
vinni, csak a beleval6t. Agyat az any6s adott. Nagyanyamnak tulipantos
ladaja v6t, abba raktak a staferungot, feltettek a kocsira, a leginyek raill
tek, dan6tak. Edesanyam man subl6tot vitt ferho. Ennek megv6t
a tisztje, hogy mek fi6kba mi val6: a legfels6be v6tak a mosott ruhak meg
a kapkod6 ruhak. Akkor a kozeps6 fi6kba az ilnnepl6 ruhak, alu meg
a teli d6gok: kabat, belinerkend6. Sokszor emlegette anyam, hogy az
6 subl6tja ugy meg v6t pakolva a stafirunggal, hogy ketten nem birtak
felemelni. Mer anyam jobban ki v6t staferungolva, mint az atlag, mer
a nagyanyam baba v6t. A nenem man egy agyat kapott, egy sifont, [szek
reny] meg egy kredencet [konyhai butor, egy fi6kja van es alatta ket
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kisajt6]. Telazsit [stelazsi = polcos konyhai blltOr], asztalt, hokedlit
akkor csinalt az ura, mikor kiilon k6toztek anyamel<tu. Nekem man
hal6butorom v6t, [1950] az lett a divat: ket agy, ket szekreny, ket ejjeli
szekreny, 1 tiikor, egy asztal, ket szek. Meg a konyhabutor: iiveges
konyhaszekreny, egy asztal, negy hokedli, szennyestart6.

Torillkozo minla

T01'Ulkozo minta (Kunkovacs Laszl6 felvetelei)



III. I-IAZASSAGKOTES

Agyvitel

Ez is nagy mulatsag v6t, sokszor nagyobb, mint a lakadalom.
Mentele a menyasszony staferungjaer: a v6legfny, a v6legfny keresz
tanyja, a komak, meg a v6ffny. Ott meg a menyasszony keresztanyja,
a leoszorusjanyok fogadtak a vendegeket. De nem ugy v6t am, hogy
kaptuk, oszt vitttik a b(ttort, hanem egy kicsit elbeszegetni, elboroz
gatni. V6t egy szep j,ltek is: alkudozni a staferungra. Az asszonyok
nagy hfresen aroltak! Megegyeztek, mondjuk, hogy otven csepufona
ler adjak az agyat. E16re ortiltek, mer hat csepufonal ugyse lesz
naluk ... De Tfmar Ilka neni nem tudta tartani a szajar, elfecsegte az
ur<inak. - No, megalljatok, j6, hogy elmondtatole ... Mentek befele az
emberek: - Megis, mi lesz az agy ara? - Otven rOf esepUfonal!
- H6 ... Elek bacsi fogta, kikapta a kabat alu. - tt van! Hu, de szid
tak osztan az asszonyok Ilka nenit. - Har megerte ez-n Szivart kellett
v6na kerni! Nem tor6dtek man evvel az emberek, ittak egy j6 pohar
bort, akkor felkaptak az agyat, ra a kocsira, oszt mentek dan6va: Este
viszik a menyasszony agyar ... Talpraesetten rogtonoztek akkor az
emberek, minden darabon alkudoztak. Nalunk a nagy dunnan, azon
vegkepp nem tudtak megegyezni. Mate egyszer oszt Ie is tilt
a ktiszobre: 6 annyit nem ad erte. Akkor oszt valaki kiadta az ablakon
a nagydunnar, man tettek is fel a szekerre. Mondjak oszt Matenak:
- ne keregesd man, messze van az man, takar6dzik vele a v61egfny ...
S6cz6ekna meg ugy feltartottak az agy arar, hogy aszonta a v6legfny
ke esztapja: - Olyan nines. No, ha nem adjak 6cs6bban, akkor marad.
Nyissatok kit Ie a kaput, oszt megytink. El is mentek, otthagytak az
agyat. Szegyensz mre eeeaka kellett elvinni. De az en agyamon is
egfsz delutan alkudoztak, meg iszogattak. Oreg este v6t man, akkor
kisz6ltak: - Hfjuk be a menyasszon't, mondja meg 6, mennyi az agy
nak az ara. Bemegyek, mondom: - Osztan kind, leszek en a felesfge??
Felpattan az uram: - Ennekem! - Nohat akkor, fogjad az agyamot,
osztan vigyed - ingyen. De man vigyed is, mer meg sok a dolog. Mer
akkor meg a koszorusjannak el kellett menni a staferunggal, el kellett
pakolni, megagyalni. Akkor a huneutabb baratn6k ugy pakoItak ossze
az agyat, hogy mikor a naszeeeaka van, szakadjon Ie. De azer rozma
ringot is mindeg tettek a parna ala ...
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Hornok Elek es Konu'a Etel eskuv6i kepe 1907-b61. A szazadjordul6n meg
gyakran elOjordult a szines menyasszonyi ruha

Olyan divat is vot, hogy az agyvitelre a menyasszonyos hazna siitot
tek ajandekkalacsot: madaras kalacsot. Racsosra raktak ossze a kelt tesz
tat, akkor a kocka sarkara mindeniive kismadarat formaztak a kelt tesz
tabu. Akkor ezt a staferunggal egyiitt a koszorusjanyok elvittek a v61egi-
nyes hazho, kinalgattak: - Tessik, tessik ... Osztan hogyha a kalacsot
szetkapkodtak az anyos, meg a rokonok, ez azt jelentette, hogy kapos
a menyasszony, szivesen befogadja az uj csaladja. De ha a kalacs nem
fogyott, akkor bizon' nem nagyon kellett az anyosnak a menyecske - mer
ilyen is vot.
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Eskuvo

Endr6don 6szko1' eskildtek a legtobben, meg farsangkor. Akkor ert
ni a parasztember. E16tte vagy utana a kinti munldnak. Farsangkor, mer
ideje vot a mulatsagnak, 6szkor meg ott vot az ujbo1'. November vegin
man nem nagyon votak lakadalmak- Sal' vOt. Bojtbe nem lehetett lakada
lorn, adventba ugyancsak nem lehetett lakadalom. Telbe se, mer akkor
man hideg vOt.

Az eskuv6 hetfiin vot, vagy kedden, vagy szerdan. Delutan ket ora
ko1'. Szombaton meg vasarnap nem lehetett, mer akkor az emberisignek
menni kellett a templomba. Pinteken bojt vOt. De csi.i.tortokon se lehe"
tett lakadalmazni, mer a maradek szombatra tonkrement vona.

Az eskilv6 el6tt vot a kihirdetes. Harom heten keresztu minden
vasarnap hirdette a pap a templomba, hogy ezek meg ezek meg akarnak
eskudni, aki akadalyt tud, jelentse. A kozsighazana meg kiraktak 6kot
egy tablara. Akkor menni kellett a parokjara tanuni. Mink Csernus aplit
ur elejbe jartunk: - Amennyi gyermeket ad az Isten, annyit kell felne
velni. Mer anneku se csalad, se haza nem elhet.

A menyasszonyi ruha, mikor edesanyam eskudott, nem fehir vot,
hanem az edesanyame kik vOt. Nagyanyam meg azt emlegette mindeg,
hogy neki z6d selyembu vot az eskuv6i ruhaja, meg hogy neki meg
a menyasszonykomra [az a hely, ahol a menyasszonyt oltoztettek] a palla
son vOt. Azt nem tudom, mi lett a nagyanyam z6d selyemruhajaval. De
az edesanyam eskuv6i vizitkejebe tiz ev mulva man mink fUtottunk. Ugy
nezte edesanyam konnyes szemmel, akkor mondja neki edesapam: - Ne
sajnajad, oruj, hogy valamire megiscsak meghasznajak. Koszoruja meg
kis flityolja is vot edesanyamnak, abbu lett a koszorus kep a falra.
A koszo1'us kep olyan doboz-forma vot, az eleje beuvegezve. A kozepire
vot teve a lurdesi [lourdes-i] Maria a lila szalaggal, a szele szepen be vot
csimiva arasztos szelesen a fa tyol, a koszoru meg oda vot teve fentre Maria
nak a homlokara. Ezt a kepet szeginy Etusunk orokolte el edesanyamtu.
Majd oszt a haboru alatt felti.i.zeltek a katonak a tobbi butorral egyutt.
A lelketlenek, hogy tehettek ilyet ... Viktor angyomon man fehir ruha
vot, tergyen alu ert, a koszoruja meg lent vot a homlokan. Rovid flityolja
vOt. Nekunk man tiszta fehir ruhank vot, hosszu flityol, a v6leginy csok
rot is hozott. A mirtuszkoszorut mink vettuk Szarvason. Elejbunk rakta
a bodas [boltos], hogy valasszunk. - Osztan mer ilyenek ezek a 1<oszo
ruk? Ezen van egy kis kik, emez meg tiszta fehir. Mer? - Azer, mer a kik,
az olyan menyasszonyoknak valo, aki1< man nem egeszen tisztak. A fehir
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meg tiszta menyasszonyoknak valo. Tessik valasztani ... A negyv nes
evekbe meg olyan divat is vot, hogy mindenki magyar ruhaba eskiidott;
abba az id6be borzaszta nagy magyarok votak az emberek. Divat vat
akkor is, hogy k6csonkerni a ruhat. De inkabb a v6leginy kerte k6cson.
Egy nadragba meg undercukba [fels6 kabat] megeskudott akarhany
v6leginy. A haborll alatt konnyen votak, mer ott vot a katonaruha.
A gyunlt is k6csonkertek egymastu, mer az se nagyon vOt. Azt nem hal
lottam, hogy menyasszonyi ruhat kertek vona k6cson. Megvarrnik ma
guknak.

Jarnbrik Etel is Kiszely Gergely es
kuvifi kipe 1908-b61. Itt nUlr feher

szinii a menyasszony ruhdJa
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S6cz6 Joachim is Szmola Gizella
eslluvifi kipe. Az eskl~vifidifpontja:
1911. januar 9. A j6 kiallasu vifle
giny bokretat visel a Iwbatjan.
A menyasszony partajat is a fatylat
kesifbb bekeretezve afalon tartottak

az asszonyok



Az eskiivo ugy kezdodott, hogy eloszor meg kellett eskiidni a pol
garna [kozseghazan]. Ez egy-ket nappal a templomi eskiivo elott v6t.
Elmentek ketten, befrtak okot, oszt j6'van. 6

A templomi eskiivo napja man reggel avval kezdodott, hogy v6t
a jegyes mise. Ezen a misen a jegyesparnak meg kellett gyovonni, mega1
dozni. A pap meg a gyiilekezet imadkozott ertiik, hogy rendes eletiik Ie··
gyen.

Delutan oszt v6t az eskiivo. Megtortent, hogy hat par is eskiidott
egyszerre. Azok iiltek elore, akik hamarabb ertek oda. Az esketes egy
szerre v6t. A parok korualltak a fooltart, oszt sorba megeskiidtek. A gaz
dak nem, azok kiilon akartak a pompar. Mink a baryammal eskiidtiink
egyszerre. Ocs6bb [olcs6bb] v6t, meg igy jobban osszetartott a csalad.
Szi.iksig Timarek is mikor eskiidtek: Etus, Imre meg Elek, a harom test
vernek egyszerre v6t az eskiivo. Nagyon szep v6t.

Lakodalrni kocsisor. Az ifju part hint6ba ultettik, oket a her sziil'hel07Jas kocsi
kOveti, majd a tobbi. Egy lendulet az egesz kip: szinte hal/juk a hel'ekek es
a lovak patainak vidam zajat, aj6kedvii kurjongatasokat. (Hanyecz Mal'git

felvitele)

Meg otozott a menyasszony - a lanypajtasai segitettek neki -, osztan
man hallatszott a kocsizorges. - Gyiinnek!!!!!! Kocsival gyiitt a voleginy,
mer, ugye, nagy v6t a tavolsag, a templom is messze v6t, kivalt [foleg]
a tanyaru. A Iovak nagyon aranyosak v6tak. Mer az emberek man mikor
tudtak, hogy no, lakadalom kovetkezik, akkor man e10tte nem nagyon
d6goztattak a lovakot, hanem pihentettek, hogy szepek legyenek, hogy
j6' birjonak szaladni. A kocsit is szepen ki kellett pucolni. Sok he1yt ket
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koesi is v6t: az egyikkel a tragyar hordtak, a masik meg az iinnep16 koesi
v6t, avval esak buesura jartak, vasarba, lakadalomba - ilyen helyekre.
Mindenki mosta megfele a koesit, v6t, aki at is festette, kivalt mikor
a esaladba v6t a lakadalom. Akkor kiviragoztak szepen a koesit. - Gyiitt
az uram gyonyoruszep ket sarga l6val, sarga, rMos koesival, gyiittek
dan6va. Fordutak be a gyepen, dan6tak szepen, akkor bealltak az
udvarba, a lovak esak ugy agaskodtak! Akkor kikertek engem, akkor rit
tunk egy kiesit, no, j6'van, indutunk a templomba. Mentek a lovak,
mint az itilet, esak ugy repitettek benniinkot. Fogni kellett 6kot er6sen,
mer konnyen osszeszaladtak vona a koesik. - Har, ugye, mikor por vot,
porosak lettiink, mikor sar vot, akkor meg sarosak lettiink egy kiesit,
mer hanyta felfele a kerek a sarat. De nem bantuk, megmosakod
tunk, a templom e16tt meg lehetett mosakodni. Nagyon vigkedelyuek
votunk.

Bent a faluba gyalog ment a menet. E16 a nasznagyok, akkor
a menyasszony egy rokon fiuval, akkor a v6leginy, 6 is egy rokon jannyal,
akkor a koszorusjanyok. A tehet6sebb lakadalmakba a koszorusjanyok is
fel votak 6tozve r6zsaszin ruhaba, rozsaszin koszoru a fejiikon, a parjuk
nak meg tettek kis mirtuszt. Az vot a szep eskiiv6, ahun menne tobb fia
tal par vot. A menyasszonytu gyiittek a janyok, a v6leginytu gyiittek
a fiuk. Ezeket fontos vot j6' osszeparzitani, mer, ugye, v6t olyan, hogy
evvel megyek, evvel nem - mer az ilyen menet mutatta man azt is, hogy
majd a masik lakadalomba ugye, ezek lesznek a menyasszony meg a v6le
giny.

A menyasszonynezes, az nagy dolog vOt. Alltak a nepek az utea ket
6daIan, koszongettek. Akkor valamek koszorusjany vitt oda nekik egy
kis siiteminyt, valamek fiu meg egy kis bort. A templomudvar is tele vot
a menyasszonynez6kkel. A templom ki vot vilagitva, nyitva az ajto.
Mikor a fiatalok odaertek, akkor a kantor man elkezdte:

"Jon a mlsznep, itt a szep menyasszony,
koszorus fejer6lleng a fatyol ... "

Mikor osszeadta a pap a fiatal part, akkor meg kiilon felavattak
a menyasszonyt. Be kellett neki menni a sekrestyebe, ott a faryolt lazan
felsodortak a fejire, egy gyertyat adott a pap a kezibe, meggyujtotta:
- A jo Isten aldjon meg gyerekekkel. Elmondtak egy miatyankot, akkor
az eg6 gyertyaval kigyiitt a menyasszony a v6leginy melle, akkor a pap
megszentelte 6kot: - Atyanak, fiunak, szentleleknek ... " Akkor a kantor
az orgonaval:
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"Aldast ker a szep ara imaja,
eletenek fordu16 hataran,
es aldast ker a j6 lelkipasztor
karjait az eg fele kit~lrva ... "

Azt tartottak, hogy mikor arva eskudik, az eskiivo alatt Ie kellett
esni az oltarru a gyertyanak. Ez azt jelentette, hogy itt v6t az anyja vagy
az apja. De ez val6 igaz. Az en s6gornomnek meghalt az anyja is, meg az
apja is meg kicsi koraba, a nenje nevelte fel. Hat eskudnek megfele, oszt
az oltar ket 6dalan v6t ket szal gyertya. Oszt ahogy nezik az oltart, hat az
egyik 6daUiru is leesett a gyertya, meg a masik 6dalaru is. Rittak oszt
nagyon a rokonok ...

Akkor mikor vege v6t az eskuvonek, a pap kikisirtette a fiatal part
a templomajt6ig. Akkor kezet fogott veluk, adott nekik ajandekot egy
fesziiletet vagy egy imakonyvet, meg szerencset kivant nekik. Akkor
a vofiny meg vitte befele a bekotott uveg bort a parokjara, arra meg ra v6t
huzva egy kerek kalacs. A papot a legtobb helyre meghivtak a lakada
lomba is.

A menyasszonyos hazna v6t a kiad6, a voleginyes hazna meg v6t
a lakadalom. Kit hova hittak meg, oda ment vissza a vacsorara meg
mulatni. A fiatal par a lakadalomba ment, vitte az ujember az ujasszon't.
Idosebb asszonyok man utkozbe sepregettek a menyasszony elott.
Akkor v6t, aki elejbuk ontott egy lavor vizet. Mikor oszt a menyasszony
nem soprotte el: - No, ez nem j6 gazdasszony lesz. Akkor v6t, aki
guzsalyt razott az uj asszony elott, ez azt jelentette, hogy szoni kell az
ujasszonynak, mint ahogy a seprii meg azt jelentette, hogy az asszony
man reggel koran keljen, hogy mire felkel a hazinep, akkorra man tiszta
sag legyen. Akkor raztak a kanalakot a kaskaba, mer azer, hogy fozni kell
maj' az ujasszonynak. Akkor kopasztott csirket mutogattak, hogy legyen
nekik mitenni [mit enni = ennivaI6]. A meszelot meg haromszor a fodho
kellett vagni az ujasszonynak, hogy mindeg elerje, amit el akar erni. z
en nagynenem meg tanaccsal is p6tolt: - Ide figyelj, hugom. En is azt
tanacsolom neked, amit nekem tanacsoltak. Ugy csinalj mindent, ahogy
az ember mondja, de ugy legyen minden, ahogy te akarod. Legye olyan
ugyes. En ezt be is tartottam mindeg. Mindmaig azt hiszi az uram, hogy
az 0 fejin van a kalap a hazna. Hagy higgye.

Ahogy odaert a nasznep a voleginyes hazho, ez fontos v6t. Itt kapott
megerositest a menyasszony fogadasa. A j6 szandeku any6s man kint allt
az ucajt6ba egy tanyerral, rajta kenyer meg s6; v6t, aki mezeskalaccsal
fogadta a fiatalokot. Akkor az any6s megkerdezte okot: - Mit hoztatok,
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fiaim? A felelet: - Aldast, bekesseget, edesanyam. Akkor bele kellett
harapni a kenyerbe vagy a mezeskalacsba. Nem felejtem el, hogy jart
Andras baryam. Mer mikor azt kerdezte az anyja, mit hozta, fiam, akkor
ugy fdelt: - Asszon't, szulem. Nem vat neki megmondva, mi a feleler.
Vat olyan anyas is, aki nem cifrazta, no, gyertek befele, evvel el vat
intezve. De bizon' megtortfnt az is, hogy a nasznep elott csukva vat az
ucajta, a voffny nyitotta ki, hogy megis, megadjak a tiszteletet az ujpar
nak. Ott oszt nem vat se lakadalom, se semmi. Mer a nagy gazdasagaba
nem tudott az anyas az iparosjannyal megbekuni. Nalunk vat lakada
lorn, de az anyasom engem se fogadott. Ugy hllztak Ie a pallasru: - Gyuj
jon man Ie, Kati neni, har itt van a menyasszony, fogadja man, Kati neni.
- Nem fogadja 0, nem ezt a janyt gondolta 0 a fianak! Akkor oszt mikor

e em is megszuletett a ham, azt oszt elgyutt megnezni.

Pinter Imre es Ivanyi Hermina eskuv6i kepe 1921-b61. A mennyasszonynak
ketsoros koszoruja van
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Lakodalorn

Mindent bsszehordtak a nepek a lakadalomho. A legtbbb lakadalom
satorba vot, ezt ponyvabu csimiltak. A ponyvat az asszonyok szottek meg
telen. Akkor cblopok, gerenda, ez osszekerut. Akkor asztalok, szel<ek,
edinyek, ezeket is bsszehordtak a szomszedok.

Akkor vitt mindenki kalacsot, ty(ikot, bort. Mas ajandekot nem is
nagyon vot divat vinni. Esetleg egy-ket tanyert, begret vagy szitat, ilyes
mit. A fazek vagy a kanta, az man nagy ajandeknak szamftott. De az
'telt, azt bsszehordtak. Negy kalacsot sEtbttek, akkor szalv 'teba szepen
hekbtottek, vittek. Meg vittek egy par tyukot is az asszonyok, az embe
rek meg egy btliteres uveg bort. Utobb man, a filoxera utan, az vot
a divat, hogy Tiszakurtre vagy Tiszafoldva1'ra jartak az endrodiek,
onnan hoztak a jo bort. Mer akkoriba foleg bor vot meg szodaviz, de eze
az emilyen likorbk meg amolyan likorbk, ilyen nem vOt.

A fozes a csigacsinalassal kezdodott. Ket hettel elotte foltetle meg
kellett csinalni a csigat. Osszeszedtek azt a nyoc-tiz asszonyt, breget is,
de fiatalt is, hagy tanuja. Mer vigyazni kell a csigaval: gyengere kell
gyurni a tesztajat, az benne a nehez, hogy lisztezni nem szabad, mer
akkor nem ragad bssze, szetnyilik, mikor fazik kifele. En fiatalasszony
votam, eloszbr hivtak tesztat csinalni, oszt oda osztottak be: nyujtani.
Hu, de feltem, hogy fog ez nekem sikeruni ... es a vegin meg dicseretet is
kaptam, mer olyan szep kerekre el tudtam nyujtani a tesztat.

Akkor kbvetkezett a kopasztas, meg a birkavagas. Ment a moka, fel
hoztak a n~gi lakadalmakot, a pohar is e16keriit. Endr6don a lakadalmat
nem lehetett elkepzelni esak igy: delbe becsinalt leves [raguleves-fele]
a ty1lknak az aprolekjab1l, este meg tyukhusleves csigatesztaval, akkor
fott h11S, meg a birka brkolt. Utobb rna kicsit megsutbtt<~ka nagy darab
I veshusokot, osztan ejfelkor suit tyukot is kimlltak. Meg a kalacs.
Haromfonatu, negyfonat1l, a I aresa, a nicsos kalaes, akkor dio a teteji
bsszetorve, a kor sze en barnara nlolvadva a luis alycukor - szep vOt.
Meg illatos. Akkor vittek meg 8.Z asszonyok vizenk6ttet, perecet, szalal
Ids tesztat, ezek votak az asztalon.

Mikol' bert az uj par a sato1'ba, a fohelyre ultettek, ragy ha a hazba
vot a lakadalom, akko1' meg a mestergerenda ala kellett nekik ulni. Oda
ult meg az apja, anyja, keresztapja, keresztanyja, akko1' a koszorusja
nyok, azok szedtek a fiataloknak. Akkor mingya a vOfeny felkerte
a menyasszon't, igy vette kezdetet a tane. Akkor elkertek tulle. Az elso
menetnek hosszunak kellett lenni, mer ez azt jelentette, hogy az uj
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rokonsag elfogadja a menyasszon't. A zene magyar csardas v6t -lassu,
meg friss. Mikol' oszt egy kicsit man iszogattak az emberek, akkor man
zene se kellett, hanem korbe alltak: Pinter Janos bacsi, az oreg Mokher
Szuj6, Hunya Vilmos, meg edesapam, osztan elkezdtek dan6ni:
- Haragszik az edesanyam, mer jarok a janyok utan. Akkor Pinter Janos
bacsi elkezdte verni a csizmajat: - Ne ha~ragudj,edes-anyam, uta-nad is
jart az apam; - akkor osszdugtak a fejtikot, feltartowik a mutat6ujjukot,
oszt vertek a fodho a csizma sarkar: - Neha, neha, vasarnap. Nagyon sze
pen tudtak mulatni azok az emberek.

Akkor gytittek az ujvendegek, ez ktilon szertartas v6t. A vonny
ment err-iik a kiad6ba a menyasszonyos hazho: a menyasszony kereszt
anyja, keresztapja, egy-ket tesvere gytittek vendegsigbe a voleginyes
hazho. Oten vagy heten - sok helyt ugy tartottak, hogy csak paratlan
mehet. Mikol' odaertek: - Gytinnek az ujvendegek!!! No, akkor mindent
abbahagyni, ki a muzsikasokkal a kapuba, dan6tunk. - Erre gyere,
amerre en ... vagy huszan meg man tarottak az ego gyertyat, mutattak az
utat. Akkor bementek, oszt megtancoltattak okot ugy, hogy folyt rulluk
a viz. Akkor pihentek, ittak egy-ket pohar bort, oszt folytat6dott a m6ka
avval, hogy a voleginy rokonai elbujtattak a menyasszonyt. Akkor osztan
megkerdeztek az ujvendegektu, hogy mi jaratba vannak. - Hat, aszon·
gyak, v6t nektink egy szep fehir galambunk, osztan egy masik galamb
elcsalta. Azt keresstik. Akkor odasz6lt valaki, hogy: - Tenyleg szallt erre
is egy, o latta, mingya hozza. Akkor betuszkoltak egy kisbornyut, Ie v6t
terftve fehir lepedovel. - Ez v6t? - Nem, a, nem ez v6t, mer ennek negy
laba van, annak meg csak ketto v6t. Akkor bevezettek egy oregembert:
- Ez v6t? - Nem. Nem ezt keresstik. Szepet kerestink, d6gossat, csinos
sat. Ez oreg is, santa is. Akkor oszt behoztak a menyasszonyt: - No ne,
hat ezt meg most tanatuk! Nem ezt keresik maguk? - Ezt keresstik,
hogyne, ezt! Node, ha lehetne, akkor vissztik is vissza. - Ezt man magul,
vissza nem viszik, Margit nenem, mer ezt man a parja varja. Itt van
ennek man a helye a parja mellett.

Majd oszt ejfel fde bevittek a menyasszonyt a menyasszonykom
dba, osztan felkontyoltak. Mer esktidni meg leeresztett hajjal mehetett,
de ejfelkor kontyot csinaltak neki: - Na, mosman asszony vagy, nem jar
kalhatsz leeresztett hajjal. Akkor menyecskeruhar adtak ra, a kereszt
anyja meg felkototte a fejire azt a jegykendot, amit az ura vett neki a jan
kerobe. Akkor vissza kivezettek a lakadalomba: - Elad6 az ujasszony!!!
Kezdodott a menyecsketanc. Akkor par fillert beledob:Htak az ernberek
egy kalapba, j6' megtancoltattak az ujasszonyt. Akkor gytitt a voleginy,
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az meg beledobta a kalapba az egisz bugyelhirisat. Ez azt jelentette, hogy
mosman rabizza az egisz gazdalkodast, ossza be a pizt az asszony. De vot
olyan is, hogy bizony nem adta oda az ura a bugyellarist se akkor, se mas
kor, hiaba varta az asszony.

Reggel fele vege lett a lakadalomnak. Akkor bekisirte a vOfiny az uj
part a tiszta szobaba ... De en nem tudtam elaludni. Csak forogtam az
agyba, maj' elvesztem. Aszongya az uram: - Dehat mer nem alszol, mi
a bajod, lelkem? - Ide hallgass, en olyan nagyon ehes vagyok, de olyan,
hogy nem birok elaludni se. Mer abba az izgalomba csak kapkodott az
ember, akkor a vacsorakor megint nem ettem, mer egy nagy kakasfejet
odatettek a tanyeromba. Osztan hat rettenetes ehes votam. Hat oszt
hozott be nekem az en uram egy badogtanyerba birkaporkoltet. De en
azota is erzem annak a jo birkaporkoltnek az izit. Erre emlekszek, meg
arra, hogy az ovodaba hogy ettem a kenyeret meg a kockacukrot - biztos
akkor is ehes votam nagyon.

Egy-ket ora alvas, akkor oszt mosogatas, takaritas, az ujember meg
ment etetni a joszagot. Masnap meg - ami gytitt sorba: szedttik a cukor
repat, tomttik a libat - d6goztunk tovabb.

Heresz

Esktivo utan egy hetig a menyecske haza se mehetett az anyjaho.
Akkor egy hetre ra vasarnap vot a heresz: a menyecske anyjaekho votak
hivatalosak a fiatalok meg a naszek. A fiatalok akkor reggel elmentek
a templomba, onnan mentek a hereszbe. Tyuk fott, vot meg bor is. - No,
mosman rokonok vagyunk, beszejtik meg a fiatalok sorsat. fgy legyen,
vagy ugy legyen.
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IV. VI HELYEN

A menyecske

Ja' tett<:~k, hogy nem engedtek egy hetig haza a menyecsket az any
jaho. Mer ha en akkor hazamehetek, tan vissza se megyek soha. Nagyon
nehez vat megszokni, minden mashogy vat. Mink kevesebben vatunk,
az eves is maskepp esett. Meg az en edesanyam tobb babot tett a bable
vesbe is. Kaposzta se vot ugy anyasomekna, mint edesanyamekna.
Mikol' oszt man mehettem, mindeg mentern. Egyszer oszt aszongya
edesapam: - Hallod, nem adnak ott teneked enni? - Adnak, de en nem
eszek ottan ... csak itthon. Akkor edesanyam teleszedte a tejesfazekat:
- No, vigyed.

Olyan hosszu, egyablakos hazak vatak: szoba, konyha, komra.
Mikol' edesapam meg edesanyam osszekerutek, harman vatak otthon
filik a menyecskekkel. A hazba vat mindenki [haz = utcai szoba],
a hideghazba nem fUtottek [hideghaz = hatsa szoba]. EIO aludt a tata meg
a mama, akkor a fiuk ugy fekiidtek sorba a menyecskekkel, ahogy eskiid
tek. Bozse nenemek haltak belli, edesapamek labtu. Akkor az ajta
megett fekiidt Sandor baryam a felesigivel. A gyerekek meg a sutba,
a tabulyan [gordiilo labas takolt vacokagy, nappalra az agy ala toltak),
meg ki hun fert el. Megis megvat koztiik a bekesseg. Szorongtak, de
a bekesseg okaer - addig, meg nagyapam elt _. a harom fiu soha nem
veszekedett. A harom menyecskenek, annak meg nem szabad vat vesze
kedni. Egyik a masikanak szat kellett fogadni. Az en anyam vat a leg
rosszabb helyzetbe, mer 0 vat a legfiatalabb, neki kellett leginkabb hall
gatni. A filik a vegtelensegig tiszteltek az apjukot. Az apjuk osztotta be
a munkat, az apjuknak a szava szent vat. - Igen, apam, ligy lesz, apam,
ez vat a felelet. Az apjuk elott nem mertek vana karomkodni se, szegyel
tek vana. Azok a menyecskek megtanutak alkalmazkodni. Muszaj vat,
az apjuk nevin vat a £Od. Azt a fodet kaptak, amit az apjuk adott.

Mikol' en oda kerutem anyasomekho, masnap reggel anyosom leiil
tetett az asztalho. Kiszabott egy gatyat, oszt a kezembe nyomta: - No,
varrjad megfele. Akkor oszt sokaig emlegettek, hogy milyen gatyat varrt
az uj menyecske. Envelem meg legeloszor anyasom csikot fozetett. Ez
vat a praba. De tudtam gyurni, ja keminyre gyurtam. Tudtuk a tesztat
gyurni, annekli nem mehetett el menyecskenek. Derelyet is tudni kellet
fozni, csikot is tudni kellett fozni, gombacot is tudni kellett fozni. Az en
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anyosom nagyon hegyes vOt. Csak az vot, amit°akart. Man mikor meg
vot az eskiivo, gyiittiink hazafele, a kocsin elosztott benniinkot. - Te haj
tol. Te meg iilj melle, en meg tata hatraiiliink, az ujasszony meg kozenk.
Nem engedett az uram melle iilni. Masnap reggel megint: - No, a ket fiu
megyen kifele a tanyaba. Mondom: - Akkor en is megyek. - Te nem
megyel sehova, te hordod a vizet. Kerdem az uramtu: - Hat mer megyel
ki? - Anyamek igy akarjak. Ennek igy kellienni. Ebbe nott fel az uram,
ez kiserte vegig. De meg is lehet erteni - egyutt vot a gazdasag. Egyutt

Any6s-korba lepett asszony: Szab6 J6zseJne Juhasz Klara templomi viselet
ben. A vallan selyem vallkendo, aJejkendoje is val6di selyem. A Jejkendot az
arcJormat6l Jiiggoen a homlok Jelett kerekre vagy hegyesre igazitottak az

asszonyok. Kepiinkon kerekre igazitottJejkendot latunk
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kellett dogozni a esahldnak, egyiitt vot a fOd. A tanya kint vot ahun a
fod, a haz bent vot a faluban. Otthon kimostak, megsiit6ttek a kenyeret,
ugy ment ki a tanyara a kenyer, tarhonya, minden. Oszt mikor az embe
reket elvittek katonanak, ugy tudtak letezni, hogy az 6sszes menyeeske
kiment a tanyaba gazdalkodni, az anyos meg otthon vot a faluba a sok
gyerekkel.

Az en anyosom halalaig maganal tartotta a fozokanalat: - Meg elek,
en dagasztok. Mikor man nem birta, akkor a leg6regebb menyeeske
vette at az iranyitast. De azutan is tiszteletbe kell tartani az anyost:
- iilj6n Ie, anyam, ide meg ide.

Hajnalba negy orakor keltiink. Anyosom kiosztotta, mit kell esi
nalni. Telbe fontunk, nyarba meg kint dogoztunk a fod6n. Gyerekekkel
bajoltunk, takaritottunk, tehenet fejtiink. Mikor elosz6r fejtem, az en
orromru jobban esepegett a viz, mint a tehin csecsibu a tej, annyira fel
tem attu az atkozott rugos tehintu, de esak meg kellett fejni, nem mond
hattam, hogy nem fejek. Akkor: - A lovakot itasd meg. - Etelnek papri
kas krumplit kiszitsetek. - Babot tegyetek fel. Anyosom utan az 6regebb
menyecske paranesolt. - Meggyuthatom man a tiizet, B6zse? - Tiizet
meg ne gyuts, nem kell azt meg meggyujtani. Akkor pueoltam a krump
lit. - A krumplilevesbe nem olyanra kell vagni, Etus! A krumplilevesbe
haromsz6gre kell vagni a krumplit, a tesztalevesbe meg kockara, ezt se
tudod?? Nagyon szerettem a ropogosra stilt krumplit, de nem siithettem.
Mer egyszer siit6ttem, de abbu olyan hare vot, hogy az nem erte meg.

Meg az 6regebb menyecske gyerekei kedvesebbek votak - ez
nagyon fajt nekem. Meg hogy mikor megtudtak, hogy nem 6r6k616k
semmit, attu kezdve nem vot becsiiletem a hazna. Az 6regebb
menyeeske meg a tapasztast is lekaparta utanam, nem fogadta el a mun
kamot. Az vot a szokas, hogy a jany nem 6r6k6lt: egy fill annyit kapott,
mint harom jany egyiitt. A jany megkapta azt a sifont, az agynemut, meg
esetieg egy-ket hold kopasz fodet. A fiu meg a sok fodet, rajta a tanyat,
joszagot, gazdasagi felszerelest, mindent. A janyok nem is k6veteloztek
- eze16tt a jany nem vot ertek. Mikor ettiink, egy menyeeskenek allni
kellett, kiszolgalta a t6bbit. Akkor szedtek tataek, akkor anyosomek,
akkor a gyerekek - a menyeeskenek meg ha jutott, jutott. A esirkebu
a laba vagy a nyaka. En egisz felnott koromig ugy tudtam, hogy edes
anyam csak a labat szereti. Mint ahogy az en gyerekeim is mindmaig ugy
tudjak, hogy en esak a labar szeretem.

Nagyanyam idejibe az 0 aposa raszabta a menyeeskekre meg a turot
is, a szalonnat is, nem ugy ment az! Ha meg valahova menni akartak,
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keredzkedni kellett nekik. Mikor mentek a templomba, anyosnak-apos
nak kezet kellett esokolni, meg boesanatot kellett kerni. Veronka nenem
aszonta, hogy 6 bizon' nem ker boesanatot, nines 6neki semmi bune. Jo'
van, elmentek gyovonni, de hazamenni nem mert. Tekergett, esavar
gott, hat osztan esak haza kellett neki menni. Akkor oszt az aposa e16
vette, osztan esak mondani kellett neki: - Krisztus kfnszenvedesire
kerem apamuramot, tessfk megboesajtani, amit ellene vetettem. Akkor
meg ha esak egy sert6 szot mondon a menyeeske, azt az egfsz esalad meg
sfnylette, mer vot ra eset, hogy ezer nem kapta meg a jo f6det: - Megmu
tatom, hogy nem lepsz ra az en f6demre! Istvan baryamek is ugy jartak.
Amer Etel angyo nem fogadott szot, a rosszabb f6det kaptak.

Ahun sok gyereke vot az anyosnak, az man az onokakot nem dedel·
gette. - Ha borjad, nyaljad; el vot intezve. Kistilt a finom kelt teszta,
illata vot, meleg vot, oszt edesanyam nektink adott el6szor. - Maresa!!
Man megint a gyerekek?! Mer hat felnevelte 6 is azt a nyoe gyereket, eleg
vot az annak. Mer olyan is vot, hogy mikor a menyeeske odakerut, meg
ot gyereke sztiletett az anyosanak. A bolcs6 ejjel-nappal gombru gombra
jart.

En aposomra haragudtam nagyon. Mikor divatba gytitt a nyaralas,
en is el akartam menni az urammal a Balatonra. - Olyan nines, aszongya
aposom. - Megvenni a Begyo-f6det, ott van a mezsgyen elado. Nem lehe
tett aposommal ellenkezni. Anyosom is nagyon tartott aposomtu, mer
konnyen megesapkodta az ustorral. Mikor anyosom stitotte a kenyeret,
mindeg negyet stitott, de esak haromru tudott aposom. A negyediket
Idanak lopta anyosom, a masik menyeeske janyanak. Nem vot nekik
mitenni [ennivalojuk]. Hat oszt egyszer ippen szedi kifele a kenyeret
anyosom, aposom meg hazaer. Anyosom felkapja a kenyeret, bevagja az
en agyamba. Akkor odafordu aposomho: - Most is eleg szep a kenyer.
- Az. Evvel aposom bement. Az en agyhajamba meg annak a vizes,
g6zolg6 kenyernek mind ottmaradt a helye, soha ki nem gytitt. A betegje
votam.

Ott votunk, turttink, vartunk, maj'esak jobbra fordu a sorsunk.
Mer har hova is mehetett vona a menyeeske? Vissza az anyjaho nem,
votak ott is elegen. Meg szegyen is lett vona. Dogozni? Hova? A sok gye
rekkel, munkalehet6sfg meg nem vot sehunse.

Mink megszokttink angyoval! Az emberek a haboruba votak, oszt
meg olyan is vot, hogy kihuzta aposom a nadragszfjat, oszt vegigvert raj
tunk. Nagyon panaszkodtam anyamnak, de oda nem mehettem: - Miesi
najak veled, janyom ... Akkor oszt vot egy tires haz, Amerikaba votak az
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onokatestveremek, oda hurcolkodtunk, telen. Mentunk a nagy h6fu
vasba, angyom a ket gyerekkel, en az egy gyerekkel. Kertunk szank6t,
huztuk a subl6tot, csungtek a csapok a szoknyam aljaru. Any6som adott
egy kenyeret, mast nem mert lopni ap6somtu. Majd oszt tavaszkor men
tern napszamba, bealltam szolgalni, de nem bantam, csakhogy megsza
badutam tulliik.

Ond1l6sodds

Mikol' az uram hazagyutt a haborubu, ap6som szetosztotta a fOdet.
Kimentunk, felhuztuk a tanyat, oszt ott kezdtunk el egynl a kett6re ha
ladni.

Mer kulon is nagyon nehez v6t az elet. A kubikosfajtanak semmije
se v6t, se a jannak, se a fiunak. Elmentek kommenci6s cselednek vagy
tanyasnak. Mikol' mink osszekenlttink, az uram a sz6dastu vett ot kila
szalonnat, avval kezdttink egy arendas hazba [havonta kellett lakbert
fizetni]. Majd oszt elmentiink aratni meg a gepho, akkor vallaltunk negy
hold kukoricat harmadaba. Igy kuporgattunk. Imre ocsem vett nekem
egy kis szitat meg egy csikszed6t a vasarban, akkor v6t hat tanyerom, egy
mer6kanal, begre, bogracs. Oszkor man tudtunk venni egy malacot is.

Az en parom arva gyerek v6t, annak nem v6t senkije se. Akkor
nekem meg edesanyam nem v6t, ilyen elhagyatott, arva teremtesek
v6tunk. Oszt olyan szomoruan is kezd6dott az eletunk. Haromhetes
asszony v6tam, mikor elvittek az uramot katonanak. A tanyaho kozel, tiz
kil6meterre, Mez6turon v6t elszallasolva, en meg magam maradtam
a mas tanyajaba. Masik esztendabe megszUletett a fiam - akkor oszt egy
hetig mindennap kigytitt az uram l6haton. De gyonyonlszep lovon
gytitt! Ugy tudom, mintha n ost v6na: - Vadviragnak hittak a lovat. Reg··
gel, mikor ment el Lajos, en is felkeltem, a szin sarkaig kikisirtem, oszt
addig alltam ott vagy tiltem, meg csak a 16 patajanak a dobogasat hallot
tam, meg csak a Karakas-tanyat el nem hagyta. 16 keminy, kivert ut
v6t. " Mikol' bementem, a gyerek a bacsabe, mas tanyajan, senki,
semmi. Csinaltam tovabb a d6gom. Hordtam a tejet a terdig er6 h6ba
a tanya gazdajanak, meg csinaltam mindent, amit kellett. Rengeteg v6t,
banat, csapas. Felni nem v6t ida. Man feladtam a gyereket az iskolaba,
mikor az apja hazagyutt, oszt lett kire tamaszkodni.

A m6dosabb csaladoknak v6t a faluba is hazuk, meg v6t a fadon is
egy tanya. Akkor sokan ugy csinaltak, hogy a tanyat odaadtak a fiatalok
nak. Az oregek bent laktak, a fiatalok meg kint a faddel, a j6szaggal, egy-
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ket beressel. Ott oszt megtanutak az eletet, akar akartak, akar nem.
A j6szagnak enni kellett adni, kenyeret is olyat ettek, amilyet
a menyecske siit6tt, mese nem v6t. Mikor az en edesapam megnosut
'909-be, man oszkor ki lett rakva a hunyai tanyaba. Nagyon fajt edes
apamnak, hogy neki oda ki kell menni, hullt a k6nnye. Nezett ra nagy
apam: - Fiam, hat nem lehet itt lenni, mikor a fod meg amoda van. ada
kell menni. Akkor bement nagyapam, kihozott edesapamnak egy arvacs
kas kancsut ajandekba. Mikor feladta a kocsira, reszkedett a keze. Edes
apam, meg elt, mindeg abbu az arvacskas kancsubu itta abort. Nekiink
adou poharba, de 0 abbu ivott.

Majd oszt kisubbet 6r6k6ltek a fiuk. - No, mosman osztalyozunk.
Kiadta a fodreszt az apa. - Menjetek, epitsetek, amit akartok, boldoguja
tok, ahogy tudtok. Egy reszt maguknak hagytak az 6regek: - Egy k6zii
letek tartozik minket eltartani, eltemetni. Ez a resz aze lesz.

Torulkozo minta (Kunkovacs Laszl6 felvetele)
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v. ASSZONYSORS

1. Gyerekvaras, felvilagositas

Semmi, arru nem is beszeltek, Isten ellen va16 vetek lett v6na. Maj'
tudja mindenki, mikor ferhomen, hogy mit esimi. Meg az unnepet se
mondta meg a szulo a lanynak (unnep = a menstruaci6 egyik megneve
zese). A jany is titkolta, szegyelte: Uristen, mi lett velem, nyilvan meg
akarok halni ... Titokban mostunk, nem mertunk napvilagon terigetni.
Oszt kozbe ott v6tunk a gepne, azt se tudtuk, miesinajunk. Summasekna
a kukoricara terigettuk. Olyan lelki szenvedesbe v6tunk. Edesanyam
kimelt v6na egy kiesit bennunkot: - Te most ne menj be a kemeneebe
tapasztani, Etus. Latom, mos6dol [mos6dol = utalas a menstruaei6ra].
Maskor meg: - No, tiszta vagy? Akkor tesszuk el a befottet. Mer amugy
megromlott v6na a befott.

N~gyon vigyaztunk a tisztessegre. Megmondta edesanyam: - Ide
figyelj, janyom. Semmid nines, esak a tisztesseged. Ha azt odaadod,
mintha a sarba v6na taposva, olyan leszel. Meg en magam is f<igyut
tern arra, hogy - Istenem, milyen megalaz6 az elet, hogy szeretnek en
is tanuni. Ov6no szerettem v6na lenni. Hat meg az ajt6n se engedtek
v6na be. Ezeken en elgondolkoztam: milyen j6, akinek megadatik,
hogy tiszta munkaja van. Jankoromba gyuloltem az egfsz vilagot: ki
vagyok szolgaltatva. Na most, ha ki vagyok szolgaltatva, es meg az az
egy, a beesuletem, meg azt is odadobom; hat akkor nines tovabb.
Olyan keves vot az embernek, na most meg ha azt is ... Nekem kellett
sajat magamot megvedenem, en man akkor is magamra v6tam hagyva,
mikor anyamekkal v6tam. Nekem kellett eldonteni is, vegrehajtani is.
Ezer vagyok eros.

Mer azer Dobozon is, mikor summasok v6tunk, ugy mondta az
irnok ur, hogy gorogareu, meg arnyekos szemu vagyok. Mutatta a pfzt,
hogy ezer meg kell d6gozni. - D6gozunk mink! Eleget! Akkor osztan
odebb ment az irnok UL

A tanyan elo janyokna is ugyanilyen termeszetes v6t a tisztesseg. Ezt
a peldat lattak az anyjuktu, a fiuk is elvartak, meg meg is adtak a tisztes
seget. - En menyasszonyt akarok az oltar ele vezetni. Beestiltek az asszo
nyokat utana is. Szigoru v6t az endrodi nep egymassal is. Amek janyru
valamit meghallottak, annak megningattak a hosszu hajat: - Tekerjed
felfele a hajadot! Mer a leengedett haj esak a lanyokat illette. Meg ha
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nekem mondjuk vot egy udvarlom, azon a dollan, ahun lakott, en nem
mertem meg menni se, mer az csunya dolog vOt. Megszoltak az embert:
- No, itt keriigeti man a hazat, tan ra akarja sozni mag::it a leginyre.
A leginy anyja is rakontrazott: - Fiam, h::it ezt a janyt akarod te elvenni?
Hat ez olyan, mint a ragadvanyos nyovolya, mer manis itt tekereg ...
Meg a vallas is nagyon fogta az embereket. Egyszer nagybojtbe vacsora
vot a Korbe - hat a pap kipredikalta. A pap meg a najlon harisnyaer is
szolt. Ha meg eszrevette, hogy a menyasszony man nem maga van, [ter
hes] akkor az oltar e16tt a koszorut lebontotta a fejirii. Csak ugy eskette
meg, mint a janyanyakot, koszoru nekii. Azt is kipredikalta, mikor az
asszonyok elusztattak a gyereket: - Egy asszony ot gyereket tett el, oszt
meghalt. Mikor a koporsoba tettek, nem tudtak a kezit osszerakni, mer
a keze mindeg felemelkedett, az ot ujja meg szejjel vot nyitva. Mikor vit
tek a razos utan, az ot ujja vegig kopogott a koporso falan. Ezt predikaIta
apap.

Kedveskedes-a, nem vot meg akkor divat. Nyilvanosan simogatni,
ez erkolcstelenseg vot, akkor is, ha man az ura vOt. A nenemet is megszo
litotta nagymama: ~ Hogy nezel az uradra! Nem szegyeled magad! Man
hat gyereke vot, de levetkazve nem latta az ura, ez halalos biin lett vona.
Nem nyaltuk-faltuk egymast, attu szegyenlasebbek votunk. Csak le
elttik az elettinket egymas mellett. Holtomiglan-holtodiglan. Valas se
igen vot akkoriba. Pedig de sokszor a h::itunkra vehetttik vona a batut,
oszt mehetttink vona. Vot az mindenhogy. Olyan is vot, hogy csupa
kik fot lett az asszony, akkor oszt hazudott, hogy innen esett Ie, meg
onnan esett Ie. Mer az ember, ugye, csak ember vot, a viselte a kalapot.
De nem lehetett olyat csinaIni, hogy pofoniitotte, oszt mosman megyek.
Egyszer a vallas nem engedte, masodszor meg a gyerek nem engedte,
harmadszor meg hova menjen. Otthon kellett maradni, valasru szo se Ie
hetett. 7

.

Angyalcsinalas [abortusz[

A huszas-harmincas evekbe gytitt divatba, hogy elusztattak a gyereket.
Tudos asszonyok meg babak foglalkoztak evvel. Hallottam olyat, hogy
az asszonyok kinint szedtek, meg felszurtak maguknak, meg evvel a pap
sajt-gytikerrel, oszt, ugye, elfertazadott. Fiatal asszonyok, oszt belehal
tak. Eleg baj vot az annak. Meg a csaladjanak. Egytii megszabadut, oszt
harmat meg itthagyott.

Vot egy asszony, amit a csinalt, az utan senki nem vot beteg. De
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valaki feljelentette, elvittek bortonbe, halalra iteitek, majd oszt a haborlt
utan kiszabadut. De a bartonbe is a k6rhazba d6gozott. Oszt meg is ker··
dezte tulle egy orvos: -- Mondja man meg, a maga keze utan senki nem
v6t beteg, halaleset nem v6t, hogy csinaita? - Maga az orvos ... Nem
mondta meg az asszony.

Megesett ldnyok

Mindenki osmerte a faluba azt a rettenetes n6tcit a megesett janyru,
akit az anyja a bit6 ala kuldott [Angoli Borbala lasd 10. sz. j.]. Pedig
megesett jany mindeg v6t - mi6ta vilag a vilag. Mink tanyan laktunk, ott
ha v6t megesett gyerek, azok szepen felnattek, nem bantotta akot senki.
Ferhoment az edesanyja, a gyereket elvallaita a nevelaapja, szepen felne
velte.

A falu, az mas v6t. A janyok borzaszt6 szigorun v6tak fogva. Ugy··
hogy ha valamek veletlenu ugy maradt, kepesek v6tak a szulak kitagadni
- ha v6t mibu. Ha tobb jany v6t a csaladba, akkor meg nagyobb v6t a baj,
mer a Wbbi janynak is oda lett a becsulete, a tobbi se tudott ferjhomenni.
- El ne vedd, fiam, annak a megesett jannak a hugcit ... Meg kiirtak
a keritesre: ... Maris megesett. Hamar kitud6dott az is, kitu van a gye
rek. Akkor meg man a fiu se nagyon mert menni az utcan, mer a jany
testverei agyon akartak utni. Megvetettek a komak is. Edesanyam meg
azt meseite, hogy az a nagyanyja idejibe v6t a templomudvarba egy nagy
termeska. Oszt aki megesett, oda allitomlk, oszt kopkodtek, hogy sze
gyelje el magat.

V6t itt a faluba egy szep, okos jany, diplomas. Oszt mikor sze
gyenbe esett, el kellett neki menni a falublt, csendar kiserte kifele
a falubu. Az anyja belehalt a szegyenbe, a is, szeginy, soha tobbet nem
gyutt vissza a faluba.

Az en nenem, Margit, az meg sz6dat ivott. Mikol' gyllttunk hazafele
summasektu, man latszott rajta. Mikol' edesanyam meglatta: - jezus
Maria! Nem szegyeled magad! Ilyet csinata! Akkor Margit felkapta
a sz6dasuveget, felhajtotta. Ket evet elt meg, de alig tudott valamit enni,
osszemarta a torkcit a sz6da. Pedig nagyon szep v6t Margitunk: szep hul
lamos haja ...

Az en barcitnam is a nyakaba tette a szarit6kotelet. Levette a kotelet,
az apja meg visszatette. Haromszor vette Ie, az apja meg haromszor meg
lelte, oszt visszatette a tornacra. Negyedszer oszt csak a nyakara tette
Angyel a kotelet, oszt hurkot is huzott ra. En akkor fekudtem gyereka-
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gyat. Oszt egyszercsak olyan nagy szel fujt, hogy maj'felborftott min
dent. De csak egy kis ideig. Mondom edesanyamnak: - Edesanyam,
valaki felakasztotta magat. Majd oszt gyun az utcabu Margit nagy
ordftva, hogy Angyel felakasztotta magat. De mindnyajan meg v6tunk
bolondulva, edesanyam, edesapam, mindenki, hogy Angyel felakasz
totta magat. Annyira sajmiltuk. Meg huszeves se v6t.

Akkor v6t Endrodon egy nagyon szep jany, Etelka. Az meg
a Korosbe oIte magat. Megyunk lent a nyari uton a Koros alatt anyam
mal, Etus meg gyun velunk szembe szep tavaszi kabatba, kigombol
k6zva, megyen a kanyar fele. Anyamot meg engemet eszre se vett.
Anyam nyugtalan lett: - Nem tudom, ez a jany hun jar erre ... Har oszt
egy par nap mulva hallottuk, hogy keresik Etust. Nem lett az meg soha
tobbet. Ugy mondtak, lelki banata v6t.

Van egy legenda, abba az van, hogy nemcsak a jany, de a legfny is
megjarta, mer megzavarodott, mikor a jany megolte magat.

V6t egy jany meg egy legfny, nagyon szerettek egymast. Osztan
meglett a baj. A jany felakasztotta magar, a legfny meg ittmaradt. Har
osztan elment hozza a jany eccaka. Bekopogott illendon, hogyhat menjen
vele a legfny a hoItak koze. Hat oszt el is indut a legfny.

- Sut a holdvilag, nyargal a hala!, felsz-e, babam?
- Nem felel" velem van az Isten, meg te is, babam. Mentek egy

darabig. Akkor megint megkerdezi a jany a legfnyt, de az mindeg csak
azt mondogatta, hogy nem feI. Mikor oszt odaertek a halottashazho,
a legfny beszaladt a ravataloz6ba, mer man nagyon felt. Ott meg man ki
v6t terftve egy masik halott. Akkor a jany kfvulru:

- H6tt a h6ttnak nyiss ajt6t! Akkor az felult a kopors6ba. Akkor
a jany megint:

- H6tt a h6ttnak nyiss ajt6t! Akkor amaz man kezdett kigyunni
a kopors6bu. Akkor a jany megint:

- H6tt a h6ttnak nyiss ajt6t! Akkor man lepegetett a halott az
ajt6ho. Akkor man a legfny is odaugrott, kirantotta, de a jany nem v6t
sehun. Akkor a legfny megzavarodott. Meg is erdemlette.

Mi lett a sorsa a megesett janynak? A cseledjany, aki a gazdatu esett
meg, az kapott egy hold fodet, oszt elj, ahogy tudsz, csina!j, amit akarsz.
Olyan is v6t, aki egy mazsa buzar kapott a gyerek tizenhat eves koraig.
Akkor v6t olyan, akinek sikerut ferhomenni ozvegyemberho vagy nap
szamosho.

Olyan esetet is tudok, hogy a fiunak el kellett venni a janyt. Verka
nak sokaig udvaroIt Imre batyam, osztan hat felgabalyintotta [teherbe
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ejtette]. Gtthon megmondta az apjanak. - Semmit egyebet, fiam, aszon
gya az apja. Fogod be a lovakot, oszt megyunk jankerobe. Ha akkor j6
v6t, mosman is j6nak kellienni.

Amit I sten Adott . ..

En azt mondom, senki nem erdeme1 koronar, de aki hat-ny6c gyere
ket felneve1, az megerdemelne a koronat.

A katolikus vallas azt tartja: amit Isten adott, azt ne vegyuk el. Min
den ketesztendobe gyutt a gyerek: tfzbe, tizenkettobe, tizennegybe,
akkor v6t a haboru, akkor tizenny6cba, akkor mink, ikrek, huszba, Lajos
huszonkettobe, J6ska huszonotbe, Bela huszonkilencbe, Margit harmin
chatba. Tfz gyerek meg tizenot. Negyven-otveneves korukig szUltek az
asszonyok. Man menyecske janya v6t edesanyamnak, en is tizenhat eves
v6tam, akkor szuletett Margit edesanyamnak- a kilencedik gyereke. Sze
gyelte. - Fiaim, nehogy azt higgyetek, hogy orUlok ... de elmentem v6na
valami kuruzs16ho, oszt mindnyajatokot itthagytam v6na? Azt mondta
edesapam: - Ahun a tobbi felnyott, majd ez is fe1nyo. Margitunk nagyon
szep kisjany lett, edesanyam megis a kuck6ba tette, ha gyutt valaki.
Hiaba, szegyelte. Mikol' oszt szombaton hazagyutt a legfny-baryam, Mik
16s, edesanyam rftt nagyon. Kerdezi oszt Mik16s: - Edesanyam, hun van
ez a kisjany? - A kuck6ba ... Akkor odament a batyam, kihuzta: - Edes
anyam, nagyon szep ez a kisjany! - oszt betette a bocsobe. De soha nem
mondta v6na edesanyam azt se, hogy ringassuk. Csak mikor fozott, oszt,
ugye, ete1ho is, gyerekho is - oszt Mik16s akkor ringatta. Annak ugy onlt
edesanyam. Mer hat csak fel t, hogy ha 0 meghal, mi lesz evvel akisjannyal.
Mindeg mondta nekem: - Etusom, Margitomat orizzed ...

A sok gyereknek bizon' keves fod jutott. Mer hiaba v6t nagyapam
nak huszonot hold fodje, nagyanyam tizennegy gyereket szult, mit
tudott nagyapam osztani? Az eleje v6t summas is, meg v6t, akit rokonna
helyeztek el. Akkor ferhoment a maga formaju szegfnyho. De annak oszt
man mindnek csak egy gyereke lett. Nem akartak tobbet. - Hogyne,
hogy ugy kelljen nekik is kuporgatni, mint nekem. Imrenk is megfo
gadta: neki egyne tobb gyereke nem lesz, mer amit az 0 anyja kuszkodott
avval a sok gyerekkel, 0 azt nem akarja.

Man a huszas evekbe is v6tak egykek. Ugy mondtak, egyes jany, j6
hozomanya lesz. Harmincba, negyvenbe meg man csak egy gyereke lett
minden asszonynak, esetleg ketto. Nekem is ugy mondta any6som:
- Mire akarod a vilagra hozni, a nincsre??
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Terhesseg

Gyottek a gyerekek, de nem vot kimelet. Hiaba vot az asszony gye
rekkel terhelve. Ugy mondtak: - Hajladozz, konnyebb lesz a szi.iles.
Hiaba votam terhes vagy szoptatos, ki kellett menni a hatarba dogozni.
Olyan is vot, hogy fogta az egyik kezivel a hasat, a masikkal meg eggyelte
a repat. Augusztusban sziiletett az oregebb janyom, de en meg abba az
evbe gylit6 [gylijt6] votam.

Sokat babonaskodtunk. Hittiik is, nem is. Nekem ugy mondtak,
hogy lopjak paprikat, akkor fiu lesza gyerekem. Akkor azt is mondtak,
hogy lopjak kukorieat, akkor nagy haja lesz, ha jany lesz. Akkor meg azt
is mondtak: - Tokot ne lopj, mer akkor kopasz lesz. Ilyen mondasok vo
tak. Akkor velem meg mindeg karajt vagatott a kenyerbli anyosom, hogy
gondor haju fiam sziilessen.

Szules

A sziilesbe semmi kiilonos nem vOt. En votam a legoregebb, engem
klidott anyam a babaer: - Eredj, szaladj el Boresa neneder. A kiesik meg
otthon maradtak. Akkor egy hetig elgyiitt a baba minden reggel. Meg-
fiirdette a gyereket, anyamra is ranezett. A testverek meg hoztak neki
ennivalot, ez vot egy par napig. Akkor oszt edesanyam talpra alIt, esi
nalta tovabb a dogat.

Nalunk meg nenem husvetkor sziilt, akkor siitottiik a vizenk6ttet.
- No, Margit, mostman te szaggassad a szalalkas tesztat, aszongya
anyam, mer a nened sziil. Akkor anyam melegitette a vizet, esinalta, amit
kellett.

Votak a faluba babak, el is gyiittek, mikor hittak 6kot, de vagy oda
ertek a sziilesho, vagy nem. Ugye, akkoriba nagy vot a tanyavilag. De
nem vot baj, ertettek az asszonyok a sziilesho, hogyne ertettek vona.
Ennekem edesanyam vot minden gyerekemne a babaasszony - neki is
kilene gyereke vOt. Meg olyan is vot, hogy a legoregebb janya vot az anyja
mellett a sziilesne. Nalunk anyam vette fel [felveszi a gyereket = segit
a sziilesnel] az utolso oeeset, Mihalykat. Felvette, meg is fiirdette.
A Fazekasba Rozi neni, nem vot pedig baba, megis harmineot gyereket
vett fel, amirli tudunk. A Paskomon meg Szelei Rozi neni jart a sziile
sekho. Ozvegyasszony vot, de nagyon ertett hozza. Meg a szarvasi
hatarba is kijart, nagyon finom keze vot, sok gyereket felvett. Egyszer
oszt valaki feljelentette, mer nem vot papirja a tudomanyaru. Per lett
beliille. Mikor oszt vot a targyalas, akkor a paskomi nep bement a biro-
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sagra, oszt kijeientettek, hogy nekik igenis kell Rozi neni, mer a falu
messze van. Ki is engedtek Rozi nenit.

A Kertekbe meg Palinkas Terka neni v6t ababa. Az is ozvegyasz
szony vot. Nagy kontya v6t, lefUsuve a haja, de annak olyan aldott j6
keze v6t, szepen bant az asszonyokkal. Akkor Knapcsek Etei neni, azt is
nagyon szerette mindenki. Kovacs Matyi bacsinak a feiesige, az meg
egyenesen hires baba v6t. BugrM Rozi neni meg a Polyakhalmon v6t
baba, Csejten meg Szurovecz Mari neni. Akkor a faluba Pocok Pana
neni, Giricz Mari neni, Papista Moni neni, Roncsek Terka neni, akkor
Orzsi neni, Timarne. Akkor vot az a Timar Matene T6th Mariska neni,
aldja meg a Teremt6. Szeparcu ozvegyasszony, j6 nyugodt. Olyan sze
pen tudott beszelni: - J6'van, fiam, majd elmulik. Tessik rnegnyugodni.
igy szokott az lenni. Meg kell erte szenvedni. Majd a J6isten megsegit
benntinkot. Aldott j6 babak v6tak mind. Egyszeru asszonyok, de ugy

A szdzad elso feleben bizony gyakran elofordult az, amit a kepen ldthatunk:
afiatal edesanya elOu kiteritve a halou gyermeke, kezeben az elogyermeke, es

szive alau a sziUetendo gyermeke
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tudUik, hogy mit kell csimini, hogy csak ugy lehetett. Nalunk edesanyam
nem akarta tudni megsziilni Imiket. Akkor aszongya ababa apamnak,
hogy hozzon Ie a pallasru egy haromliteres iiveget. Akkor azt odatartot
tak edesanyam szaja ele, hogy fujjon be1e. Anyam nagyot fujt, oszt man
meg is lett Imrenk. Akkor ababa felvette a gyereket egy tiszta lepedore,
akkor megfiirdette, meglapigatta a gyereknek a fejit: - Jaj, egyem meg
azt a kis lapos fejedet. Oszt akkor ugy sfmogatta, hogy menjen neki az
a kis kutacsa bssze. V6t ra eset, hogy almaval meg meg is dbrgblte a kis
areat, hogy szep piros legyen. V6t meg olyan babonasag is, hogy mikor
sziilt valaki, akkor minden ajt6t be kellet csukni, hogy be ne gyiijjbn
a rontas, meg a sub16tfi6kot is. Akkor mikor meglett a gyerek, a masat
[mehlepeny] elastak, a kbldbkzsin6rt meg megszarftottak, eltettek, oszt
mikor nagy lett a gyerek, Odaadtak neki. Szerencset hozott.

A babanak a d6ga v6t, hogy egy hetig fi.lrdette a gyereket, kene~

gette, akkor megmaszfrozta az anyjat, meg ki is mostak. Kbzbe figyel
tek, nincs-e valami baj. Meg okosftottak az asszonyokat, elmagyaraztak
amit kellett.

Mer az asszonyok nem nagyon mondtak a betegsfgiikbt, nem is
nagyon tudtak. Meg restellte is, mikor beteg v6t. Fajlalja a derekat
- ennyi v6t. Edesanyam idejibe meg orvost se nagyon hfttak. Ilka nenem
nek az anyja mikor a negyedik gyereket sziilte, nagyon rosszu v6t, regen
v6t ez. Akkor bekudtek Kondorosra 16M.ton egy embert, hogy mondas
son erte miset. De ahho nem v6t esze senkinek, hogy az orvost hfja 16
haton.

V6t, hogy meghaltak az asszonyok sziilesbe. Nagy baj v6t, ha az
utana va16 [mehlepeny masik megnevezese] nem akart elmenni. Akkor
masnap csak el kellett menni orvoser. Mer abba bele lehetett halni.
A hideg razta, almos lett, akkor oszt elaludt brbkre. En is keltem-fekiid
tem, nem erosbdtem. Edesapamot nagyon idegesitette, mer oda v6t
a munkaero. De en man felkelni se birtam. Majd oszt dunnaba csomagol
tak, ugy vitt el engem szekeren az uram Gyulara. Azutan sepnlvel tanu
tam meg jami, olyan gyenge v6tam.

V6t olyan, aki elfertozodbtt. En is: sziiles utan harmadnapra bela
zasodtam. Aszongyak, en dan6tam, mindent csinaram. Kilenc hetig
nyomtam az agyat. Gizi nenire meleg fedot rakosgattunk. Az se v6t
eszne, csak mikor labadozott, kiment a konyhaba: - Mer vannak ezek
a fedok bsszeegve? - Ezt hordtuk rad. Nem tudta. Oszt azer ra masfel
evre meglett a masik gyereke is, ugy is hfttak, a kis tolakod6. Nagyon
szerettek.
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Szakadt is az asszony, evvel nem csimlltak semmit, ugy maradt
orokre. Aszontak, tudja a gyerek az utjat. En meg aszondom: sziiles az
mind. Eiso vagy utols6.

UjsziilOtt

Fehir ruhaba vettek fel a gyereket. Az asztalra el v6t kiszitve min
den, a tekno bent v6t, meleg viz v6t. A kis kodokit abba a pillanatba
elvagtak, befasliztak. Akkor ment a ftirdetes. Akkor fogtak a kis h6na
aljat, a kis feje 6dalra v6t, a ruhM a hatara csaptak, tolldunnikaba bep6
lyaztak, odatettek az anyja melle. - No, mi legyen a neve? Fontos v6t,
mer igyekeztek a keresztelessel, mer bizon' sok gyerek csak megszuletett
meg meghalt. Idotlen v6t [koraszulott], jarvany v6t, ez v6t, az v6t. Annyi
kis kik gyaszjelentes v6t a kopors6snal kiteve mindeg. Mer a kicsiknek
nem fekete szel"u gyaszjelentes v6t, hanem kik. Vaszk6 nagymama is ugy
mondta, hogy nala is v6t, hogy ketto halt meg egyszerre. Ugy mondta
a huganak: - Annyira sajmllom, hogy Mihalylzara nem adtam ra a kis
mellenyket. Csak egy kis ingbe van eltemetve. Mer hat Imikemnek is
kell a mellenyke. Oszt siratta, siratta. - Ne sirassa, nenem, nem fazik
man az ... Az en Imrem meg koraszulOtt v6t. Ugyhogy mikor megszule
tett, becsavartak egy kisdunnaba: - Gyorsan, gyorsan keresztelni, min
gya megful. Ott tatogott a gyerek, a kis korme behajolva, sarga, mint
a kikirics, gyorsan keresztelni. Legyen Imre, atyanak, fiunak, oszt lett
Imre, feltettek a kemence nyakara. Alapine- nagyon j6 vedono v6t, aIdja
meg a Teremto, mindeg mondogatta: - Etessed, lelkem, etessed, kalOna
lesz meg ebbu. Oszt igaza lett, most az a legnagyobb fiam, a nyakon sza
ritott gyerekem.

Fontos v6t, hogy a gyereket az apja meg a nagyapja felemelje. Mer
nem minden gyereket fogadott el a nagyapja. Nekem ap6som mingya fel
emelte a fiamot a feje fele: - No, aszongya, ha a der meg nem csipi, ebbu
szep gyerek lesz.

Az elso gyerek stafirungjat meg az anyjanak az anyja kiszitette meg.
Kellett kising, kis reldi, kis feketo, p6lya, pelenka. A dunnikat az any6s
adta. A pelenka tiszta vaszon lepedo v6t, koptatni kellett, hogy ne legyen
keminy. Ugy fehiritettek, hogy kitettek a gyepre hajnalba, ott j6 puha
lett. Ezt szerettek az asszonyok, mer ez a tiszta vaszon konnyebben kelt.
Akkor meg lug v6t, fekete lug - eros v6t, kimarta a kezunkot, de a pelen
kaho ez kellett. Meg a regi teniszparget kombinetokat is felvagtak pelen
kanak. Pelenka kellett a laba koze, ez fontos v6t a serv miatt is. Meg ugy

64



is kellett, hogy az egyik kis laba ala hajtani, hogy ha rf, oszt dorzsoli ossze
a kis labat, ki ne dorzsolje.

Az en fiamnak sarkos polyaja vot, en csinaltam. Egy meter hetven
kellett a tollnak, nyolcvanszor nyolcvanas meg az elvarras. Kanavasz,
Rozsaszfn meg kfk kockas. Ami unneplo, az gyocs vOt. Ezt megcsinal
tam, megtotottem tollal, ez vot a dunnika. Man a harmadik fiamnak
hosszu polyat csinaltam. Lyukcakkosra hfmeztem, a megkotojit meg
viragosra, a szelin meg fodor vot. A fiunak kfk vot, a janyoknak meg
rozsaszfn krepp, szinten tullhfmzes. A fodor fenyes hlncotessel vot konl
csfkozva, a tull meg vot huzva - olyan szep vot, mint egy felho. Libe
gett.

Megftirdettuk, cinkenoccsel, cinzsfrral megkenegettuk, a kis kol
dokit befasliztuk. Regen vot ra eset, hogy kethetes koraig osszefasliztak
a kis labat, hogy ne legyen neki gorbe. Reggel megftirdettek, adtak ra
tisztat, a kis labat osszefasliztak, a ket kis kezit is belekot6ttek a dunni
kaba. Ftirdeteskor neztek: - No, ez sziikmarku lesz, mer 6sszeszorftja
a markat. Meg piros szalagot kotottek a kis kezeire szemmelveres ellen.
Vot meg ilyen babona sok: nem szabad vot a pelenkat kiteregetni setete
des utan, mer akkor a gyerek nem alszik jo'.

Harom- negyh6napos koraig kising vot, hatu nyitott. Kis szattying
gal hatu megkototttik, a kis hatM eligazftottuk. Vot meg kis rekli, abba
a kis inget belehuztuk, a kis mandzsettat rahajtottuk, az szep hfmzett
vOt. Beledugtuk a ket kis kezit, hatu 6sszekot6tttik, eligazftottuk.
A feketo kiment a divatbu. Majd oszt mikor man feltilt, akkor zart
hatulju ing vot, kantus. Ez aztan kisebb-nagyobb, ebbe szaladgaltak,
meg iskolaba nem mentek a gyerekek.

Keresztel6

A gyereket mingya megkereszteltek, kivalt [foleg] ha idotlen vot.
Mer meg meg nem kereszteltek, egfsz eeaka egni kellett a hlmpanak, mer
pogany vot a hazna. Ilyenkor ababa keresztelte meg a gyereket. Minden
hazna vot szentelt vfz - vfzkeresztkor vitttink tiveget a templomba, oszt
hoztunk-, meg szentelt gyertya is. A zodkeresztbe is [a 40-es evekben
szulOotthon volt, rna egeszseghaz] Toth Mariska neni mingya megke
resztelte a gyerekeket, addig ki se engedte. En is huszonharmadikan szti
lettem, huszonegyediken man meg lettem keresztelve. Pedig ot kiloval
sztilettem. Mondtak is a sekrestyebe: - De szep baba, milyen anyja van
ennek a babanak? - Egy kis, alaesony asszony ...
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A kereztanya a testverisig [testver] vat, vagy az asszonynak a lany
kori pajtasa, vagy az embernek a komaja, katonapajtasa. Egy csaladba az
osszes gyereknek vat egy keresztanyja - nekunk Benkone, edesanyam
meg naluk vat keresztanya.

Minden reggel kereszteltek a templomba mise utan. A baba meg
a keresztanya vitte a gyereket a templomba; ababa szolgalta ki a papot,
a keresztanya meg tartotta keresztviz ala a gyereket. A pap imadkozott,
vat, hogy sat tettek a gyerek szajaba, meg lelocsolta szentelt vizzel a fejit.
A keresztanya vitt egy szep keresztelopaplant az elso gyereknek, akkor
oszt sorozatosan abba kereszteltek mindet. Ennek a paplannak nagyon
szep himzettnek kellienni.

Nem vat nagy keresztelo. Az apa meg a keresztapa delelott megittak
egy pohar bort a Dombszogon. Ha hazna sziiltek, akkor a keresztanya
vitt ebedet, meg a komasszonyos iiveget telehoztak borral. Ajandek
nemigen vat, a keresztanya valami kis pizt dugott a palyaba - ennyi.

Mikol' osztan, ne adj Isten, valami baj lett a csaladba, odamaradt az
apa a haboruba, akkor: - Maj' gondoskodik rullad keresztapad. Mer
a keresztapara lehetett szamitani. Meg a keresztanya is partjat fogta
a gyereknek. Mer ugye, fogadalmat tettek, hogy mindeg gondolnak
a gyerekekkel, partjat fogjak, ja utra teritik (skot. Majd oszt man
a haboru alatt az lett a divat, hogy a keresztapa vette a bort a gyerek laka
dalmaba, vat, aki meg a birkat is megvette.

Egy hetig vitte a komasszony a gyerekagyas asszonynak az etelt.
A levest a komasszony-szilkebe. Ha csak birtak, tyuklevest hussal. Az
erositi az anyat. A porkoltet csipkes szeW porcelantalba vittek. Meg vat
csereptal, ebbe vittek a herocet [csoroge], vagya nyutott retest. Ezt sze
pen bekotottek szalvetaba, gyonyoriin kihuztak a szalveta csiicskit, el
igazitottak a sarkM, oszt vittek. Ez olyan kolcsonos vat. Egyik asszony is
kapta, a masik asszony is kapta, mikor mek vat niutalva. Ugy mondtak,
hogy felszolgalt<ik a gyerekagyas asszonyt.
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Gyerekagy

A gyerekagy kinek ennyi vot, kinelz annyi. Ket het, hat het, kinek
milyen vot a sorsa. Aki modosabb vot, az raert fekudni, kimostak ala.
Vot olyan, aki sator alatt fekiidt gyerekagyat: az agya olyan fiiggonyfeli
vel vot koriikeritve, hogy ne lassuk a szoptatast. Ez vot a boldogasszony

Fiatalasszony-KovacsJanosne Ivanyi Mana. A haja kontyba vanjesiilve.
Avat6ruha lehet mjta; a ruha vilagos szineb61 are lehel kovetkeztetni. Ava
tas: a sziiles utan hat heuel az anya es gyermeke elsaulja a templomba vezeleU
(lasd Gyerekagy c. fejezet). Ekkor megengedeu volt a vilagos szinii ruha az
asszonyoknak is. Ivanyi Maria ruhdjanak az anyaga brokat selyem, az ujja

puffos, halcsontos fiizas a dereka, a bluz elOl kitsoros sujtassal diszileU

agya: allvany vot csinava, arra vot rancolva olyan konnyu anyag. Mer,
ugye, rengeteg vot a legy is. Majd oszt ebbe az agyba fekiidtek a gyerek
agyas asszonyok mind a csaladbli. Felvettek a szep csipkes pongyolkat
[halokabar], oszt fekiidtek.

Aki maga vot, annak fekiidni se lehetett soka. En ecaka [ejszaka]
sziiltem meg a fiamot, a masik keteves vot, oszt mingya reggel fel kellett
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kelni hozza, megforaltam [forraltam] neki a tejet. Akkor kirazott
a hideg, oszt hat hetig mindennap kirazott a hideg. De magam v6tam, fel
kellett kelni. Vagy eltem, vagy haltam.

En is harmadnap man etettem a j6szagot. Gyurieza Franei neni, az
meg olyan asszony v6t, hogy hihetetlen. Sovany, szikar, vekony, mint az
ujjam. Ny6e gyereket hozott a vilagra, lett v6na segitsige is, de annak
meg se kottyant a sziiles. Az olyan v6t, hogy - Jezus Maria - delelott
megsziilte a gyereket, delutan man a meggyfan v6t, szedte a meggyet.
V6tak ilyen asszonyok is.

Sziiles utan hat hetig nem szabad v6t sehova se menni a fiatalasz
szonynak. Meg az ereszet ala se v6t szabad kimenni - sz6val, hogy ne
d6gozzon. Ezt be is tartotta, aki be tudta tartani. Akkor hat het utan az
anya elso Mja a templomba vezetett. Vitte a kisbabat bemutatasra. Mint
ahogy Maria is vitte a hathetes Kisjezust bemutatni. Ezt ugy mondtak,
hogy most kelt fel a gyerekagybu. Ez azer is nagy dolog v6t, mer ezen
a napon vilagosba otozhetett az asszony - maskor nem nagyon v6t szokas
a vilagos ruha asszonynak.

Eloszor a sekrestyebe kellett menni a p6lyassal. Akkor egyik kezibe
v6t a p6lyas, a masik kezibe adtak egy gyertyar, akkor kimentii.nk az
oltarho. A p6lyaval letergyeltem az oltar elott, a pap keresztet vetett
a gyerekre, en is keresztet vetettem ra, akkor a pap a kisgyerek homlo
kara tette az ujjat, mondott valamit. Akkor koruvezetett bennii.nkot az
oltama, megalltunk, imadkoztunk. Ennek a bemutatasnak az v6t az
ertelme, hogy Szuz Maria segitse a kisbabar meg az edesanyat. Akkor
mikor kigyii.ttii.nk, a templomajt6ba adtunk a k6dllsasszonyoknak kala
esot. Akkor hazavittiik edesanyammal a gyereket. Ratettem az asztalra,
kip6lyaltam, megmutattam nagymamanak. Nagymama korunezegette,
megtapogatta: - No, kisfiam, akkor te gyiitte, helyettem ... mer en mos
man megyek. Kimentem vissza a tanyaba, ra egy h6napra gyiinnek
ertem: nagymama meghalt.
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VI. ASSZONYMUNK.AK

Evi rendszeres munkdk

Akkor az asszonyok nem ertek fCi soha. Ennek meg ennek meg
kellett lenni, akarmilyen ide vOt. Nemigen tilt Ie az asszony beszegetni
se, hogy valamit ne csinat vona kozbe: vagy babot fejtett, vagy valamit
csinat. Azok votak a nagyon szeginyek, akik nem leltek meg a dolog
vegit, aki azt nezte, hogy nem mek el negyedin [negyedreszert]
kapalni, mer nem eri meg. Nem erte meg, de muszaj vot elmenni,
csak jutott valami. Meg nem pocsekoltunk, hanem elhasznatunk min
dent. Nem vot zsakszamra. Az utolso fUszalat is megetetttik a joszag
gal. Azer vot sok dolog. Menni kellett, mindeg menni kellett. Mer ha
nem menttink, nem vot semmi. Mindenho erteni kellett. Vot "foglal
kozasunk" eleg. Stitni kellett kenyeret, tudni kellett szappant fezni,
csinaltuk a turot, tejfelt, megszetttik a vasznat, megvarrtuk a ruhat,
joszagot nevelttink. Megmeg ott vot minden ketevbe a gyerek, azokkal
bajolni - meg az emberek. Erteni kellett a gyogyitasho is, mer nem
segitett rajtunk senki. Fezni, tapasztani, sztilni, temetni - nem lehet
azt meg elsorolni se.

Janykoromba edesapam megoregitett ket evvel, hogy menne hama
rabb elvi$yenek summasnak. Inkabb ezt csinaltuk, csak szolgalni ne
kelljen. En tobb helyen is szolgaltam, de sokaig nem birtam sehunse.
Nem szerettem, hiaba vot akarmilyen jo. Rabnak eriztem magam. Pedig
meg Pesten is szogaltam Lonyai ptispokne a Duna-parton, ott vot
a palota. De elgytittem, mer minden mosogatasna rittam. Ugyeriztem,
be vagyok zarva. Meg az eget se lattam. En csak kint a pusztan, ahun
megszoktam, ott szerettem dogozni. Summasekna meg ugy vot, hogy
husvetkor, ugye, kimulattuk magunkot, masnap pakoltunk befele
a ladaba. Akkor elvittek benntinkot valamek gazdasagba, ott kapaltuk
a cukorrepat, eggyelttink. Mikor hazaerttink, edesapam man beallitott
benntinkot gyiitenek; harom nap mulva man gytitt a gazda ertem. Le
arattunk, akkor mentem a gepho. A janyok felreszer [a ferfiak munkabe
renek a feleert] dogoztak. Pedig mit dogoztunk! A toreklyukna bele
akartunk dogleni a torekbe. Ftistolt, kojtolt, ugy, hogy az borzaszto. Es
felreszer dogoztunk, el tudtak kivanni. Olyan bolond divat vot, hogy
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a noi nepnek nem v6t semmi erteke, csak d6gozzon. De ennek is oru
tunk, mer igy ossze tudtuk szedni azt a kis staferungra va16t, meg
a kenyernek va16t.

Az asszonyi munkanak megv6t az eves rendje. Man hilsvet elott
igyekezni kellett a szovessel, mer nagyheten man takaritas v6t. Hilsvetra
okvetlen korumeszeltunk, hogy tisztan tanajon bennunkot az unnep.
Megtapasztottunk, ahun kellett, meg korumeszeltunk, akarmilyen ido
v6t, a nagyhaz. Mer a tel nagyon kicserezte azt a valyogfalat. Az az egyet
len szoba v6t, a nagyhaz. Abba zajlott minden. Ketszer egy evbe okvet
len ki kellett meszelni. Megmeszeltunk, kitakaritottunk, felmazoltunk,
leteritettuk a szep tiszta pokr6cot. Endrodon nem v6t divat a pingalt
szoba. Fehir v6t minden kivu-belu, konnyu v6t tisztan tartani, meg,
ugye, a fehir fal a legszebb. Az egisz faluba fehir v6t a haz fala kivu
belu.

Akkor tavaszkor elkezdtuk nevelni az apr6j6szagot. Az embereke
v6t a 16, a tehin, az asszonyoke az apr6j6szag. Igy oszt igyekezni kellett
a takaritassal, mer ugye, gyun a kot16. Fontos v6t a korai kotl6 nagyon,
mer a libatojas ha negy-ot hetig all, az man azutan nem kel ki. A liba meg
elkezdett februarba tojni. A libatoll meg nagyon kellett a staferungba,
ahun negy-ot jany v6t. Mindennel igyekezni kellett. Ultettunk libar agy
ala, sarokba, komraba, mindenuve. J6 magos agyak v6tak, elfert alatta
a kot16. Mikol' javilt az ido, inkabb csak a komraba ultettuk a kotl6t. V6t,
hogy ny6c-tiz kotl6 is ult- azt csak az asszony tudta, hogy mek hova va16.
Az egyik alatt kelt a liba, a masik alatt a fehir csirke, akkor megint
a masik alatt kelt a kendermagos, akkor a sarga.

A veteminyezes is az asszony d6ga v6t. A makot man karacson'
kor eivetetttik. Akkor babot, zodsiget, repar, uborkat, paprika is v6t
egy-ket to, az a nagy zod, meg paradicsom. Tudom is en, hogy a
hagymar kapaltuk-e vagy se, nem v6t nekiink arra idonk. Krumplit is
csak annyit vetettunk, amit nyaron meg is ettunk. Ott v6t a sok fod,
kapalni kellett a kukoricat. Krumplit, kaposztat telire az oszi vasarba
vettunk.

Mer husvet utan man kelt a repa, gytitt a kapalas. A kukorica maj'
csak fagyosszentekre biljt ki, ott v6t kozbe at-hat nap, akkor ki lehetett
a pallast takaritani, mer maj' oda megyen az arpa meg a bilzaalja. Kuru
meszeltuk a majorpankot [padlasmagasit6 oldalfal], felmazoltunk, olyan
tiszta lett a pallas, hogy csak olyan lehetett. Akkor mentunk a kukoricat
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kapalni, vittiik a gyereket is, kapartunk nekik a kukoricafod szelin god
rot, abba tettiik az aprajat. Nekem is igy csinalta edesanyam. Tavaszkor
sziilettiink az ikertestveremmel. Edesanyam man azon a tavaszon kapalt
meg gyutott. A nagyobb testverem kivitt a rendre, edesanyam megszop
tatott, oszt d6gozott tovabb.

Akkor gyiitt a befOtt. Csak nagyon keveset raktunk el, mer cukor
nem nagyon v6t. Inkabb szaritottunk [aszalas]. Mindenfelet lehetett sza
ritani, meg az epret is. Alm::it, ami lehu11t, azt is. A fergesit eldobtuk, ugy
neveztiik a tobbit, susinka, amit osszevagtunk. Ratettiink egy tepsire
papirt, bele az almat, szilvat, amit, akkor fel a tetore. Az ott meghervadt,
akkor be a kemencebe, az ott szaradt. Mikol' megszaradt, tettiik ki
a komraba vaszonzacsk6ba.

Akkor kiszuni az aratasra. Hosszu ruh::it varrni, hogy a labunkot
ne verje ki a szaraz gaz. A h6nalj::it j6' bef6dozni, hogy mikor a kotelet
csinajuk, ne verje ki a testiinkot. fgy is kiverte, csupa pirosak v6tunk
este. Mer elnyott a ruha, az elso heti aratas utan lehetett ujra f6dozni.
Aratas elott ki ke11ett takaritani, kimosni, a kenyeret megsiitni. Akkor
arataskor se tudtuk a gyereket hova tenni - kivittiik a kereszt labaho.
V6t olyan j6 kutyank, az me11efeki.idt, vigyazott ra. Akkor lehemper
gett a lelkem a ta116ra, [tarl6] akkor bement a tiivisk a kis lababa, ugy
sajnatam. Meg meleg is v6t. Akkor este induni befele, etelt adni
j6szagnak-csaladnak. Ahogy mentem befele, man szedtem az arvaga
najt [megszaradt tehentragya], meg ami a kezembe akadt, mindent fel
fele. Mire beertem, tele v6t a kotom ttizreva16val. Akkor a katlanon
felhajintottam valami etelt, akkor a tehinnek adni, lovat itatni, gyerek
kel bajolni. De meg milyen borzaszt6 v6t az, hogy jaj, hiaba gyiitot
tam meg a tiizet, ha nem raktam ra mingya, akkor elaludt. Akkor fUj··
tam, fiistolt, mint a veszedelem, akkor bogott a tehin, ritt a gyerek,
a labom alatt az apr6j6szag. Gyorsan dobtam a csirkeknek, megitat
tam, no, akkor mosman mink is egytink. Letilttink. Masnap hajnalba
ket 6rakor keltiink, menttink megint.

N yarba v6t a tesztacsinalas is. Nagyboldogasszonytu [augusztus 15]
Kisasszony napig [szeptember 8] ha tojtak a tyukok, akkor man egy
asszony se adott el tojast. Ugy mondtuk, hogy az a ketasszony··napi tojas.
Csinaltunk belii11e lebbencset meg tarhonyat. Sok tarhonyat - egy sza
kajt6 lisztbu. Hogy legyen telire. Liszt, tojas, viz, osszegyurtuk, akkor
v6t tarhonyarosta, azon ::itdorzsoltiik, a parszarit6n megszaradt, bele
a zacsk6ba. A lebbencset a keziinkkel dorgoltiik el. Meg a laskatesztat is
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megcsimiltuk nyaron. A szeginy retegnek meg kellett szamolni azt is,
hogy az a kis tojas telen dragabb. A csikot, azt mindeg frissen gyurtuk,
azt ugy szerettiik.

Aratasi kip. A fOld megmunkalasab6l is reszt kellett vallalni az asszo
nyoknak

Akkor ha cseplesig v6t erkezesiink, a nagyobb tapasztasokot is meg
kellett csinalni. Ha nem ertiink oda, akkor meg cseplestu toresig. Az
endr6di asszonyok sokat adtak a tapasztasra. Mikor man fel v6t pupuco
sodva [puposodva] a mesz a falon, astuk lefele a tapasztast a vaIyokig.
Akkor a Korosaljaru hoztak az emberek sargaf6det, megaztattak, kapa
val vagtak bele toreket. Meg szalma kellett bele, az tartotta ossze. Akkor
ezt a sarat ratapasztottuk a falra. Ahany asszony, annyi simit6deszka v6t
a hazna. A masodik tapasztas man mehetett apr6bb torekkel is. Akkor
a harmadik sar man 16ganajos sar v6t. Szedtiik ossze a faluba a 16ganajt.
Mikor megszaradt, melletergyelt az ember, eldorzsolte. Akkor homokot
aztattunk, bele a 16ganajt, j6' kigyurtuk, hogy olyan legyen, mint
a teszta. Labbal is gyurtuk. Egy napig allt, akkor rasimitottuk a falra,
finoman, szepen, hogy szep egyenes legyen. Mer aki nem tapasztott sze
pen, azt kicsufoltak: gorbe a szeglete, nem eleg eles. Mer a szegletnek
elesnek kellett lenni. Ugy mondtak azel6tt: - Olyanra kell tapasztani
a szegletet, hogy a legy elvagja rajta a labat. A tapasztott falnak meg szep
barkasnak kellett lenni, egy kicsit riicskosnek. Mer ami falat elhanyagol
nak, nem tapasztjak, hanem mindeg csak meszelik, az sima, nem szep.
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Mikor megszaradt a fal, akkor meszelti.ik. Ezt is haromszor.
Meszelni is tudni kellett, nem lehetet esikos a fal, mer az esunya vOt.
Akkor meg a kemeneet is ki kellett tapasztani minden evbe, meg kime
szelni beh'irii. Ott maj' megfultunk, nem vot leveg6. Akkor meg gyorsan
a komrar is kimeszelni - a termeny helyit rendbe tenni. Zsakot fodozni,
mer gyiin a eseples, gyiin a buza.

,,Felreszes" lanyok - csepleskor keszult kep egy reszlete

Cseples utan meg, ugye, ott vot mingya a kendermunka. Kihuzga
tuk a f6dbii a kenderszarat, kfvfbe kotottiik, vittiik aztatni. Akkor kirak
tuk a partra, megszarftottuk, hazahoztuk, tiloval megtortiik. Vot, hogy
ez a munka kifogott az asszonyokon, olyan nehez vot. Akkor morzsol
tuk. Akkor heheltiik. Akkor eltettiik a poera, hogy maj' ha odaeriink,
fonjuk megfele. Meg hat az egyik keziinknek mindeg ott kellett lenni
a gyerekeken.
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Toreskor asszonynak, jannak, gyereknek, embemek, mindenki
nek menni kellett kifele tomi. Akkor azt csinaltuk hetekig. Mikor
a kukorica bekenlt a goreba, akkor meg gyorsan megtapasztottuk az
olakot telire, mer man nagyon megette a joszag a falakot. Verona
angyo nagyon parancsolt Etel angyonak - 6 vot az oregebb me
nyecske. Ugyhogy ha man valahun a csiko leiltotte a sarkot, azt man
tapasztotta is Etel angyo: - }aj, tapasztom megfele, mer Verona angyo
nagyon haragszik ... Azer olyan aranyosak votak azok a joszagok:
ahun aludtak, ahun az alom vot, ott nem wigyaztak, kimentek az
akolba tragyazni. Akkor man 6szre ugy elkopott a haz f6dje, hogy
telire okvetlen meg kellett tapasztani loszarossal azt is. Kinyitottuk ra
az ablakot, ket nap alatt megszaradt.

Akkor gyiltt a szantas a buza ala. Vezette az asszony a lovat, meg
ment a vet6gep utan - mikor hogy vot, hogy ertek ra az emberek. Akkor
a csutkar behordani. Ket orakor keltilnk, het oraig hordtuk a csut
kat, mer azt csak harmatba lehetett, akkor fogtunk be az ekebe szan
tani.

Akkor megert a szilva, gyiltt a lekvarf6zes. Regen annyi szilvafa vot
a faluba, hogy nem lehetett egyik szomszedtu a masikho atlatni.
Meggyfa, szilvafa. A palinkaf6zes nem nagyon vot divatba; szilvalek
vart, azt sokat f6ztilnk. 6sszefogtak a szomszedok, egy kertvegibe
kif6zte ot-hat szomszed is a lekvart. Meg a kutna, a nagygodorbe. Vot
egy nagy godor a kutna. Akkor oda csinaltak az emberek egy katlant,
abba tettilk a rezilstot. Mer csak az vot a jo lekvar, akit rezilstbe f6ztek.
Akkor levertilk a szilvar, konlilltilk, kimagoltuk. Akkor a gyerekeknek
indits arvaganajt szedni, az ilst ala okvetlen evvel kellett tilzelni. Adtak
neki kot6t regi zsakbu, oszt ment a gyerek, szedegetett. Akkor hajnalba
felkeltek, alagyutottak, akkor ket-harom napig ejjel-nappal ment a lek
varf6zes. Kezdve a veres szilvatu - abbu lett a finom cibere [szilvale]. Ezt
ittuk is, meg telen f6tt hus melle nagyon jo vOt. legjobb lekvart a mag
bavalo szilvabu lehetett f6zni. F6ztek, kavartak, a gyerekek el is aludtak
az ilst mellett. Mikor man pufogott, sutyogott, sillt, akkor vot jo a lek
var. Mikor man megallt a kan:Hon. Akkor kimerigettilk azokba a nagy
vaszonszilkekbe, akkor fel a masik ilsttel, harmadikkal. Rengeteget f6z
tilnk - sok vot a gyerek. Edesanyamek kavartak, beszegettek, mink meg
hallgattuk, mit beszenek, neztilk a tilzet, meg elaludtunk. Csend vot, be
kesseg.

Akkor be kellett fUteni, betenni ezeket a szilkeket a lanyhos ke
mencebe. Egy szilke lekvar olyan nehez vot, mint a sar. Akkor le-
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komi h6lyagpapirral, be a komniba. Abbu aztan egy j6 karaj kenyeret
megkent edesanyam, akkor mehettiink legeItetni. Meg a j6 nagy kott
kifli, az is csak szilvalekvarral j6. Meg a derelye. Meg a csikra is nitet
tiik. De meg olyan is v6t, hogy : bementem a komraba - mit lehet
enni ... a kolbaszho nem mertem nyulni, igencsak a lekvar v6t a leg
kozelebb. Egy marekkal belenyuItam, hat pont belepett edesanyam
- akkor be a zsebbe. Eszrevette, megdorgaIt erte, hogy olyat ne csinal~
jak, mer hat azt is be kell osztani. Ki6dalogtam, de azert csak meget
tern a zsebbu is a lekvart.

Akkor gyiitt a takarmanyrepa. Nagy tabla repa, hordta mindenki,
minden l'epanak kezzel kellett megfogni a levelit, kihuzni, megtakarit
gami, behordani, lefodelni. Akkor a tokot behordani, azt csak oda gul'i
gattuk a szalmakazal melle.

Akkol' man fogtak befele a libat, kacsat tomni az asszonyok. Mikol'
kisz v6t, vinni a piacl'a eladni.

Az asszony d6ga v6t az is, hogy telire legyen mitenni [enniva16].
Amek asszony l'endes v6t, annak sok acsk6ja [zacsk6] v6t a komraba. Be
kellett kisziteni a babot, a laposbors6t, a makot, akkor ott v6t a tarhonya,
a laskateszta, a par - ez nagyon fontos v6t. Akkol' ott v6t az aszaIt szilva,
aszaIt alma. Nagy vaszonfazekakba ott v6tak a lekvarok, v6t egy kis mez
is. Nalunk v6t vagy ket zsak di6 is. Akkor v6t egy huszlitel'es tur6skupa
eros tur6val, meg kellett lenni egy kis siiIt vajnak is.

Novembel'be v6t az endrodi vasar. Ezelott a vasarokba olyan kaz
lakba v6tak a kaposztak, hogy csuda. Akkor megvettiik a ket-harom
mazsa kaposztat, - ny6c gyel'ekre kellett annyi. - Akkol' bevittiik a hazba
[utcai szoba] a kadat, eloszor melegen kellett neki lenni. Megpucoltuk
a kaposztat, kettevagtuk. V6t a gyalu: j6 masfe! meteres deszka, kozepen
v6t harom-negy ele, az gyonyoruszep apr6ra felvagta a kaposztat. Rak
tuk a kadba, a gyel'ekek meg kapkodtak a t01'zsat. Az embel'ek gyaluItak,
a gyerekek raktak, mikor tiz centis v6t, az asszonyok megs6ztak, k Hett
bele baberlevel, szemesbors, csoves paprika, keminmag. Akkor megint
egy SOl' kaposzta, akkor megint fUszerezes. Tele lett, akkol' leszoritottuk,
akkol' a kaposzta felengedte a levit. Nagyon szerettiik a kaposzta levit.
Mikol' megsavanyodott, kitettiik a komraba, telen nagyon fontos v6t
a savanyukaposzta.

Egy-ket mangalicahiz6t is csak felneveItiink. Akkor v6t a komniba
szalonna, j6 s6zott szalona, v6t egy-ket szat kolbasz is, fiistoIt hus, la
pocka.

De man a szappant is csak ki kellett fozni. Mikol' diszn6t vagtunk,
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minden kis zsiradekot osszeszedtiink, de mindent az el6 egy vilagon.
Osszekapargattuk az egett zsirt is, osszegyiijtottuk az avas szalonnar is.
Ezt ippen meg is ettuk v6na, de kellett a szappan is.

A szappanf6zes ugy kezd6dott, hogy az ustbe ezt a zsiradekot felol
vasztottuk. Felolvasztottuk a lugkovet is, beleontottuk, akkor ontottunk
hozza vizet. Akkor f6ztuk vagy ket 6ra hosszaig. Ha eleg vizet ontottunk
hozza, akkor olyan erdekes v6t, hogy a tetejin osszevissza szaladozott
a lug. A toll is kimutatta, hogy j6 vagy nem j6 a szappan. Be kellett mar
tani a tollat: ha leette a kisebb tollakot, akkor tuler6s. Akkor ontottunk
hozza vizet. Ha nem ette Ie, akkor lugot ontottunk hozza. Mikor larja,
hogy man nagyon gorcsol6dik, akkor leveszi az ustot, egy j6 marek s6val
megs6zza, alakavar, hagyja. Akkor az szepen felengedi a szappant.
Akkor rossz tekn6be, labasba vizes rongyot tesz. Akkor kanallalleszedi
a szappant - az a szappan olyan szepen elengedi a lugot, a lug ottmarad
alu. Ez a szappan egy nap alatt k6keminyre megfagy. Akkor kiboritjuk,
raresszuk egy deszkara, felvagjuk. A lugot meg beleontjuk egy vederbe,
az is megfagy. Nagyon j6 vele felaztatni a ruhat, meg pokr6cot mosni. Ez
a fehirlug. A feketelug, az a legalja, az nagyon er6s. Ezt osztan dugni kel
lett a gyerekek elii, de nagyon.

Mikor a haboru v6t, ugy csinatuk a szagos szappant, hogy tiszta
zsirbu kif6zruk a szappant, akkor tettunk hozza egy kis kolnit. A szap
pant nagyon meg kellett becsUlni. Nem csak lotyogtetni kell a ruhat,
hanem dorgolni, ugy tanitott edesanyam. Majd oszt begyutt divatba,
hogy cserelni lehetett Gyoman zsiradekot szappanra. Akkor oszt man
nem kellett tovabb f6zni a szappant.

De man novemberbe fogni kellett a kenderho is, mer ugy mond
tak, hogy karacsonyig hosszu a szal - addig a leghosszabb szalakot,
a feje-kendert Ie kellett fonni. Karacsony elott meg a hazat megint
kimeszelni, mer ott folyt az elet, mingya bepiszkol6dott. Karacsonyra
kimeszelni, fUggonyt mosni, pokr6cot mosni, kitakaritani, sutni-f6zni.
Karacsony, az nagyon nagy unnep v6t. Ugyhogy igyekezni kellett a
kenderrel is.

A kendernek j6 f6d kellett. Mer ha nem j6 fodbe vetettek, rovid lett
a kender, a haja [heja] meg vastag. Az v6t a j6 kender, olyan emberma
gossa~u.

Aprilisba vetettuk, augusztusba ert meg. Kaszalni nem lehetett
- ha man kaszalta, akkor osszek6col6dott. Sokkal szebben alIt, mikor
tovestii huztuk ki a f6dbii - kinyottuk. Akkor szepen osszeveregettuk,
osszekotottuk. Akkor egy kicsit szaritottuk, leveregettuk rulla a leve-
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let, bele a Korosbe aztatni. A Kisszaboba, Gellai Miklos bacsi tanya-·
jaml aztattuk. Belevertek ket far a vizbe, akkor masik kettot, hogy ne
vigye el a viz a kiviket. Akkor behordtuk - egyik kivinek ere a tovit,
a masik kivinek ara a tovit. Ala is tettek egy rudat, ra is, ezt osszeko
tottek, ez vat a cserepcsik. Akkor laparoltak ra agyagot a vizbu, ez
lenyomta. Akkor ott azott egy-ket hetig. Akkor kihuzgaruk a vizbll.
Sok asszony fel is fazott a kenderhuzgaIasba, mer mikor elgyiitt az az
ida, hogy ki kellett huzni, akkor man nem maradhatott a vizbe. Ki
kellett huzni, akarmilyen ido vat. Akkor kicsurgott, fel a kocsira, ott
hon kupba alligattuk, szejjelhuztuk a tovit, szarigattuk. Siitott a nap
hetagra. Mikor megszaradt, az a pozderva [pozdorja, a kender kiilso,
kemeny heja] csak ugy pattogott Ie a szararu, lehetett tilozni. Ezt csak
melegbe lehetett csinani. Mer mikor huvos vat, akkor csak laput, nem
tort a pozderva. Az asszonyokru csak ugy szakadt a viz, vertek, huz
tak, csapkodtak, kivertek beliille a nagyja pozdervar. Ezt azutan befii
tottek. Akkor kovetkezett a kendermorzsolas. Labbal. Osszefogta, egy
kicsit sodort rajta, taposta. Soka kellett taposni. Mikor szettaposta,
akkor megint felgyurte, taposta tovabb. Akkor kirazogatta, akkor
megint taposta. Aztan gyiitt a masik csomo. Mezitlab. Vat, aki laval
morzsolta, az nem vat ilyen jo, hamarabb elszakadt az a jo hosszu szal.
Egy oszlop vat asva, az keresztu vat furva, abba arhuztuk a kendert.
Akkor a lovat befogtak, az csavarta az oszlopot, tekeredett a kender.
Mikor jo' becsavarodott, akkor a lovat megforditottak. Hunyan Varju
David bacsinak vat ilyen morzsoloja. A morzsolas utan man gyonyoru
fenyessek votak a kenderszalak, selymessek, finomak. Akkor gyiitt
a heheles. KetfeIe hehel vat: ritka meg suru. A hehel, az kerek vas,
abba vasszegek, ehho csapkodtak az asszonyok a kendert, huzgatak,
fiisutek. Mikor meg vat hehelve a kender, olyan vat, mint egy simara
fiisut haj. Ami kigyiitt a kenderbu, az vat a csepu. Ami a keziinkbe
maradt, az vat a java-kender, a feje. A feje vat a leghosszabb szalu, ez
vat a lelke-kender, ebbu szottek a tiirukozat meg az abroszt. Akkor
a rovidebb szal, az vat a koccsa, ebbu leginkabb alsoszoknya szovo
dott. Akkor a meg rovidebb szalu kender gyiitt, ez vat az omicska,
ebbu a hamvas szovadott. A csepu vat a legrosszabb, kocos, guban
cos, abbu zsak szovadott meg madzag fonodott. A cseput gugyelaba
raktuk el a pocra: lelapigatta, felsodorta, a ket vegit benyomta - ugy is
mondtak, megagyazta. A feje-kendert, azt osszekotottek, mint a 10
farkar. Fogtak egy hosszuszaru kendert, akkor az egyik vegit racsavar
tak a kozepe tajara, ez vat a feje. Akkor egy masik nyalabot ugyanigy.
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Akkor a ket kendert egymasra tettek, az also szalakot a ketto kozt felhaj
tottak - egyiket eloru, a masikot meg haturu. Meg igy raktak el a pocra
a koccsat is. Az omicskat meg ugy, mint a cseput.

Mikor man nem vot mas munka - adventon -, az asszonyok elkezd
tek fonni. Ahany asszony vot a hazna, annyi rokldnak is kellett lenni
a hazmi. Vot itt egy Sram [Schram ]ozsef 1877-1949] nevezetu rokkas, az
olyan rokkat csinar, hogy csak olyat lehetett. Viragosat, ezen a kornye
ken 0 vot a leghiresebb rokkas. De lehetett menni hozza akkor is, mikor
eltort az orso. - ]aj, Sram (Ir, eltort az orsom, nem tudok fonni. - Hozza
be, nenike, maj' megcsinalom. - De hogy is fiizetem ki ... - Maj' mond
egy imar, Ilka nenem. Ahun sok vot a fonnivalo, ott fel kellett kelni haj
nalba az asszonyoknak. Akkor odaiiltek a vetett agy ele meg a padka ele,
oszt fontak, fontak. Telbe egisz nap fontak a menyecskek. Edesanyamtll
tudom, hogy nekik meg kiszabta az aposuk, hogy mennyit kelliefonni
egy nap. Katonas rend vot. Hajnalba negykor kelni, este tizig fonni.
Majd oszt kerut olyan menyecske is - Borcsika -, az kitanata, hogyhar
fokhagymar kell tenni az ajto sarkara, hogy maj' mikor megyen apam
uram, akkor eszreveszik. Nagyapa oszt masnap levette az ajtot, meg
kente. De nem ert semmit, mer Borcsika megint csak megfokhagy
mazta, oszt megint csak nyikorgott. Verona angyo, az meg vegleg nem
tudott annyit fonni, amennyit nagyapa raszabott. Akkor oszt az egyik
menyecske is adott neki, meg a masik menyecske is adon neki. fgy oszt
Verona angyonak se lett semmi baja. Mentek jelenteni nagyapanak: - Le
van fonva, apamuram, joecaldt.

En mar mikor tizeves votam, fontam. Elogyiittem az iskolabu:
- No, kisjanyom, fonja ... Mer edesanyam, szeginy beteg vot. Az ocsem
meg a hugom fontak a cseput, en meg a feje-kendert. Meg nagyapam is
font. Ragta, huzgara a cseput, akkor szoltunk neki: - Nagyapam, hat
mingya odafonja a bajuszat is ... Hiaba, muszaj vot, mer meg ruhank se
lett vona, meg torukozo se, semmi.

A modosabbak, azok nem fontak. Megfontak nekik a kis oregasszo··
nyok egy kis vajer, megszottek nekik egy kis szalonaer.

BetfU reggeltu pintek estig tiz paszma fonalat tudott megfonni.
Szombaton nem szabad vot fonni. Szombaton meg a rokkar is ki kellett
vinni a komraba. Azt tartottak az asszonyok, hogy aki szombaton fon, az
a Szuz Maria hajat huzgalja.

Megfontuk, akkor lehetett motollazni. Ez egy egymeteres rud,
annak az egyik vegire is van szegelve egy kisebb rud, keresztbe, meg
a masik vegire is. Kozepen fogtuk a keziinkbe, osztan lehetett motol-
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lazni. Itt kezdtilk merni a fonalat. Mikor ezen harom szaI lett, az v6t egy
ige. Egy paszma, az otven ige, az szazotven szal. Mikor ez a szazotven
szal megv6t, akkor elkotottilk. Hajtottuk tovabb, ot-hat paszma rMert
egy motollara. Egy csalad fel tudott szoni egy telen olyan hetven-nyolc
van paszma fonalat.

A paszmakot j6' osszekotozgettilk ahi is, feIu is, mer gyiltt a fehe
rites, oszt hogy ossze ne csom6sodjon. Akkor esinaltunk egy j6 eros
levet lligbli meg kl6rmeszbu, a kendert beletettilk a fateknobe, forr6
vizzel leontottilk, akkor az ott alIt hat-het napig. Minden nap megy
gyurkaltuk, ette a kezilnkot, de nagyon. Majd oszt mikor meg fehiri
teni akarta, meg tobb kl6rmeszet tett bele. Ennek mencseles v6t
a neve. Akkor beletettilk a kendert fazekakba, leboritottuk, be
a kemencebe. Rotyogott evvel a kl6rmeszes vizzel. No, szepen meg
kelt, igy mondtuk. Akkor meg hamuval is dorgoltiik. Ugy vizesen
belehempergettilk a hamuba, akkor rossz lepedobe csavartuk, oszt
megint betettilk paIni [puhulni] a kemencebe. Akkor kimos6dott
- Isten tudja, hany lebu. Meg a Koros ala is kivittilk telnek idejin:
a szarvasvegi temetone v6t egy lap, oda. Leket vagtunk a vizen, abba
obligettilk a motringokot, vertilk kifele sulyokkal. Otthon is obliget
tilk meg. Meg tettiik egy tojast is a vizibe, attli olyan seIymes lett.
Akkor kiraktuk a h6ra, akkor belepte a h6, ez nagyon sokat feheritett
rajta. Olyan lett a kender, mint a hab. Oszt esupa zod vot, mikor
kihliztuk a kenderaztat6bli. Kemencene szaritottuk. Mikor megsza
radt, gombolyitottuk. Tudni kellett, hogy egy gombolyagon ket
paszma fonal van vagy harom paszma fonal van. A gombolyit6, az
olyan, hogy ket lee van keresztbe, annak van egy talpa, abba forog.
A lecen lyukak vannak, abba ilyen kis a1l6 leceket lehet dugdosni - ez
I veIet formaz. Rahlizzuk a motringot, lehet gombolyitani.

Akkor a vetes kovetkezik. Vetni nem akarki tudott, hanem v6tak
a faluba vetoasszonyok. Orzsi neni, akkor Timar Pista bacsinak a fele
sige. Akkor a Gyomavegbe Hornok Verona neni. Ezek az asszonyok
ebbu a tudomanyukbli megeltek. Verona neni is szott, font, alaesony
Ids asszony v6t, gurut, mint a teke. Fogta a kisletrat a h6na alatt, oszt
ment. Vetett, meg hlizta fel a szovoszekre a fonalat az asszonyoknak.
Meg osztan sok haz olyan alaesony v6t, hogy el se fert v6na a vetMa
benne. Mer ez egy harom meter hosszli nid, ezen van ket rlid
keresztbe, akkor ezen megint negy rlid hosszaba egy-egy meterre. Ez
a vetMa forog a taplan. A negy rlid, ez korbe negy meter, ez egy fel
rend.
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Vetofa

A vetest ugy kezdem, hogy a gombolyagokat, negyet vagy hatot,
beleteszem nagy fazekakba. Akkor megfogom a lapockcit - ez olyan,
mint a husvag6 deszka, van benne hat lyuk. Ezen citfuzom a hat szal fona
lat, akkor ezt a hat szalat a vetMa tetejire felkotom, ott van egy ilyen
faszog, arra. Akkor elkezdem forgatni a vetMcit, a lapockat feltartom,
akkor rcitekeredik a vetMara a fonal. Egyszer korbefordult, ez egy keru
let, ez fel rend. Akkor ket arasszallejjebb tartom a lapockat, forgatom
a vetMat, mikor visszaert, akkor az ket kerulet, az egy rend. Hat forgas
salleertem a vetMa aljara. Akkor ott is van egy faszog, ott megfordulok,
megkeresztezem a szalakot. Akkor gyuvok felfele, most fordftva forga
tom a vetMat. Mikor megint felerek a faszogho, man tizenket szalam
van. Ez egy rend. Annyi szal kell, ahanyas a borda a szovoszeken. Ha
szaznyolcvan kis foga van a bordanak, akkor szaznyolcvan szal kell.
Mikor ezt mind raforgattam a vetMara, akkor elkotom a fonalat. Mos
man Ie kell venni a fonalat a vetMaru. Ezt ugy mondjuk, kalacsba vesz
szuk Ie. Mer elkezdjuk felu a szogne: a bal kezemmel fogom a hurkot,
akkor azon cithuzom a fonalat - egy fel metert mondjuk, akkor abba
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a hurokba megint egy felmetert, mintha horgolnek. De k6zbe egy masik
asszonynak j6 erosen tartani kell a vetOfat, mer ha mind egyszerre
gyiinne a fonal, semmit nem lehetne vele csinalni.

l<Xjo.k..
1111 54 db uoll I

A szovoszek reszeinek megnevezesei Endrodon
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Kezdodhetett a sz6ves. Akkor kivitttik az agyat, oszt felallitottuk
a sz6voszeket. Regen az emberek csimiltak a sz6voszeket baltaval, oszt
tiveggel vakargattak simara. Ezek az ujabb sz6voszekek man nem balta
helyesek, mer azokot man gyalultak. T6th Pista bacsi nagyon j6 sz6vo
szeket tudott csinalni.

A sz6ves ugy kezdodik, hogy feleresztik a fonalat, ezt is csak a veto
asszony csinalta. A feleresztes azt jelenti, hogy azt a sok fonalat, amit
a vetOfara feivetetttink, most j6 feszesen rafeszitjtik a sz6voszekre
a zugolyra. Onnan engedtink majd mindeg egy kicsit, ahogy haladunk
a sz6vessel. A feleresztes ugy kezdodik, hogy a ratkar bele kell tenni
a zugolyba, van ott neki egy valyu. Akkor annak a kalacsnak az als6 vegit
beleszedem a ratkaba - mind a szaznyolcvan szalat. Akkor kezdem kifele
fonni a kalacsot a zugolyra. A fonal eleje bekertil a cepokba, ez elosztja
a fonalat. Onnan a nytistbe. Van elso nytist meg hats6 nytist. Egyik szalat
az elso nytistbe huzom, a masik szalat a masodikba. Akkor igy lehet nyi
lasztani a fonalat. Akkor a nyilasba lehet vetOfaval vetni bele a kereszt
szalat.

Szotttink, mindeg b6jtbe szotttink. Ket hetig - egy h6napig, ki
meddig. Egy asszony egy telen leszott hat-nyolc rendet is. Mind a ket
kezivel, mind a ket labaval d6gozott az asszony. Estere man tapogattuk
a derekunkot. A lepedonek val6, az haladt nagyon. V6t, amit csak ugy
tekercsbe hagytunk, ebbii szabtuk ki a gatyar, a pendelt - ami kellett.
A mintas, az man nehezebben haladt. A szakajt6ruhaba, hamvasba csak
ilyen egyszerii mintakat szotttink: simacsikos, duplavereses. Az
abroszba meg a t6riik6zokbe man szedettet szotttink. Ezt szamolni kel
lett - ahogy a minta k6vetelte. V6t egy fatii, egy hosszu madzag, akkor
olvastuk a szalakot, v6t olyan minta, aminek egy nap is kellett. En ugy
v6tam, hogy meglattam egy mintar, hazamentem, leszottem. Minden
viragot leszotttink, amit 6smerttink.

Akkor a t6riik6zok6t rojtozni, az abroszokat meg 6sszevarrni - ezt
man a stildojanyok is tudtak csinani, ettii man ellehetett tenni a sz6vo
szeket, meg el is kellett man tenni, mer gytitt a husvet, gytitt a takaritas,
nagyheten man takaritottunk.
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Heli rendszeres munkcik

A heti dolog, azt meg kellett csimini. Minden heten v6t kenyersiites,
ez el nem maradhatott, ennekii mi lett v6na. Szerda, csiitortok, man
siitni kellett a kenyeret. Koriiiilti.ik az asztalt tizenketten - maradt is az
otkil6s kenyerbii - meg nem is. Mikol' man edesanyam behozta az utols6
kenyeret, akkor man kilatasba helyezte: - H6nap siites lesz.

A kenyersiites parkeszitessel kezdodott. A part egyszer egy evbe
kellett fozni, ez kelesztette meg a kenyertesztat. Az en anyam ny6c
tizliteres kotlarba fozte a part. A parho meg koml6 kellett. Ezelott
koml6t aroltak a piacon, meg v6tak koml6fak, keritesre futott, meg
felfutott egy kiszaradt akacfara is. Finom illata v6t nagyon. Ennek
a koml6nak a termesit megfoztiik. Az en anyam arpat tett hozza. V6t,
aki a teknokaparekot is belerakta [teknokaparek = elozo kenyersiites
kor a teknoben maradt teszta, ezt megszaritottak]. Akkor mikor
kihult ez a koml6s arpa, tettiink hozza egy osszemarek lisztet, akkor
parkorpat gyurtunk bele. A korpanak az a szalasabb resze v6t j6 par
nak. Kertiink a malomba parnak val6 korpat, hogy apr6 se legyen,
meg derces se legyen [derces = a daranal finomabb, a lisztnel durvabb
orlemeny]. Jo keminyre gyurtuk. Akkor kelni hagytuk egy nagy talba.
Szagolt messzire, de nagyon j6 szaga vot. Mikol' megkelt, akkor kis
csom6kot csinaltunk beliille. Akkor kiraktuk a parszaritora a napra.
Ott oszt meg kisebb csom6kot csinaltunk beliille, akkor oszt atsza
radt, csak ugy csorgott. Akkor egy vaszontarisznyaba belekotottiik,
oszt a komraba felakasztottuk. Mikol' begyiitt az eleszto divatba, azt is
tettiink bele. Az a kenyer mas izu v6t, akibe elesztot is tettiink, mint
akibe csak komlos par vOt. A komlos kenyer, az mindeg jobb v6t, meg
biztonsagosabb v6t, nyaron nem savanyodott meg ugy, mint az elesz
tos kenyer.

Mikol' gyiitt a kenyersiites: - No, mennyi kenyer siil. .. Margit,
negy marek part aztassa. Vot paraztato szilke kiilon. Abba beaztattuk
a part, betakartuk szakajt6ruhaval, betettiik az agyba, ott v6t neki a leg
melegebb.

Akkor edesanyam meg bekiszitette a fUt6t a kemence szajaho, a lisz
tet meg behozta a kemence padkara. Akkor behoztuk a dagasztoszeket
a hazba, belefektettiik a nagy siit6tekn6t. Beleszitaltuk a lisztet, letakar
tuk a siit6abrosszal, vartuk, hogy maj' lehet kovaszolni. Nyolc orakor
lehetett kovaszolni. Akkor behoztuk a racsocskat [keresztfa, a tekn6
re tettek keresztbe], a kovasztev6 kanalat, hatrakotottiik a fejiinkot,
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felkotottiik a kotot, megmostuk a keziinkot, osztan kovaszoltunk.
A lisztet fe16dalra toltuk, a racsocskara ratettiik a szitat, abba beleon
tottuk a part, akkor a levit belenyomkodtuk a teknobe. Akkor
a kovasztevo kanallal a tekno masik vegibu hozzakavartuk a lisztet.
Akkor ezt verni kellett sold - Edesanyam ugy tanitott benniinkot:
- Begreh6lyag legyen azon a kovaszon! Akkor v6t j6, mikor h61yagos
lett. Akkor keresztet vetettiink 1'£1, letakartuk, parnat tettiink d.
Akkor lefekiidtiink, mer ennek hat 6rat okvetlen kelni kellett. Akkor
man ugy visszafordut a teszta, felkelt, erek v6tak rajta. Ugy mondtuk,
megtert a kovasz. Akkor felkotott benniinkot edesanyam; egyik heten
egyik hugom, masik heten masik hugom, akkor engem: - Megtert
a kovasz, lehet dagasztani. A hugom meg csak kissamliru erte el a tek~

not, de man neki is tanuni kellett a kenyersiitest. Akkor a kovaszt
a liszttel ossze kellett d6gozni, akkor ezt eltettiik a tekno masik vegire.
A kovasznak a helyire meg ontottlik a kenyervizet. V6t olyan faze
kunk, amit semmi masra nem haszmUtunk, csak abba csinaltuk
a kenyervizet: lanyhos-s6s vizet. Minden kenyerho egy felmarek s6t
osztottunk. Akkor kezdtlik ogyelfteni: a lisztet kavartuk bel abba
a s6s vizbe. MikOl" bele lett ogyelftve, akkor a kovaszt rahuzta a tete~

jire edesanyam. - No, Margit, mosman dagasszad. Szerettuk csinalni.
En is dagasztottam, akkor edesanyam is dagasztotta. Olyan j6 vot hall
gatni: pattogott a teszta, olyan v6t, mint a selyem. Akkor megint
keresztet vetett ra edesanyam, meg betakarta a slitoabrosszal: - Hagy
keljen. Akkor man ippen csak elszungyikaltunk: - Jaj, keljiink man,
mer szagol a kenyer a teknobe ... Hat man vegig v6t ke1ve a tekno
a sok finom tesztaval. Akkor kezdtlink a szakajtasho: - Hozzad, Mar
git, gyorsa a szakajt6ruh<it - ezt is be kellett vinni man este, nehogy
hideg legyen -, t gyed b Ie a szakajt6ba, sz6rja ra egy kis lisztet.
Akkor minden szakajt6ba beleszakajtottunk egy kenyerre va16 u~sztat,

eleg helyre tettiik. - De cip6t is suss" nk. - Langost is, gubat is.
Akkor ez ket gyorsan megcsinaltuk a nyujt6deszldn. Akkor kezdtiink
fUteni. Edesanyam mindeg ugy mondt~, hogy 0 azert fUt olyan koran,
hogy az <5 flistjit ne lassa senki. Csak a lusta asszony flistjit lehet latni.
A fUtesre jobb v6t a csutkaizik [a kukorica szara - csutkaszar, amely
1'01 a tehen mar lelegelte a szaraz leveleket]. Akkor oszt piros v6t
a kemencenek az alja, szikrazott, mikor a piszkavassal megkapartuk.
Akkor siitottiik a langost. Ratettlik a sut<5lapatra, be a kemencebe,
kikaptuk alulla a lapatot, oszt a teghin suIt. V6t edesanyamnak egy
tepsihuz6 botja, avval forditottuk meg. A tejfeles langost, azt nem
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lehetett fordigatni, azon rajta v6t az a j6 oreg tejfel, szep pirosra megsiilt,
finom v6t.

- Jaj, jaj, siessiink man, mer kigyiin a szakajt6bu a kenyer! Mer
man a teszta gyonyonlszepen felmagasodott a szakajt6ba. Akkor a tesztat
a szakajt6bu ra a siitolapatra, ott edesanyam kessel gyorsan megvagta,
akkor nagyon gyorsan betolta a kemencebe, akkor - zsupsz, kinintotta
alulla a siitolapatot. Tan meg levegot se erkezett venni kozbe edesanyam.
Ott v6t az ot kenyer szepen a kemencebe: ketto-ketto a kemence ket 6da
lan, egy a kozepibe. A kiscip6k meg a kemence szajaba. Akkor megint
keresztet irt utana edesanyam: - Atyanak, fiunak, Szentlelek Istennek
nevibe, siiljetek meg szepen finomra.

En, mikor asszonykoromba eloszor siitottem magam, kimaradt egy
kenyerem. De sehogyse akart beferni. Akkor gyorsan atszaladtam
a szomszedba. - BefUtotte man? - Nero. Akkor erosebben flitse, mer
hozok egy kenyeret. V6t iJyen. Nem gyerekjatek v6t ez a kenyersiites.

Mer meg mikor man bent v6t, akkor is: eloszor nem tetttik fel
a tevot, a kemence szajara, ott alltunk, neztiik, hogy fogja a for6sag.
- Gyujtsd meg, Margit, a himpat, lassuk, hogy fogja! Ha nagyon fogta,
akkor lejjebb eresztettiik a tevot. Ha nem fogta, akkor feljebb. Majd oszt
mikor man nem fogta, akkor nizartuk. De nem lett baj, ha egy kicsit
pirosabb lett a kenyernek a haja - edesanyam abbu fozte a feketekavet.
No, meg mire v6t j6! Mikol' nem egett a lampa: - Vagja man egy kis
kenyerhajat a hi paiiveg tetejire. Oszt akkor feleledt a lampa.

A kiscip6t, azt egy kicsit hamarabb kivette edesanyarn. Mikor hlilt
egy kicsit, bevagta, tett bele vajat vagy tejfelt: - No, egyetek. Beitta
magaba azt a j6 sUlt vajat - a legjobb etel v6t.

A i a teknoho odaragadt, azt kamillallekapartuk, az lett a bodag.
Osszegyurtuk, elnyujtottuk, kessel megkockaztuk, megszurkaltuk,
megsillt.

Al enyernek kellett j6 ket 6ra. Akkor kiszedtiik, megsoprotttik az
aljat tolise divel, a tetejit megmostuk vizes kefevel. Finyes lett, ragyo
gott. Mikor kihlilt, a komraba a p6cra lett teve elire allitva. Mikol' edes
apam rnegvagta a kenyeret, keresztet vetett ni, osztan pillet vagott elo
szOr. J6 nagy pillet, hogy rnindenkinek jusson.

Ez az ot kenyer egy hetig tartott. Akkor kezdtiik elonl.

Mosni is minden heten mostunk. Nem v6t sok ruha, nern lehetett
varni a rnosassal. Az en anyam, mikor menyecske v6t, kivittek a Korosre
a ruhat. V6t ilyen deszka-Iap, amin bementek. Akkor v6t nekik sulyok
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meg egy darab deszka, annak negy hlba v6t. Akkor ahogy bemartottak
a ruhat a vizbe, felloktek a deszkara, akkor vertek a sulyok elivel. Akkor
megint belemartottak a vizbe, akkor megint vertek. Akkor az olyan fehir
lett, mint a h6. Telen meg leket vagtak, osztan ugyanugy sulyokkal ver
tek a vasznat.

Az en idombe man csak az asszonszott pokr6cot [rongypokr6c] v6t
divat a Korosbe mosni. Ot-hat asszony osszebeszet, a vallukra hanytak
a pokr6cokot, oszt mentek a Koros ala. Kimostak, kicsavartak, segitett
egyik a masiknak, akkor hoztak vissza a hatukon. Akkor kiteritettek
a keritesre szaradni.

Mink man teknobe mostunk, nagy fateknobe. Mikol' man dug6ja is
lett, az nagy konnyebbsig v6t, mer alu a vederbe kifolyt a viz, nem kellett
kimerigetni. Edesanyam is teknobe mosott, de 0 meg mindeg a Koros alu
hozatta velunk a vizet. Meg esovizet szedett. Mikol' elkezdett esni az eso,
okvetlen kitette a teknot meg a dezsar, meg a nagyfazekat az ereszetbe.
Ezt oszt en is eltanutam tulle. Igy mondtuk: - Esovizbe mostam, szepen
megkelt a ruham.

Mivel mostunk? Meg pernyevel is. A mi falunkba nagyon sok
akacfa v6t, csik6sparheltba tuzelgettunk vele. Akkor annak a pernyejit
kiszedegettuk, beletettuk rossz edinybe. Arra ontottunk vizet, oszt
evvel a hamulevel mostunk. De nagyon szep fehir lett tulle a ruha.
Akkor mostunk evvel a luggal is. Habzott az, de kiette a kezunkot is
ugy, hogy csupa seb lett estere. A vilagosabb ruhar fehir luggal, a pok
r6cnak j6 v6t a feketelug is. Mikol' man lett haziszappan, akkor
a janyoknak ezeket a jobb grenade [grenadin]-ruhakot, azokot hazi
szappannal mostuk.

Vagy harom, vagy negy lebu mostunk. Nyarba ustbe melegitettuk
a vizet, telbe meg a kemencebe a nagyfazekba. Akkor felaztattuk a ruhat
a lugba. Akkor abbu a vizbu kidorgolni, arrakni egy masikba - ez man
melegviz v6t. Akkor meg egy masik lebu is mostunk. A tekno egyik 6da
laba v6t a mosatlan ruha, a masik 6dalaba meg mostunk. Oszt amit
kimostunk, azt atraktuk a masik szelibe. Akkor foraltuk a ruhar. Beletet··
tuk a nagyfazekba, ontottunk ra vizet, szappant kapartunk ra kessel,
akkor befUtottunk ra. Reggel szedtuk ki. Azok ott j6' kifottek, akkor
megint kimostuk. Akkor kiobligettuk, akkor meg a fehir ruhar kikitet
tuk is, meg - amit kellett - keminyitettunk. Akkor szepen kiterigettunk
a haz elejbe vagy a keritesre. Telen is kiterigettunk, hogy a fagyon szepen
fagyjon ki. Ahun cseledek vagy kubikosok v6tak az emberek, ott szom
baton v6t a mosas. Akkor j6' befUtottek, szarigattak a kemenceken

88



a ruhlit - mer masnap kellett. Mashun meg hetfti vagy kedd v6t a mosas
napja, ez a piaetu is ftiggott, mer a esejtieknek meg a turi piaeho kellett
alkalmazkodni, a hunyasiaknak meg a kondorosi piaeho. A het ut6jara
nem lehetett hagyni a mosast, mer ugy mondtak az oregasszonyok, hogy
Sziiz Maria nem szereti, ha szombaton van a mosas.

Vasalni nem nagyon vasaltunk, mangoltunk inkabb. Vasalni csak az
iinneplo ruhat meg az ingeket vasaltuk. Abroszokot, lepedokot, az
embereknek a gatyat meg a rasat [szoknylit] - ilyeneket - esak mangoltuk
inldbb a nagyasztalon. A nyujt6fara racsavartuk a ruhlit, akkor a mango
1016val [mangorl6] taszitottuk a flit, meg j6' erosen nyomtuk lefele.
Az a mangolol6, annak az alja hullamos v6t, meg v6t egy kis feje, azt fog
tuk.

Regen ilyen vasbu v6t a vasal6, a tetejit felnyitottuk, oda kellett
tenni a parazsat, hogy meleg legyen. Morzsolt csutklit egettiink a kat
lanba, akkor mikor egisz parazs v6t, bele a vasal6ba. Akkor lehetett
vasalni. Akkor tett a tiizre, hogy mire emez kihiil, megint legyen parazs.
De jaj, vigyazni kellett, mer ha sok parazsat tettiink bele, akkor mege
gette a ruhat. Mikol' meg nem egett el j6' a csutka, akkor a vasal6ba kez
dett el ftistolni, akkor hanytuk a vasal6t, akkor fUjtuk. Megkoptiik
aluru: - Na, mosman j6lesz, mer freccog. Akkor kihullt beliille a hamu,
ra a tiszta ruhara. V6t az mindenhogy. Mikol' oszt begyiitt divatba
a faszen, ez man haladas v6t. Megraktuk, meggyutottuk, ratettiink egy
kalyhacsovet, akkor az ott j6' elegett, osztan soka' tartotta maglit a vasa
16ba.

Akkor maj'csak minden csaladna v6t egy vagy ket fejostehin. Akkor
megcsinani a tur6t, miegymast, masnap bevinni a piacra, ez is d6ga v6t
az asszonynak minden aldott heten. Bent a faluba, ott nem nagyon v6t
esak egy tehin a hazakna. Oszt, ugye, erre az egy tehinkere v6t vagy ny6c
gyerek, nem is igen maradt tej. Tanyan, ott ket-harom fejostehin is v6t.
Evvel osztan v6t dolog eleg. Egy heten egyszer vittiik a piacra a tejporte
klit [tej termeket] - olyan nagy darab vajakot, mint egy valyog. Szep sarga
vajakot. Mindent el is tudtunk adni a piacon, akkor meg a b6dba nem v6t
ilyesmi.

A turot elotte val6 nap hevitettiik. Akkor man v6t vagy harmine
vaszonfazekkal aludttej. Azt azonm6d betettiik a kemeneebe. De tudni
kellett annak az asszonynak, hogy mikor lehet betenni, hogy az szepen,
lassan melegedjen. Onnan kiszedtiik, akkor v6t egy nagy tur6skosar, az
uram kototte. Azt egy nagy talra ratettiik, beleteritettiink egy ritka szo
vesii teritot. Akkor az aludttejbe kanallal keresztet rajzoltunk, megfordi-
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tottuk, akkor az az aludttej szepen kicsuszott a fazekbu. a kaskaba. Kes
sel nem vot szabad belenyulni a tejbe, mer akkor veres lesz a tehin teje.
Akkor a kaskaba nitetttink az aludttejre egy kis nyomatekot, akkor sze
pen kifolyt a savo beli.ille. Akkor a masik kocsogot csusztattuk bele a kas
kaba. igy oszt szep leveles lett a turo, nem parazs. Ahany kocsog, annyi
level.

A tejfelre, arra nagy gondnak kellett lenni, avval nagyon kellett
vigyazni. Nyaron Ie kellett tenni a tejet a kutba, hogy kihuljon. Nem
hiszem, hogy vot az Ugaron olyan k(lt, amekbe be ne borut vona a tej
vagy a tejfel. Ez vot a sorsa. De csak Ie kellett tenni, mer ha nem teszi Ie,
nem hul ki, osztan nem kepes mingya megaludni abba a nagy melegbe,
oszt akkor nines rajta tejfel. Este Iehuti - reggel aItatja - ez a tej feladja
a tejfelt. igy gyujti egisz heten az asszony a tejfeit. Akkor egy nagy edinyt
kiforal, beleteszi a tejfelt, lekoti ritka ruhaval, megforditja. Akkor a savo
lecsurog. Ami benne marad, az a tejfel. De az oszt tejfel. En minden
aldott heten egy nagy fazek tejfellel mentem a turi piacra.

Kezzel faragott vajfotmak

A vajho vot vajkoptiI6 csinava fabu. Mikol' vot vagy harom liter tej
fel, osztan vajat akartunk csinani, akkor beletetttik a koptiI6be, akkor azt
osszeh(lztuk. Addig verttik, meg vaj nem lett bellille meg ira. Az irot
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a diszno megette, a vajat meg a jo hideg vizbe kiszedtuk, akkor man lehe
tett formazni. Fabu votak ilyen vajformak - tizdekas meg negyedkilas.
Nekem a parom nagyon szep vajformakot faragott. Vot, akin szolo vot,
vot, akin rozsa vot meg level, a szele meg csipkes vat. Akkor kivettuk
a vajat, szepen becsomagoltuk, vittuk a piacra.

Az erosturoho meg kellett csinalni a tejoltot. Mikol' disznot vag
tunk, osztan anyamnak man nem vot tejoltoja, akkor kijelentette, hogy
most nem csinalunk disznosajtot, ide a pucrot. Ez a gyomor vOt. Akkor
azt kimosta, feldaraltuk, Jo' lesoztuk, egy szilkebe begyomoszkolte
anyam. Ott vat egisz H~len. Maj' tavaszkor, mikor fejtuk a tehene!, ela
vette. Akkor ebbii az oltobu tett a tejbe egy-ket evokanallal, ezt szepen
koriivezette a tejbe. Akkor az gyonyoriiszepen megaludt, feladta a savo
jato Aludttej vot ez is, csak sokkal jobb, mer errii nem szedte Ie a tejfelt,
benne mal'adt a tejbe. Akkor egy vajlingra tett l'itka ruh<it, azt az aludtte
jet kamillal osszevagta, beleontotte. Akkol' azt a ritka ruh<it osszefogta,
felakasztotta. Kicsurgott belulle a savo, ott vat a ruhaba a gomolya.
Akkol' vat csinava az el'eszet ala egy pole, oda feltette anyam. Azt ott
siitotte a nap, az ott kelt. Ez vat az erastul'onak a lelke, ez az erleles. Sze
pen kiszikkadt, megsal'gut, megkemenyedett, lyukacsos lett. Akkol'
megmostak, megszarftottak, be a ko niba. Mikol' megint vat an yi. tej,
ak or megint csinatak egyet. igy gyiijtogettek a gomolyakot. 6szko
rna vat vagy hat-nyoc. Akkor mindet feldaraltuk, osszegyul'tuk, egy kis
sot hozza, egy kis sult vajat hozza. Akkor vot gy tul'oskad, abba beletet
tuk, megnyomkodtuk, akkor bele vagy ket-ha om sajtot, akkor egint
az erostul'ot. Mikol' tele lett, leszorftottuk, b a komniba. Akkor mikor
elgyutt a hamvazoszerda, akkor megsllfoltunk minden kanalat, villat,
husvetig nem ettunk zsirosat. Csak ilyeneket ettunk: el'ostllro, sajt, meg
vajjal foztu k mindent, sult vajjal.

A sajtot is igy csinaltuk, mint az erosturot, csak mikor kicsul'gott
belulle a savo, nem akasztottuk fel, hane lesotuztul [pres]. Azt a ritka
mhat szetterftette, a ket vegit osszefogta, gorcsot kotott 1':1 egyik vegin is,
meg a ffiasik vegin is. Akkor azt a gorcsot beledugta a gomolyanak a 1- g
kozepibe, osztan ra a sotut. Az a sotu osszenyomta, lehetett vagni.
A kozepe meg szep lyukas vat.

A piac, az nagy dolog vat az asszonyoknak: gyalog tiz-tizenot kilo
metert menni, meg vinni a hatunkon azt a sok portekat, megmeg ugye,
elotte az a sok postorkodas [tennivalo]. Vajat kopulni, tejfelt lecsurgatni,
a turot a kaskaba, ellehet gondolni. Meg osztan mindent nagyon tisztan
kellett tartani. Csak magat azt a huszonot-harminc tejesfazekat kezelni,
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az is man nagy dolog. Kimosni, kioblogetni, akkor be a lanyhos kemen
eebe, hogy abba a fazekba a tej fele felmenjen. Mer kezeletlen edinybe
ninesen tejfel, hiaba varja. Akkor hajnalba kelni, adni a joszagnak, batut
kotni [batyut], oszt ugy menttink: gyalog. A hatunkon a nagy batu,
a ciponkot meg vitttik a keztinkbe, esak Mezotur alatt vetttik fel. Mire
odaerttink, maj' leszakadt a ttidonk, olyan nehez vOt. Amek asszony
a gyereket nem tudta hova tenni, az a gyereket kototte a hatara, a kaskat
meg vitte a kezibe. Mer ilyen is vOt. Akkor odaerttink a vajaspadho,
akkor levetttik a ruhat, amivel addig takartuk, tetttink ra tisztat. Akkor
mindent megegyszer vegigttirtigetttink: tiszta legyen a felliteres, tiszta
legyen a kanal, minden. Az en szomszedasszonyomnak, Annusnak, sze
ginynek, mindeg ki vot repedezve a keze, nem ert semmit, hiaba mosta,
hiaba kente. A piacon meg csak dugdosta. Mer a vevo megnezte az
asszonynak meg a kezit is.

Jo vot az aru, eladtunk mindent. Akkor a kis pizt bekototttik a zseb
kendo sarkaba, oszt menttink a bodba. Mer ez a kis piz vot a hazi k6tsigre
valo, ebbli kellett megoldani az eletet. A turo ara, a esirke ara, a liba ara,
ez az asszonye vot, ebbli szedegette ossze lassankint a janyoknak a dun
nahajat, a kis angint, ami kellett. Maskor meg vett egy kartonruhaeskat,
akkor harisnyat, kantuskat. Meg har so kellett, petro kellett, gyufa,
eleszto, dohany - ez feltetlen kellett. Keminmag, baberlevel - aki sze
rette. Mast nem vetttink. Tej vot, disznot vagtunk, tojas vot, liszt vot.
Mikor meg eladtunk egy hizot, abba man az ember is beleszolt: adot kell
ftizetni beltille, vagy no, most lehet venni egy kabatot a legnagyobb gye
reknek. A tehin ara, a 10 ara - ezer man summapizt [sok penzt] kaptunk,
ezer okvetlen fodet kellett venni. - No, a mezsgyen elado ket hold fod,
vegytik meg, hogy kerlijon arebb a mezsgye. Tagositani ...

Het elejin mostak az asszonyok. Akkor het derekan megstitottek
a kenyeret, takaritani meg szombaton kellett. A rendet az ember az any
jaru tanuja. Meg most is hallom anyamot: - Margit, ttirtigess Ie, ttirlid ki
az asztallabar, soprogess ki, mazolj fel! Atkozott esztergas labu aszta
lunk vot, de haragudtam ra! - Az asztallabar szepen ttirtigessed megfele,
hozza' be a lavorba vizet, az ablakdeszkar ttirlijed kifele. Az ablakdesz
kara nagy igeny vot, mer ha poros vot, az egy asszonyna mindent elarolt.
Akkor felmazolni a haz fOdjit. En mindeg szappanlevel mazoltam,
a szappanle nagyon szepen tartotta a fodet.

Vasarnap oszt nem dogoztunk, vasarnap menttink a templomba.
Vasarnap reggel meg annyit kellett esinani, hogy vot egy vaszonkoeso
gtink, azon oregapam furt egy lyukat. Akkor - hogy az utea is rendbe
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legyen - vasarnap reggel feisoprotttink, hogy friss legyen a sepres, akkor
evvel a vaszonkoesoggel mintat loesoltunk a f6dre - nyoeasokot, karika*
kot, ki mit. Mire mentek a nepek a nagymisere, szepen fel vot loesolva az
utea. Az asszonyok vasarnap is koran keltek. Reggel gyorsan bedagasz*
tottak a kelt tesztat, akkor elszaladtak a kismisere - mire megkelt
a teszta, haza is ertek. Nalunk edesanyam minden vasarnap harom liter
tejjel stit6tt kelt kiflit. Azer, hogy az 6 gyerekei ne aesingozzonak. Az en
edesanyam arvajan vot, de az olyan tigyes vot, nero azer, hogy az en
anyam. Tanyan meg az asszony kistitotte a nagy vajling kiflit man szom
baton, oszt ugy el bin vasarnap reggel menni a misere. En is mentem
edesanyammal mindennap. Feketellet a gat, annyin votunk. Ezt a szoka
sat edesanyamnak esak a haboru valtoztatta meg: akkor mindennap
elment a fiaier imadkozni.

N api rendszeres munkak

F6zni mindennap kellett. - Jaj, Istenem, mingya gytinnek az embe
rek, mit is f6zzek. Annyinak; meg roibii! Kiesi vot a hazna, oreg vot
a hazna, reggel is enni, este is enni, delire is esak kaptunk be valamit.
Akkor telbe meg minden hajnalba fiiteni kellett. Akkor betette a reggelit
e kemeneebe: szalonnat, karikara krumplit, vagy porkolt kaposztat.
Akkor a gyerekek a hazba fel6toztek, az asszony bevitte a reggelit:

Idos asszony - kb. 60 eves - masnis
kisunokajaval. A nagymama kabatja
(bajka) tiikOrposzt6b6l kesziUt. Eh
hez az idffsebb asszonyok ot-hat ran
cos szoknyat is felvettek az idojarast6l
es a vagyoni allapott6lfiigg6en. Afej
kendo kotesm6dja telies: nyaknal ero-

sen redozott
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- Egyetek, gyerekeim, menjetek iskohlba. Akkor nagyobb lett a hely,
akkor megfUrdette a kisebb gyereket, megszoptatta, letette: - Aludja,
lelkem. Akkor betette a kemencebe foni az ebedet: babot, borsot egy kis
hussal.

Akkor egy kicsi osszetakaritott, beagyalt. Anyam padkasra agyalt,
akkor lehetett a szelire iilni. En nem, en igenyes votam arra, hogy ossze
ne gyurjek az agyteritot. Magos agy kellett: elire allitottam a parnat,
akkor ra a tetejire a dunnat. Akkor kiszelloztetni. Akkor fejni minden
nap. Akkor eloertek a gyerekek, nyakig sarosan, akkor megmosdatni
okot, megvacsoraztatni, lefektetni. Akkor eloszedni a labbeliket, meg
pucolni, megszarigatni. Akkor megfodozni a kabat konyokit, a gombot
felvarrni. Meg hat az embereknek az ing is mingya kiszakadt. Az eleje
tiszta jo vot, a hata meg man elnyott az ingnek. Osztan ha nem fodoztuk
vona meg mingya, milyen lett vona az embereknek a teste. Akkor vala
mek gyerek mindeg beteg vot, akkor virrasztani, rakni a vizes ruhakot.

Ketevenkent meg gyiittek a gyerekek, sziilni kellett. Nem emlik
szek, hogy akkor betegeskedtek vona az asszonyok. Meghaltak. De bete
geskedni nem betegeskedtek. Tudom, edesanyam neha elszediilt, majd
oszt magaho teft. Eros vot edesanyam. Muszaj vOt.

TdrulkOz6 minta (Kunkovacs Laszl6 felvilele)
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VII. EGYEDUL ELO ASSZONYOK

Az emberek elmentek kubikra, meg kimentek Amerildba, meg
elvittek okot a haboruba. Bizony, sok v6t olyan, hogy soha tobbet nem
latta a csaladja. Meg eltemetni se tudtak, semmit nem hallott mIla csa
hidja tobbet, hogy el~e, hal-e. Olyan is v6t, hogy hahllhiret koltottl~k, oszt
evek mulva csak meglett. A szomszedasszonynak is az ura fogsagba v6t,
az asszony meg eljart Hoffmanekho [Hoffmann Ferenc pekmester]
d6gozni. De a gyerekeket mindeg ugy hagyra ott: - Ki ne nyissarok, sen
kinek, kisjanyom az ajt6r! Egyszer osztan hazaert az apjuk a fogsagbll.
A h::irom kisjany nem engedte be: - Azr mondra az edesanyam, senkit ne
engedjunk be. Ugy szaladtela masik szomszed az anyjukert. Hoffmanek
akkor megpakoltak az asszonyt kenyerrel, stitemennyel, hogy a fogoly
nak legyen mitenni [ennivaI6].

Mikol' gyutt a hivatalos level, csak jajgatni tudtak az asszonyok. Itt
maradtak a sok gyerekkel. Hogy neveltek fel okot, azt csak a J6isten
tudja. Munkalehetosig nem v6t, summasnak nem mehettek a sok gye
rekkel. Akkor koriineztek, mer enni csak kellett. Eljartak mosni
a hazakho- ezer kaptak egy kis ennival6t. Csimiltak a laskat, a tarhonyat,
meg a csigat a gazda hazakho. Akkor ezer vittek neki fUtot, fziket, szal
mat. V6t olyan, aki ment kendert tomi, kukoricat tomi reszre, akkor azt
eladta. V6t olyan asszony is, aki kenyeret siitott maganyos embereknek
- vittek neki a lisztet, 0 meg kisiitotte a kenyeret. Eljartak takaritani is.
Az en any:1m a gy6gyszeresz urra is takaritott, meg a doktor una is.
Akkor eljart edesanyam Gellaiekho napszamba, ott mindeg stilt vajar
kapott. Hat gyereke v6t, a kicsik otthon a kaposzraslddba v6rak. Urban
Mari neninek is kilenc gyereke v6t egymagara, nem lehetett valogatni
a dologba. Tapasztani jart az ilyen asszony, kapalni jart, a nagyobb gye
rekek meg beresek v6tak. Az ozvegyasszonynak meg gepho is ki kellett
menni. - Te Mariska, aszongya nekem egy ember a gepne, gyun
a janyod, hozza az ebedet. En agyon megijedtem, te J6isten, csak em
csinalt tuzet ez a gyer k ... mer mldfedeles v6t a hazunk. - Anyukam,
foztem, oszt a ttizet is ellocsoltam a katlan alatt - j6'tettem? Tanaja ki,
edesanyam, mit foztern? De nem rudtarn kitanani, mer ahogy fozt ,min
deg kavarta, oszt osszetort a lelkemnel . Mondom neki: - Paprikast.
Mindeg azt foztunk ... Vege lett a eseplesnek, de man harmine kil6liszt
tartozasom v6t Zsombok Vikt6r neninek. Mondom Szab6 Balintnak:
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- Balint baesi, olyan nagy banatom van nekem, hogy semmi kenyernek
val6m nines. Meg tartozok is. Aszongya: - J6'van. Egy mazsa lisztet le
6rolt nekem, de akkor meg tiszta lisztet is esinalt nekem. De meg vamot
se vett. Lett tisztalisztem, kenyerlisztem, meg korpa. En ezt hazavittem
kubikostalyigaval, igy oszt meg tudtam adni, amivel tartoztam. Olyan
szeginy v6tam, hogy az el6ljar6sag temette el a kisfiamot - de az ad6ssa
got meg kellett adni. Akkor gytittek a rekviral6k [hat6sagi emberek],
lisztet, zsirt szedtek ossze. Akkor en eldugtam azt a kis maradek lisztet,
a kisgyereket meg a kisjanyt rMiltettem. Beneznek, Imikem megsz6lal:
- Itt van a liszt a kuek6ba, itt iiltink rajta ... majd k6ve meredtem. De
oszt a rekviral6k nem akartak eszrevenni, mit mond a gyerek. Rengete
get d6goztam, emberfelettin. Mindent megfogtam, ami esak letezett.
Meg egy kis hazat is osszeraktam forintonkint - mikor man osszegyult tiz
forintom, nem valtottam fel. Kuporgattam. Gyerekem v6t, fel kellett ne
velni.

En meg batyuval hoztam kifele az anyagot a szab6tu: gomblyukat
varrtam ra. Ebbu tengettem magam egisz telen: gomblyukakot var
tam a katonakopenyeken. Az egyik batyut hoztam, a masik batyut vit
tem.

Az en anyamnak j6 alIasa v6t: mint hadiozvegy szedte a mozijegyet
Szab6 Imre baesina. Orzse neni, Franei neni- ez a harom ozvegyasszony
a Koronaba d6gozott, szedtek a mozijegyet.

Az en anyam jart a piaera, mikor apam meghalt. Hozzafogott ilyen
tesztasiitesho: lekvaros kifli, tur6s bukta - ezeket arolta a piaeon meg
a vasarokba. Videkre is vitte batyuval. A maradek, meg az egett - az
a mienk v6t, gyerekeke. Kaeslit is siitott anyam, oszt vitte a piaera, ott
ezek a kofak megvettek. Oszt igy a husabu a kaesa ara visszagytitt, az
apr6lek meg a kaesa zsirja megmaradt a esaladnak. V6t olyan 6sz, hogy
hetven liter kaesazsirt osszeszedett. Azon az 6szon nem kellett kiporei
6zni az ennival6t.

Jartak feketezni is az ozvegyasszonyok. En, mikor az uram meg
halt, eladtam a kubikostalyiglit meg a szerszamot - takarmanyer. Vet
tem het liblit, meg egy malacot. Meg v6t egy birkam. A libat kitom
tem, felvittem Pestre. Mikol' az j6'sikerut, yettem masik liblit, azt is
felvittem Pestre. V6t az a Teleki tel', oda lehetett vinni. Igy oszt vet
tem karaesonyra a kisjanynak kabatot, mer meg kabatja se v6t. Majd
oszt az en gyerekeimnek is lett karacsonyfa, mer lett egy kis pizem
abbu a libabu. Tojasos Vikt6r neni is, Istenem, mennyit buddogott
[sokat jarkal a munka utan], mire az ot janyt felnevelte. Mindeg uta-
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zott Pestre a tojasokkaI. Oszt azer csak felnevelte mind az ot janyt. Hogy
hogy, azt csak 0 tudna megmondani.

Mink tanyan eltunk. Nem is tudom, hogy dtunk meg edesapan
neku ... Edesanyam sutott mindonknek egy cip6t, oszt ennek egy hetre
elegnek kellienni - de milyen a gyerek? Meglopja a maset. De meg ez
semmi, 'kilencszaztizenhet, az v6t a legveszedelmesebb. Husvet fele
ellett egy tehenunk. Lefekudt, megellett, kihuztuk azt a szep bornyut
edesanyammal, de a tehin tobbet nem kelt feI. Elpusztut a szep kis tehe
nunk. Akkor osztan nem v6t tej, ott v6t a sok ehes gyerek. Akkor a sarki
szomszednak elad6 v6t egy tehin, szeginy edesanyam megvette. Kigyun
a tehiny, nagy togye van, csak oreg v6t. Nem baj, csak tej legyen, csak
tudjunk enni, mer ehesek v6tunk. Boldi batyam v6t a legnagyobb, feji:
- No, ha tele lesz a zsetar, j6'lakunk ... Hat felig se lett a zsetar. Micsina
junk. Eleg az hozza, hogy rajtunk veszett a tehin. Mindeg fejttik. Egyik
gyerek is odament, a masik is odament, de nem lett egy csecsbu csak egy
poharraI. Rittunk. Nem v6t enniva16. Az v6t a szerencsenk, hogy olyan
j6 termeszetu v6t edesanyank, hogy soha nem karonkodott, soha nem
zugo16dott.

Tizenotre kelve man zengett a behiv6 a magyaroknak, man nem
tudtak az emberek aratni. Az asszonyok meg csak tehetetlenek v6tak.
Aladugtuk a petrencerudat a boglya kozepinek, en elo', edesanyam
hattl, bevittuk, akkor mentunk az aljaer. Hordta a zsakokat a pallasra is
edesanyam, mindent meg kellett neki csinalni. L6val vetettunk, ekez
tiink is, jany hajtotta a lovat, a fiugyerek meg iranyitotta. Keserves v6t,
ugy gazdalkodtunk, ahogy tudtunk. Meg kellett elni. Gyerekjany
v6tam, nem mertem pucolni a lovat kefevel, fetem tulle. Micsina
jak ... elovettem a sepnlt, avval pucoltam meg. De csak tiszta lett. Tu
dom, egyszer meg haza kellett a faluba gyunni edesanyamnak. Sar
v6t, csak 16val birt gyunni. Akkor oszt ugy akart felulni a 16ra, hogy
a letrat oda tamasztotta a falho. A 16 meg mindeg elhuz6dott onnan.
Akkor oszt ketten megfogtuk a lovat, odaszoritottuk a falho, ugy
tudott feltilni edesanyam. Begyutt a faluba, megvette, amit meg kellett
venm.

A rokonsag segitett, ha oda is maradt ember. Az en anyam huszon
het evesen maradt egyedu velunk. V6t hat h6d fod, azt anyamnak elve
gezte a rokonsag. Ezer anyam kezi munkat vegzett nekik: kapalt, tapasz
tott, meszelt. Akkor v6t egy tehenunk, aldott j6 tehinke v6t, ehezni sose
eheztunk. Ugyhogy a kenyernek va16t az a kis fod megtermette, v6t
annyi kukorica is, hogy egy hiz6cskat minden evbe Ie tudtunk vagni.
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A ruhar ugy vettiik, hogy jart edesanyam a hazakho tapasztani, meszelni,
mosni, vasalni. Amit csak tudott, szegfny, mindent rnegfogott, hogy
minket felneveljen. Tavasztu 6szig kiadott benniink6t nagymamaho, ott
v6tunk a j6szagra vigyazni. Akkor ott kaptunk kosztot meg egy kis pfzt,
vagy egy ruhat akasztottak rank. Nem tudom, hogy csinalta szerencset
len edesanyam, de mink soha nem faztunk, nem eheztiink. Nekiink ugy
nagyon j6 v6t, mer edesanyam szeretett benniink6t. Meg man mikor
ny6ttiink, csak k6nnyebb lett, mer beallhattunk cselednek. Egyszer
v6tam summas is, de a cselednek jobb v6t, jobb eteleket evett. Andra
sunk meg, e leg6regebb: - Kimegyek en, edesanyam, Amerikaba. Men
nek a falubu kifele sokan. - Jaj, £lam, hat akkor fel kell venni a pfzt
a takarekbu utik6csfgre ... Akkor csak kiment. Oszt olyan j6 szerencseje
lett, hogy kapott munkat, klidte hazafele a pfzt. Kifiizetti.ink minden
ad6ssagot - nagyon szerette Andras edesanyamot.

I d6sebb hdzaspar. Az 6 idejuk
ben nuig a nagycsalddos ilelfor
ma gyalwl'i voll a faluban: tobb
nemzedik ilt is gazddlkodott
egyiitt. David Maria fekete szo
vet szoknya-blitzban van,
a blitzt selyem anyag disziti.
Knapcsek Imre Ollozike: fehb'
ing, melleny, zak6, csizmanad
rag, huszarszegeses kemenyszanl

CSlzma
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Vat ozvegyasszony, aki ferhoment. Ferhoment, mer lyukas vat
a tet6, mer ott vat egy csoma gyerekkel. Az en nevel6anyam is aszonta,
hogy azer ment ferho, mer ahany haz vat Endr6don, azt man 6 mind
megtapasztotta. Odakenlt hozzank negy gyerekkel, mink is vatunk
oten, mikor edesapam megozvegyult. Odakenlt a nevel6anyam 'tizenot
juniusaba, juliusba meg elvittek edesapamot katonanak. 'Tizennyac
karacsonyara gyutt haza edesapam, addig csak egymaga postorkodott
a kilenc gyerekkel a nevel6anyam.

Torillkozo minta (Kunkovacs Laszl6 felvilele)

.'
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VIII. OREGASSZONYOK

A szazadfordulo tajan meg sok csalad egyiitt gazdalkodott. Egyiitt men
tek ki a mezore, a nagyapa parancsolt: most ezt kell vetni, most ezt, most
aratni kell, most tragyazni kell. Hallgattak ra a fiai meg ember korukba
is. Akkor nem vot olyan, hogy azt mondta vona a fia, hogy: nem.

Akkor mikor elgyiitt az ideje, megosztalyozkodtak [szetosztottak
a fOldet]. A nagyapa kivalasztotta valamek fiat: - Te tobbet kapsz, mer te
engemet eltartol meg eltemetel. Mikol' oszt a nagyapa meghalt, a nagy
mama ott maradt egy janyaval az oreghazba. Akkor a tobbi gyerekitu
kommenciot [jarandosagot] kapott. Jo boven vot megallapitva, meg
lehetett beliille elni. Tehenet tartottak neki, buzat vittek, zsirt vittek,
hizot vittek - ez benne vot a vegrendeletbe. Hogy ne kelljen neki szukal··
kadni.

Meg birtak, d6goztak az oregasszonyok. Nyarba megfozott nagy
mama egy nagy kotlar [vaslabas] kasat, akkor ontottek ra tejet, megvot az
ebed. Megfozte az oregasszony azt az egyfajta etelt. Leiilt a kemence
szaja ele a padkara, oszt a katlanon fozogetett.

Piacra jartak, templomba jartak. Aki a faluba lakott, az mindennap
ment a templomba. A tanyabu egy heten egyszer birtak csak hazagyiinni.
Akkor kanksony elott jartak a hazakho imadkozni. Kilenc hazho men
tiink. Vot egy Szent Csalad-kep, azt a kepet mindeniive vittiik. Odaer
tiink, kerdeztiik: - Adnak szallast a Szent Csaladnak? - Adunk. Akkor
odabe csinaltunk olyan oltar-felit, gyertyat gyutottunk, imadkoztunk,
akkor az oltart otthagytuk egy napra. Masnap vittiik tovabb. Mentiink
Kiszely Mikl6sekho, akkor Szuj6ekho, Timar Gergely bacsiekho, meg
Cservenekha is kimentiink a Decsi pusztara.

Akkor votak a keresztjaro napok. Mentiink a keresztekho, de so
kan, este, enekeltiink, mentiink kilometereket. Elimadkoztunk egy
keresztne, akkor mentiink tovabb, enekeltiink. Elfoglaltuk az egisz utat.
Hornok Panni neni vezetett benniinkot, nagyon szep hangja vOt.

Szepen felotoztiink, szep sotet ruhakba. Akkor az asszonyok min
deg sotet ruhakba jartak. Ez vot a divat, meg ilyen vot az eletiik. Gyasz
mindeg vot olyan nagy csaladokba. Meg mire az elso haborunak vege
lett, ott vot a masodik haboru. Mikol' vot a tizennegyes haboru, fekete
ruhaba otoztek az asszonyok. - Ki tudja, mikor hal meg az urad, feke
tebe kellienni. Anyam is feketebe jart, pedig huszoneves lehetett akkor.
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Mer milunk is a csahidbu Pal katona vat, Imre katona vat, Vendel is
elment katonanak, Jazsef is. Szeginyek, soha tobbet nem gyiittek vissza.
Estenkint, onokak, hancuroztunk, nagymama meg odmillt a kemen
ceho, oszt hallottuk hogy r1. - Vendelem, JaslGim, hun vagytok ... Jar
szottunk, jatszottunk, egyszercsak sirasba fulladt az egisz.

Ahogy idosodott edesanyam, ugy mindeg inkabb csak i.ilni kivanko~
zott. Kiiilt a kispadra vagy az arokpartra, vagy a nagygerendara, mikor
hova siitott a nap. Imadkozgatott, akkor beszegetett, ha vat kivel. Meg~
tudakoltak, ki halt meg, ki temette, mit enekeltek neki.

Szel erte a regi oregasszonyokot, ugy mondtak [agyverzes]. Az
en nagymamamnak meg mindeg madnija vat: - Halljatok, most egisz
fent van a madram, oszt ugy derektajon tapogatta magat. Kivlilr(i nem
larszott semmi, hogy oszt mi vat ez ... csak fajhatott valami szeginy
nek.

Mikor agynak esett az oregasszony, akkor a menyecske vagy a janya
apolta. Akkor egy valaki kiallt a munkabu, az nem ment dagozni, annak
otthon kellett lenni. Tisztesseggel elgondoztak az oregeket. Hogyne,
a fiataloke lett minden vagyon , meg vat becsiilve az oreg erte ugy, hogy
csak ugy lehetett. A gyerekek ertekeltek azt, hogy ennekem fodet adott,
tanyat adott. Nalunk edesanyam mikor nagybeteg lett, egy ott vat min
deg mellette, a tobbi meg felvaltva ment mindennap. Ejjel-nappal ott vat
valamek. Mer 0 is olyan vat, hogy mindet kivanta. Vat, hogy ecaka
[ejszaka] gyiitt at ertem a testverem: - Gyere, Laci batya, mer edesanyam
teged kivin. Halalaba is osszetartotta a csaladot. De azok a testverek
a mai napig is osszetartanak.

Nekem nagyanyarn meg nagyapam egyszerre haltak meg. Egyik
delelott, masik delutan. Egyszerre temettiik okot. Ilyen is vat.

Nagymama meghagyta, hogy a selyemkendojit [jegykendo] tegyiik
be a koporsajaba. Meg a menyasszonyi alsaszoknyajat kellett raadni,
feher csipkes vat. Edesanyamot meg egy nagyon szep fekete atott razsas
ruhaba kellett elternetni, az anyasatll kapta, mikor megsziilte Maca
nenernet. Meghagytak a halotti oltozeket, el vat kiszitve, ossze vat kotve.
Mikor meghalt, a keze nem melle vat teve, hanem imara kulcsolva ossze
vat teve, az olvasaja meg ra vat tekerve a kezire. Az imakonyvit meg
a parnaja ala dugtak. Kifaragtak a sirkeresztjit neki - egy kicsit kisebbre,
mint az uranak -, rairtak a sajar nevit: Savaga Maria, vagy Balog Kis
Regina, vagy Kiszely Iren.

Ha meghal valaki, akkor a faluba lelekvaltsaggal csenditenek neki.
Embernek haromszor, asszonynak ketszer, gyereknek egyszer. En,
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mikor ketszer csenditenek, mindeg megijedek: - jaj, csak nem ... Akkor
elszaladok edesanyamho: - edesanyam, hun van??! De milyen az anya:
til a komra kozepin a samlin, osztan - mint kiskorunkba a rakszemcukrot
- rakja szejjel a di6kot a gyerekeinek szemenkint. Odaguggolok hozza,
megfogom a kezit, oszt kerdem: - Edesanyam, hany szem jut ...

Idos asszony kezei. (FOl6: Fehervaty Ferenc)

102



JEGYZETEK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

110Osszesen

Kondoros
Kunszentmarton
Margitta
Mez6bereny
Nagybanhegyes
Nagysaj6
Nagyszalonta
Pesterzsebet
Rakoskeresztur
Sebeskellemes
Szeghalom
Tiszavarkony
Torokbalint
T orokszentmik16s
Ujiraz
Ujkigy6s
Zalamerenye

48
8
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1. sz. A nem endrodi szarmazasu menyasszonyok
Kunszentmartonb61 1896 es 1945 kozott egy endr6di ferfi hozott felese
get. Nezziik meg, hogy aki nem endr6di feleseget valasztott, mely tele
piilesr61 hazasodott!
Gyoma
Szarvas
Budapest
Devavanya
Mez6tur
Gyula
Bekes
Endr6dszentlasz16
Bekescsaba
Oroshaza
Arad
Csenger
Debrecen
Di6sgy6r
Doboz
Etes
Fiizetgyarmat
Kisujszall:is

A tabhizatb61 kitunik, hogy az endr6di ferfiaknak, akik nem endr6di fe
leseget valasztottak, 43,6%-a Gyomar61 n6siilt, 40%-a Bekes megyei es
egyeb kozeli telepiilesr61 n6siilt, 16,4%-a pedig tavolcibbi telepiilesr61.
(Forras: Polgarmesteri Hivatal Kirendeltsege Endr6d Hazassagi anya
konyvek 1896-t61194S-ig)
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A nem endrodi szarmazasu menyasszonyok lak6helyei 1896 es 1920 kozott
A lak6helyeket megyenkent jeloltuk meg
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A nern endrodi szarmazasu rnenyasszonyok lak6hellei 1921 es 1938 kOzdlt

A nern endrodi szamzazasu rnenyasszonyok lak6helyei 1939 es 1945 kdzdtt
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2. sz. A r6mai katolikus vallas asszimilal6 hatasa Endrodon
A falu tobbsege r6mai katolikus vaWisu, de vannak az endrodiek kozott
is, es a mas telepUlesrol ide hazasul6k kozott is mas vallasliak.

Az endrodi mas vallasllak az 1896 es 1945 kozott hazasagott kotottekbol:

reformatus
evangelikus
izraelita
gorogkeleti
gorog katolikus

ferfi no
42 23
20 7
5 39
7 2
4 2

78 73

Mas telepUlesrol Endrodre hazasui6 mas vallasuak 1896 es 1945 kozott:

ferfi no
reformatus 193 12
evangelikus 58 2
izraelita 33 1
gorogkeleti 8
gorog katolikus 5 1
unitarius 1

298 16

A hazassagkoteskor megegyeztek, bogy a sziiletendo gyerekek melyik
valhlst kovetik. Itt mutakozik meg Endrod asszimila16 hatasa vallasi
szempontb61, mert ha az egyik fel katolikus volt, a gyerekek is ezt a
vallast kovettek. Keves kivetel volt: hat esetben fordult elo, hogy refor
marus es katolikus vegyes hazassagban a gyerekek reformatuso lettek,
egy esetben evangelikusok es egy esetben gorogkeletiek lettek a gye
rekek.

1927-tol fordult elo, hogy az egyik fel attert a masik hitere az eskiivo
Ulan. fgy nem okozott gondot a gyerekek vallasa. Nyolc olyan hazassag
volt, melyben katolikus hitre tert at a mas vallasu hazastars, het olyan,
melyben reformatus hitre tert at a katolikus hazastars, es egy, melyben
evangelikus hitre tert at a katolikus hazastars. Ket esetben nem egyeztek
meg a szUletendo gyerek vallasar61. Osszegezve: tizennyolc esetben nem
lett katolikus vallasu a vegyes vallasu hazassagb61 sziiletett gyerek - ez
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a vegyes hazassagok ot szazaleka, de kilencvenot szazaleknal katolikus
vallasu lett a gyerek. Ez elenyesz6 szam a negyszazhatvanot mas vallasfi
hazastarshoz kepest. Ha ebb61 a szamb61levonjuk a harminckilenc izrae
lita valhlsu hazassagkotest, es a tizenket ferfit, aki nem katolikus felese
get vaIasztott, a tizennyolc n6t, aki nem katolikus ferjet vaIasztott, es
a tizennyo1c hazassagot, melyben ugy egyeztek meg, hogy nem katolikus
lesz a gyerek, akkor marad haromszaznegyven hazassag, melyben
a masik fel vallasa a kovetkez6 generaci6ban mar nem ervenyesul.
(Forras: Polgarmesteri Hivatal Kirendeltsege Endr6d Hazassagi anya
konyvek 1896--1945)

3. sz. 1896 es 1945 kozott 6256 hazassagot kotottek Endrodon.
Ebb61 810 ferfi es 110 n6 hazasodott Endr6dre mas telepUlesr61 - ez az
osszes hazassagok 14,7%·-a. TehM a hazassagkot6k 85,3%-a Endr6don
talaIta meg a parjat.

A nem endr6di szarmazasu v6legenyek:

Gyoma
Mez6tl1r
Budapest
Devavanya
Szarvas
Turkeve
Kondoros
Bekescsaba
Mez6bereny
Bekesszentandras
Bekes
T iszaf61dval'
T orokszentmikl6s
Korosladany
Szolnok
Endr6dszenthiszl6
Arad
Gyula
Csorvas
Nagyszenas
Szeghalom

180
56
46
41
34
25
23
19
17
16
14
14
12
10
9
9
7
7
6
6
6
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Vjpest
Kenderes
Petrozseny
Pusztafoldvar
Sarkad
Szeged
Ujkfgy6s
Harand
Bucsate1ep
Debrecen
Doboz
Fuzesgyarmat
Karcag
Komadi
Mez6hegyes
Ocsod
Abony
Cserm6
Gyulavari
Kisujszallas
Mak6

6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3



Nagyvarad 3 Csongrad 1
Pestszenterzsebet 3 Cs6r 1
Simonyifalva 3 Csokm6-Ujiraz 1
Szentes 3 Dargos 1
Veszt6 3 Darvas 1
Cegh~d 2 Derenk 1
Cibakhaza 2 Di6sgy6r 1
Dombegyhaz 2 Etes 1
Gyongyos 2 Fegyvernek 1
}aszfenyszaru 2 Fiilopsz,Ulas 1
Kuncsorba 2 Gyomr6 1
Kunhegyes 2 Hajduboszormeny 1
Kunszentmarton 2 Hajduszobosz16 1
Mez6kovacshaza 2 Har6 1
Nagykata 2 Hercegfalva 1
Oroshaza 2 Inota 1
Pestujhely 2 }aszap<iti 1
Rimaszombat 2 Karaszna 1
Soborsin 2 Kengyel 1
Tiszakiirt 2 Kerkabarnabas 1
Acsfalva 1 Kethely 1
Alvinc 1 Kiscsak6 1
Aranyosgerend 1 Kispest 1
BacsfOldvar 1 Kisszant6 1
Balatonalmadi 1 Kisvarda 1

arkasz6 1 Kolozsvar 1
Bel 1 Kovasz6 1

elenyes 1 K6albohi ta 1
Bekessamson 1 Korosszakal 1
Beregboszor eny 1 Korostarcsa
Beretty6ujfalu 1 Kotegyan 1
Bihardi6szeg 1 K6telek 1

6nyretalap 1 Kunagota 1
Branyiczka 1 Kiirtos 1
Cece 1 Lajtaszentmik16s 1
Chicago (USA) 1 L'va 1
Csabacsud 1 Losonc 1
Csaszar 1 Lugos 1
Csepel 1 Magl6d 1
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Magyar6var 1 Solymosvar 1
Magyar~Vih'igos 1 Soroksar 1
Marosnemeti 1 Savenyhaza 1
Marosvasarhely 1 Szajol 1
Martonszallas 1 Szaparifalva 1
Medgyesegyhaza 1 Szekszard 1
Mesterszallas 1 Szentendre 1
Mohora 1 Szentetornya 1
N agybanhegyes 1 Szekelyhid 1
Nagybecskerek 1 Szombathely 1
Nagykamaras 1 Szod 1
Nagyszalonta 1 Tapi6gyargye 1
Nemescs6 1 Tapi6szecso 1
Nezsider 1 Tiszaderzs 1
Ozd 1 T iszapuspaki 1
Ocseny 1 Tiszasas 1
Pees 1 Tiszavarkony 1
Pestszentimre 1 T6szeg 1
Petrilla 1 Tavis 1
Piskitelep 1 Ujiraz 1
Puszta-Hodisel 1 Ura 1
Pusztaszollos 1 Dllo 1
Puszta-Told 1 Vajdaszentivany 1
Rak6ezifalva 1 Vile 1
Rakosliget 1 Vilehartyan 1
Rakospalota 1 Varad-Szollos 1
RakosszentmihaIy 1 Vecses 1
Salg6tarjan 1 Velence 1
Sarkadkeresztur 1 Veszprem 1
Sag 1 Vulkan 1
Sarbogard 1 Zsaka 1
Si6fok 1 Osszesesen 810
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1935 es 1945 kozott 130 hazassagot kotottek Endr6dszenthiszl6n (Hu
nya). Ebb61 mas telepiilesr61 szarmaz6 feleseg nem volt. Teh:it a hazas
sagkot6k 79%-a Endr6dszentlasz16n talalta meg a parjat.

A nem Endr6dszentlasz16r61 szarmaz6 v61egenyek:

Gyoma
Bekes
Bekescsaba
Kondoros
Mez6bereny
Szarvas
Arad
Budapest
Devavanya
Gary (USA)
Pocsa;
Rakoskeresztur
Ujkigy6s
Osszesen

7
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

27

A tablazatb61 kideriH, hogy a szomszedos telepiilesr61, Gyomar61 hoztak
legtobben fer;et: 180-an, ez 22%. Bekes megyei, es az Endr6dhoz kozeli
tiszantllli telepiilesekr61464-en n6siiltek Endr6dre, ez 57%. Csak a fenn
marad6 21 % jott tavolabbi telepiUesekr61 (Ebb61 Budapestr61 jott 46 f6,
5,7%.) Feltlin6, hogy a Dunantulr61 alig volt ferjjel6lt, pedig varhat6lett
volna, hiszen sokan voltak summasok Endr6dr61 a Dunantulon. Felte
hetjiik, hogy akik ezeken a telepiileseken talaltak meg a parjukat, nem
hoztak Endr6dre, hanem 6k kolt6ztek el a ferjiik lak6helyere. Felsorol
juk a leggyakoribb helyeket, ahol az endr6di lanyok es asszonyok sum
masok voltak - a felsorolas sorrendje azonos a gyakorisag sorrendjevel-:

Sarkad (Magyar Fold R. T.)
Zirc (Ap:itsagi Uradalom, El6szallas)
Sarosd (Gr6f Esterhazy Laszl6 uradalma)
Okigy6s (Gr6f Wenckheim J6zsef uradalma)
Pusztateny6 (Lederer Arthur es Karoly uradalma)
P6stelek (Gr6f Szechenyi uradalom)
Vizesfas (Ozv. Gr6fNadasdi Tamasne uradalma)
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Macskas (Farkas Gyorgy uradalma, Fiizesgyarmat)
Bekescsaba (Szojka Gyorgy)
Pusztaszenttamasi (Gr6f Almasi Imre uradalma)
Adony (Gr6f Zichy uradalom)
Szeged Bodomreti konyhakert
Csabacslld·Szilfa major (Schwartz Ggyula)
Mezohegyes Magyar Kiralyi Menesbirtok
Ujkigyos
F. M. Nagylangi bergazdasag
Abony (Baro Harkanyi uradalma)
Puszta-Kengyel (Lederer testverek)
Doboz (Gr6fWenckheim Denes uradalma)
Szollos (Grof Sennyei Belane uradalma)
Nagyhantos (Gr6f Sennye' Belane uradalma)
Gyulavari (Gr6f Almasi Denes uradalma)
Dombegyhaz (Wittman Ferenc uradalma)
Tiszaug (Csicsopolyani Steer Ferenc uradalma)
Kaposvar Mg. Tarsasag
Bekes (Gr6fWenckheim Frigyesne uradalma)
Csorvas ( r6fWenckheim Karolyne uradalma)

Ha osszehasonlitjuk az elozo tablazattal, larhatjuk, hogy Zirc, Sarosd,
Oldgyos, Pusztatenyo, Postelek, usztaszenttamasi, Adony, Nagylang,
Szollos, Nagyhantos, Tiszaug, Kaposvar teleptilesekrol nem nosult
senki Endrodre, pedig generaci6k jartak oda dolgozni.

Hazassagkotesi szokasok az endrodi izraelita vallasuaknal:
Az endrodi izraelita vallasu nok szinte kizarolag a falun kivul valasztot
tak ferjet. 1896 es 1945 kozott 5 olyan hazassagkotes volt, melyben
a menyasszony is es a volegeny is endrodi szarmazasu volt. Enn k az
lehet az oka, hogy azonos vallasut valasztottak hazastarsnak, es Endro
don nem volt olyan nagy szamu izraelita vallasu nepesseg, hogy min
denki talalhasson maganak itthon part. Egyetlen olyan hazassag volt,
melyben a ferj evangelikus es a feleseg izraelita vallasu.
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A kovetkezo telepiilesekrol jottek az izraelita vallasu nok ferjei:

Budapest
Devavanya
Mezokov:kshaza
Szentes
Turkeve
Abony
Bekes
Bekescsaba
Bonyretalap
Gyula
Karcag
Kenderes
Korosladany
Kunhegyes
Mezotur
Nagyvarad
Ocsod
Pestujhely
Si6fok
Szarvas
Szeghalom
Osszesen

9
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

33
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Az E ndr6dre hdzasod6 ferfiak lak6helyei 1896 es 1920 kozott
A vastagabb vonallaljelolt megyekb6l hdzasodtak Endr6dre tobben, tehdt ez

a jelOles a gyakorisdgot jelzi
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Az Endrodre hazasul6ferfiak lak6helyei 1921 es 1938 kozott

Az Endrodre hazasul6 fbfiak lak6helyei 1939 es 1945 kozott
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A nem endrodi szarmazasu volegenyek foglalkozasa:

Iparosok
aut6szerelo
badogosseged
banyamunl«is
bognarseged
borbely
cserepkalyha-keszito
cipesz
csizmadiaseged
ferfiszab6
gepesz
geplakatos-seged
gyari munkas
harisnyakoto
kadar
kazanfUto
kocsigyart6
kovacs
k6muves
konyvkot6 seged
lakatos
meszaros
molnarseged
motorkezelo
mubutorasztalos
mukoves
noi szab6
pekmester
siit6seged
szab6 seged
szerszam- es geplakatosszere16
szijgyart6seged
szobafest6
szovomunkas
szucsmester
iiveges es asztalos
vasesztergalyos

lIS

vasgyari munkas
villanyszerelo

Keresked6k
ettermi seged
gabonakeresked6
kocsmaros
16keresked6
pincer
rMos keresked6
tollkereskedo
vegyeskeresked6
vendeg16s

Tulajdonosok
foldbirtokos
blltorgyaros

Mez6gazdasagban dolgoz6k
bolgarkertesz
erdoor
gazdatiszt
uradalmi kertesz

Fegyveres testiiletek tagjai
allami rendor
csend6r 6rmester
csend6r torzs6rmester
fegyor
gyalogsagi tizedes
huszar
varosi rend6rtizedes

Egyeb
gepkocsivezeto
munkasfeliigyel6
zenesz



ertelmisegi, {illami alkalmazott
ad6vegrehaj t6
allampenztari tiszt
allomasfelvigyaz6
allomasf6nok
egeszsegtigyi fert6tlenit6
f6rabbi
gazdasagi el6ad6
gy6gyszeresz
hirlapfr6
jarasbir6sagi tiszt
jarasi f6szolgabir6sagi irnok
jarasi szamvev6
kantortanit6
kiralyijarasbir6
k6rhazi apol6

kozsegi jegyz6
kozsegi segedjegyz6
maganhivatalnok
ma~yar kiralyi folyam6r
MAV tavirasz
mernok
orvos
penztigyi f6vigyaz6
penzilgyi konyvszakert6
polgari iskolai tanar
postakiad6
tanit6
torvenyszeki jegyz6
tiizolt6
VAM-ellen6r segedtiszt
vasuti kocsifekez6

Ha megfigyelji.ik a nem endr6di szarmazasu ferjek foglalkozasat, eszre
vehetjtik, hogy a 810 ferfib61 345-nek a foglalkozasa nem a szokasos
(foldmiives, kubikos, kisbirtokos, cseled, beres). Ez a szam a mas tele
ptilesr61 ide n6sti16k 42,6%-a. Ez azt bizonyitja, hogy akik idegenb61
valasztottak ferjet, igyekeztek iparoshoz vagy nyugdijas allassal rendel
kez6hoz ferjhezmenni. Erre itthon nem volt ekkora lehet6seg. PI. 1896
ban az endr6di ferjek 11%-anak volt az in szokasost61 elter6 foglalko
zasa; 1904-ben 7%-nak.
(Forras: 1. Polgarmesteri Hivatal Kirendeltsege Endr6d Hazassagi

anyakonyvek.
2. Gyomaendr6di Honismereti Egyesillet gyiijtese 1943 cse
ledkonyv.

4. sz. Rokonhazassagok Endrodon
1896 es 1945 kozon 6148 egyhazi hazassagot kotottek. Ebb61 118
a rokonhazassag (1,9%). Ezen beltil a verrokonok kozotti hazassagok
szama 75; ezek masod-, harmad-, vagy negyed-unokatestverek. EIs6
unokatestverek az anyakonyv szerint nem hazasodtak ossze. A fennma
rad6 43 s6gorhazassag, tehat vagy az elhunyt feleseg testveret vette fele
segtil a volt ferj, vagy az elhunyt ferj testverehez ment felesegtil a volt
feleseg. Tehat nem tipikus, amit az adatkozl6 mondon.
(Forras: Plebaniai Hivatal Leveltara Endr6d Esketesi anyakonyve)
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5. sz. Az eskiivok idopontja

Endrod Endrodszentldszl6

h6nap hazassag- %-ban hazassag- %-ban
kotesek kotesek
szama szama

januar 606 9,7 6 4,6
februar 447 7,1 7 5,4
maricus 115 1,8 2 1,5
aprilis 354 5,7 12 9,2

, .
513 8,2 16 12,3maJus

junius 311 5,- 12 9,2
julius 137 2,2 1 0,8
augusztllS 277 4,4 10 7,7
szeptember 652 10,4 15 11,5
okt6ber 1196 19,1 24 18,5
november 1550 24,8 24 18,5
december 98 1,6 1 0,8

6256 100% 130 100%

Ezekb61 az adatokb61 kidertil, hogy marciusban, juliusban es december
ben hazasodtak ossze a legkevesebben. A marcius a nagybojt miatt,
a december az advent miatt, julius pedig az aratas miatt nem nagyon
alkalmas az esktiv6k megtartasara. A legkedveltebb id6pontok: szep··
tember, okt6ber, november es januar. Ebben a negy h6napban kotott
hazassagot az osszes hazasul6 64%-a. Csak a haborus evekben borult fel
ez a rend. 1914 okt6bereben pI. senki nem kotott hazassagot; 1915-ban
januar, februar, marcius, majus, junius h6napokban senki nem kotott
hazassagot, okt6berben 1, novemberben 2 hazassagkotes volt, pedig
eddig ez volt az elfogadott id6pont. 1944-ben januarban es februarban
kotottek a legtobben hazassa~ot, okt6berben egy hazassagkotes volt,
hiszen ekkor ert ide a front. Erdekes, hogy ez az okt6ber 14-en kotott
hazassag az egyetlen a vizsgalt id6szakban, melyben a r6mai katolikus
vallasu jegyesek nem a templomban kotottek hazassagot. A segedlelkesz
- Daszkal Istvan - adta ossze a part, es az anyakonyvekben kozli az okot:
"A hazassagot Endr6d, Kossuth Lajos u. 23. sz. alatt kototttik meg,
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mivel nem lehetett a templomba bejutni. A plebanos eltavozvan a had
muveletek elol, az 1098. can. is alkalmazhat6lett volna."
(Forras: Plebaniai Hivatal Leveltara Endrod Esketesi anyakonyvek)

Polgarmesteri Hivatal Kirendeltsege Endrod Hazassagi anya
konyvek

6. sz. Polgari hazassagkotesek szama 1896 es 1945 kozott Endrodon;
1935 es 1945 kozott Endrodszentlaszlon

Endrodon:
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

114
116
126
135
111
162
115
84

137
115
138
149
133
120
132
132
110
124
67
15
35
79

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

122
298
210
205
152
154
131
141
123
150
145
137
132
150
143
142
133
115
103
116
126
107

1940 94
1941 103
1942 92
1943 101
1944 75
1945 107

6256

Endrodszentlaszl6n:
1935 11
1936 12
1937 12
1938 15
1939 10
1940 13
1941 12
1942 11
1943 11
1944 5
1945 18

130

A faluban eloszor a polgari esktivot tartottak meg (1895 okt6ber 24-tol
rendszeresen). Az egyhazi esktivot aznap, masnap vagy harmadnap tar
tottak.
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Az 1896 es 1945 kozou Endrodon megkotou hazassagok szama

1920

119

1930



(Forras: Polgarmesteri Hivatal Kirendeltsege Endrod Hazassagi anya~

konyvek
Plebaniai Hivatal Leveltara Esketesi anykonyvek)

7. sz. A valasok szama 1896 es 1945 kozott
A faluban a fenti idoszakban 86 valas volt. Ez a megkotott hazassagok
1,4%-a.
Az alabbi evekben volt vahls Endrodon:

1914 1 1929 2 1938 8
1922 1 1930 3 1939 1
1923 2 1931 3 1940 6
1924 2 1933 4 1941 4
1925 3 1934 5 1942 2
1926 2 1935 6 1943 8
1927 4 1936 4 1944 3
1928 3 1937 4 1945 5

Osszesen 86

A tablazatb6llathatjuk, hogy 1896 es 1914 kozott nem volt valas a falu
ban. 1922;.tol viszont evente elOfordult.

A hazassaglcoteseket vizsgalva 36 hazasuland6 volt elvalt, mie16tt
ujrahazasodott. Tehat az elvaltak is tobbnyire ujrahazasodtak.
(Forras: Polgarmesteri Hivatal Kirendeltsege Gyomaendrod Hazassagi

anyakonyvek)

8. sz. Az ozvegyek ujrahazasodasa
A 6256 hazassagb6l696-ot kotottek ozvegyek- az osszes hazassag 11%-at.
Erdekes az ujra hazasul6 ozvegyek nemek szerinti megoszlasa: 619 ferfi
nosiilt ujra es 381 no ment ujra ferjhez. A 696 hazassagon beliil 304,
melyben mindket fel ozvegy volt e16zoleg. 315 azon hazassagok szama,
melyben a ferj volt elozoleg ozvegy, es 77, melyben a feleseg.
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Az ujra hdzasul6 ozvegy jerfiak es felesegiik kor szerinti megoszldsa:
ev

20 ev alatt
21-25-ig
26-30-ig
31-35-ig
36-40-ig
41-45-ig
46-50-ig
51-55-ig
56-60-ig
61-65-ig
66-70-ig
7l-75-ig
76-80-ig

ferj

15
71

120
96
76
57
61
58
27
25
11
2

619

feleseg
39

131
112
83
75
45
42
48
17
16
9
2

619

Az ujra hdzasul6 ozvegy fbfiak es felesegeik kor szerinti megoszldsa
ferfi no

f6 Iill ~
Ho

I. 20 ev alan
~30 2. 21-25 ev

3. 26--30 ev
12.0 4. 31-35 ev

5. 36-40 ev
1~O 6.41-45 ev

7. 46--50 ev
100 8. 5 I-55 ev

9. 56--60 ev
go 10. 61-65cv

11. 66--70 ev
80 12. 71-75 ev

13. 76--80 ev
10

60

So

Ito

30

2D

~o



A tabhlzatb61 es a diagramb61latszik, hogy a 26 es 45 ev k6z6tti 6zvegyen
maradt ferfiak k6ziil szantak el magukat a legt6bben az ujra hazasodasra.
A felesegeik k6ziil soknak ez az elsa hazassaga, igy sok k6z6ttiik a 20 ev
alatti es a 20--35 ev k6z6tti. Ok azok, akik vallaltak az arvan maradt gye
rekek felneveleset.

ferj
6

15
9

12
4

11
6
6
3

_5
77

feleseg
9

15
14
16
3
8
5
5
1
1

77

Az ozvegyen maradt es ujra jerjhez menonok es fitjiik eletkor szerinti megosz
lasa:

ev
21-25 ev k6z6tt
26--30-ig
31-35-ig
36--40-ig
41-45-ig
46--50-ig
50--55-ig
56--60-ig
61-65-ig
66--70-ig

Az ozvegyen maradt es ujra fitjhez menonok es fitjeik eletkor szerinti megosz
lasa

ferfi no

2.0

1. 21-25 ev
2. 26-30 ev
3. 31-35 ev
4. 36-40 ev
5. 41-45 ev
6. 46-50 ev
7. 51-55 ev
B. 56-60 ev
9. 61-65 ev

10. 66-70 ev

15

5
I
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A tablazatb61 es a diagramb61 kitunik, hogy a 21 es 40 ev k6z6tti 6zve
gyek maradt nok mentek a legt6bbsz6r ferjhez es nem sokkal idosebb
hazastarsat valasztottak. Val6szinuleg azert, hogy meg fel tudjak nevelni
egyiitt a gyerekeket.
Nezziik meg, hogy miert volt ennyi 6zvegy fiatalember a faluban:

Halalokok az endrtfdi ntfknel

ev tiidovesz aggk6r szfvbaj agy- gyul- egyeb 6sszesen
verzes ladas

1895 20 18 2 3 9 8 60
1905 35 24 9 3 9 11 91
1915 16 12 12 6 4 12 62
1925 21 13 10 11 4 13 72
1935 21 12 11 13 3 18 78
1945 7 11 18 13 8 6 63

Osszesen 120 37 62 49 90 68 426

A tiidoveszben elhunytak atlag
eletkora:

Az 6sszes elhunyt no atlagelet
kora:

1895
1905
1915
1925
1935
1945

31,9 ev
3,7
44,1
34,6
39
42

48,9 ev
50,0
55,3
55,9
56,7
63,1

A hat evet vizsgalva megallapfthatjuk, hogy a legt6bb fiatal no tiidovesz
ben halt meg: 6sszesen 120, az elhunyt nok 28%-a. Ha megfigyeljiik
a tablazatot, nines mas olyan halaIok, amely ennyi aldozatot szedne es
ilyen fiatalon. Ezert maradt sok csalad anya nelkiil.
(Forras: Polgarmesteri Hivatal Kirendeltsege Endrod Hazassagi anya

k6nyvek
Plebaniai Hivatal Leveltara Endrod Halotti anyak6nyvek)
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9. sz. A rokonsagi kapcsolatok megnevezesei (esak az altalanost61 elte
r6ket gyujtottiik ossze)

I. Altalanos megnevezesek
emberisig = ember. "Nem tudta az emberisig, hova is nezzen."
nep = a falubeliek egy esoportja. "Az oregszo116i nep ugy gyiitt a temp

lomba, hogy egisz a faluig vegig az uton v6t valaki. Rengetegen
v6tak."

nemzetsig = a csalad legtagabb ertelmezese. "A menyasszony nagy nem
zetsigbu val6: Hunya-jany."

familia = csabld."A Kovacsok mind egy familia. 1760-ba gyii tt harom fiu
Endr6dre."

ivadek = leszarmazott. "A, olyan szepl6s ennek az osszes ivadekja."

II. Hazassagkotes e10tti megnevezesi szokasok
oregnagyapa, oregnagymama = dedsziil6k. "Edesanyam mindeg kiilon

pakolta a lekvaros kiflit oregnagyapanak, man [vagyis] az edes
anyam nagyapjanak."

nagyapa, nagymama, nagyanyam = akoznapi hasznalat szerint nagyszii
16t jelent. Erdekes, hogy - feltehet6en a tiszteletadas szandekaval
- az oregsziil6ket a teljes neviikkel kiilonboztettek meg: "Edes
anyamot edesapamho Dinya Fani nagymama kommendalta."
"Csore Vaszk6 Pal nagyapam j6m6dll v6t."

sziilem = edesanyam. "Karacsonkor sziilem meg edesapam vagta szet az
almar. "

edes sziilem = edesanyam. " ... ne irja, kisjanyom, hazagyiivok en tege
det meglatogami. Eltemettiik nagyanyamot, masnap kinyilt a faki
lines: - laj, edes sziilem gyiitt haza ... - fgy mondta edesanyam."

edesanyam, edesapam = a sziil6k altalanos megsz6litasa az ut6bbi id6
ben. Az anyam, apam, vagy anyu, apu megsz6litasok meg ujabbak.
Egyes esaladokban maganhangz6 kiesessel mondjak: ed'sanyam,
ed'sapam.

esalad = gyerek. "Edesanyamnak ny6e esaladja v6t."
gyerek = csak a fiugyerek. "Purgaztak a gyerekek, a janyok meg kiilon

huz6dtak, osztan babaztak." A lanyok megnevezesere gyakran
hasznaltak a jan'gyerek kifejezest. "A tiz-tizenketeves jan-gyerek
man meszelt."

124



janka koromba = meg nem kamaszlany, de mar nem gyerek. "Nekem
szandtit el6szor jan'ka koromba venek. Mikor kijartam a hat osz
talyl. "

si.i.ld6 jany = kamaszlany. "A stild6 janyok man aranak."
batyam,nenem,oesem,hugom = koznapihasznalatszerintid6sebbvagy

fiatalabb testvert ertenek alana. Erdekesseg, hogy a szazad els6 fe
leben mindig nevvel egytitt hasznaljak "Bandi oesem". Egyreszt,
mert a sok testvert meg keUett ktilonboztetni, masreszt a tisztelet
adas miatt. A tiszteletadas szandektit tamasztja ala az a szokas is,
hogy ugyanebben az id6szakban a fiatalabb testvernek magazni kell
az id6sebb testveret. "Abba az id6be, ha tiz evvel v6t fiatalabb,
akkor is Andras batyam meg Viktor [Vikt6ria] nenem v6t. Megma
gaztuk, nem leheten megtegezni." A nenem-batyam birtokosragos
valtozatot atveszik a fiatalabb testver gyerekei is. "Edesanyam azt
mondta, hogy az 6 oregebb testverinek azt kell mondani: Maris
nenem." Ez a birtokosrag ki.i.lonbozteti meg a rokont es a tobbi id6s
mbert: Pista baesi - Pista batyam.

testveriseg = testverek. "Osszegyult a testverisig ..."
edestestver = azonos sztil6kt61 szarmaz6 gyerekek. "Edestestverem

nekem vagy negy v6t, a tobbi mustoha."
mostohatestver = feltestver.
edes onokatestver = az edestestverek gyerekei. "Tizennegy gyerek,

mind edes onokatestver!"
masodik onokatestver = az edestestver gyerekeinek a gyerekei. "janesi

nekem masodik onokatestverem."
eggyes jany = egyedtili gyerek, nines testvere. Fili eseteben: eggyes gye

rek. "Eggyes jany, j6 hozomanya lesz."

III. Hazassagkotes utani megnevezesi szokasok
osszekerutek = osszehazasodtak."Nem vot semmink, mikor osszek ru

ttink." Mas megfogalmazasban is a hazassagkotes idejere utalnak:
at eve lesz tavaszkor, hogy odakerut a menyeeske."

az asszonynev hasznalati szokasa: a hazassag megkotesekor az asszonyok
felveszik a ferjtik teljes nevet: Kovacs janosne, de esak hivatalos
helyen hasznaljak, vagyis alig. Uteai besze!getesb61: "Ki a te nagy
anyad? - Gubuez Gyorgyne. - Nem osmerem. - Ott jon a saroknal.
- ja, Hunya Ilonka, igy mondjad." A falu tovabbra is a lanynevti
kon tartja szamon az asszonyokat. "Keserves elettink v6t. Pelyva
Maresanak is ny6e el6 gyerek, nekem meg het." Maguk az asszo-
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nyok is a Uinyneviikhoz ragaszkodtak. ,,- Mondja meg a nevet.
- Hat akkor Szalai Gergelyne vagy a sajat nevem? - A nevet.
- Akkor Bognh Ilonka." Egy 1893-as vegrendeletbal: "Alulirott
nev szerint Pinter Etel ferjesiilt Szabo Karolyne ... " A falu sirke
resztjein is lanynevekkel jelzik a szazad elsa feleben meghalt asszo
nyokat: Arany Terezia, Pinter Anna.

kend = maga. "Hallja, kend!" "Gyiijjon, kend." Reszletezve lasd
a kovetkezo szoeikknel.

he = maga, kesobb = teo A szazadfordulo tajan az asszonyok magaztak
ferjeiket, a ferjek pedig tegeztek asszonyaikat. "Nagymamam soha
nem tegezte nagyapat. Se nem szolitotta sehogy. Hanem: - Gyiijjon
man, kend, enni. Akkor nagyapa odament: - Te mindeg levest
fozol? Oszt esatt neki eggyet. Mikol' kerdeztem errol, azt mondta
nagymama: - A, tudod is te ... fgy szoktam meg." "Ha merges vot
nagymama, akkor: kend, ez jarta. Ha szebben akarta mondani,
akkor: he. - Hallja, he, man nagyon kopott ez a mangolo, kene egy
masik." "Edesanyam man tegezte edesapamot: hallod, he. De
neven sose neveztek egymast, meg man a kend, az man edesanyam
idejibe nem vot divat. A magazasra meg 1970-ben is talalunk ada
tot" ... szomszedok votak a Gorbegar utcaba, ott gyerekeskedtek.
Oszt mikor elvette, az aszony megmagazta az urar. Mondom neki:
- Mer kendezed meg az urad? - Igy kivanja."

menyemnek valo = az udvarlas ideje alatt nevezte igy a menyasszonyt
a valegeny egesz esahldja. "Mentem ki gyuteni a menyiinknek va
loyal. "

leginyembe1' = legeny. "Edesapam meg akko1' leginyember vot, mikor
so1'ozt:1k. "

Ujasszony, ujember = fiatal hazasok megszolitasa kozvetleniiI ahazassag
kotes utan. "Meg kellett taneoltani az lljasszonyt."

menyeeske = fiatalasszony. "A testverek nem veszekedtek, a menyees
keknek meg nem vot szabad veszekedni. Igy osztan bekesseg vot."
Volt olyan esallid, ahol csak addig hasznaltak a menyecske elneve
zest, amig az anyosnallakott a fiatalasszony; mashol pedig addig,
amig az elso gyerek megsziiletett.

vo = a vejem, a lanyom ferje. "Tan csak nem beteg ez a va, olyan her
vadt."

szomoru anya = a menyasszony anyja. Magyarazat: elvesziti a segftseget.
oromanya, oromapa = a volegeny sziilei. Magyarazat: oriilnek, mert

segitseg, uj munkaer6 keriil a hazhoz.
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anyos, apos = a hazassagkotes utan a hazastarsak ugy szolitottak az
anyost es az apost, ahogyan a hazastarsa. "Anyosomot edesanyam
nak hittam, aposomot meg edesapamnak - mindeg ugy, ahogy az
ura szolitotta, ez vot a szokas." Az anyos, apos kifejezest megszoli
taskent nem hasznaltak, csak ha a szoban forgo szemelyekrol
beszeltek: "Keminy asszony vot anyosom."

uram = ferjem. "En szerettem az uram."
ember = ferj. "Az asszonyok fontak, az emberek meg kotottek a kast."
csaUidos ember = olyan nos ember, akinek mar gyereke is van. "A Korbe

csalados emberek jartak."
asszony = feleseg. "EI akartam bujni, hat gytin az asszony elejbem a gye··

rekekkel. ,"
sogor = a lanytestver ferje, vagy a ferj lanytestverenek a ferje. "Pista

sogor edesapam huganak az ura." A gyerekek is orokoltek ezt
a megszolitast - sogor bacsi. - Amikor jelentos szemelyiseg kertilt
a csaladhoz sogornak, akkor a megnevezest illett kihangsulyozni:
"Timar tanito sogor."

sogorasszony = az angyika anyja.
angyika = a fiutestver felesege, a nagybacsi felesege. "Ceci angyi szep

asszony vot."
vadhazassag = egyhaz al tal meg nem szentesitetthazassag. "Erkolcstelen

eletet eltek, vadhazassagba votak tiz evig, majd oszt megesktidtek."
megesett lany = lanyanya. "Megesett jany mindeg vot ... "
megesett gyerek = a lanyanya gyermeke. "Tanyan nem sok vot a meg

esett gyerek."

10. sz.
Angoli Borbala

~
~emqJ~

Szabo nem jol szabta? Varro nem jol varrta?
Pedig 0 is ott volt, mikl)r elrontotta.
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.- H6herok, h6herok, vigyetek lanyomat,
vigyetek lanyomat az akaszt6fara.

- 6, kedves j6 anyam, csak egy 6rat hagyjon,
csak egy 6rat hagyjon, mig levelet irok.

- Ha a levelet megkapod, rogton elolvasod,
suru konnyeidtol a betut nem latod.

- Kocsisom, kocsisom, fogjal be hat lovat,
fogjal be hat lovat, azt is a legjobbat.

- 16 napot, j6 napot, ismeretlen anyam!
HoI van a leanya, Angoli Borbala?

- Kint van a kiskertben viragokat szedni,
viragokat szedni, gyongykoszorut komi.

- Neztem ott, nincsen ott, ismeretlen anyam.
HoI van a leanya, Angoli Borbala?

- Bent van a szobaban asztalt teriteni.
Asztalt teriteni, vendegeket varni.

- Neztem ott, nincsen ott, ismeretlen anyam.
HoI van a leanya, Angoli Borbala?

- Mit turom, tagadom, csak ki kell vallanom:
bent van a szobaban, gyaszos ravatalon.

Ekkor a volegeny belenyul zsebebe,
belenyul zsebebe, kest nyom a szivebe.

- Verem a vereddel egy patakba folyjon,
Lelkem a leIkeddel egy Istent imadjon.

Enekelte: Dinya Imrene Szurovecz Piroska
Gyujtotte: Vaszk6 Iren
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ADATKOZLOINK:

Balogh Vincene
Bela Lajosne Hornok Eszter
Bella J6zsef
Bordacs Ignacne Pinter Etelka
Bula Vincene Nemes Margit
Dinya Gyorgyne Timar Maria
Fulop Mihalyne Szilagyi Julianna
Gubucz Gyorgyne Hunya Ilona
Gyuricza Elekne Timar Krisztina
Frank6ne Hornok Hermina
Gellai Elekne Bella Maria
Hegedus Imrene Hegedus Etel
Hunya Andrasne Varju Jozefa
Ivanyi Lajosne Habzda Maria
Kiszely Imrene Timar Veronika
Kiszely Vincene Ovari Timar Veronika
Kom6czi Imrene Szab6 Ilona
Kovacs Bela
Kulik lmrene S6cz6 Margit
Kurilla Janosne Vaszk6 Maria
Matyusz Gyorgyne Kiss Maria
Nemeth Andrasne Dinya Eszter
Pelyva Elek
Pelyva Elekne Sziikseg Timar Anna
Pelyva Imrene Hunya Ilona
Pe1yva Janosne Bella Etelka
Petkov Demeterne Nandori Maria
Pinter Antalne Farkas Margit
Racz Istvanne Gyebnar Jusztina
R6za Antalne Varju Eszter
Szab6 Elekne Kovacs Etelka
Szalai Gergelyne Bohrat Ilonka
Szepvolgyi Peterne Gubucz Eszter
Szilagyi lmre
Szuj6 Peter
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Tank6 Andnisne Szab6 Irma
Tfmar Imre
Ozv. Tfmar Istvanne Gubucz Margit
Tfmar Janosne Nemeth R6za
Tfmar Vilmos
Uhrin Frigyesne Papp Julianna
Uhrin Imrene Galabos R6zsika
Varju J6zsefne Szurovecz Maria
Vaszk6 Imrene Hegedus EteI
Veha Imrene Kovacs Iren




