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BEVEZETO

A tiz katetre tervezett sorozat harmadik katetet tartja kezeben, Kedves
Olvas6. Az els6 ket katet volt: Az endr6di gyerekek elete a szazadfordu16t61;
a masodik katet volt: Az endr6di asszonyok elete a szazadfordul6t61. A negye
dik katet temaja a jeles napok endr6di hagyomanyainak feldolgozasa lesz, meg
je1eneset 1994-re tervezziik.

A harmadik katet az endr6di parasztemberek eletet mutatja be a szazadfor
duI6t611944-ig. Ez az id6szak megegyezik a faluhoz tartoz6 tanyavilag kitelje
sedesevel. A tanyai eletm6d nalunk is a jobbagyfelszabaditas utan kezd6datt, es
- miutan a lakossag gyorsan szaporodott, a szazadfordul6ra a falu hataraban
mar minden fOldet elfoglaltak az emberek. Nem sok id6 mulva el6allt az a hely
zet, hogy a faluhoz tartoz6 faldteriilet nem tudta eltartani a lakossagot. Ekkor
kezdtek elhagyni az emberek a falut, mentek a "megelhet6seg" utan. Kivando
roltak Amerikaba, elmentek kubikra, summasnak, cselednek. Taplraesett,
okos embereket adott Endr6d orszagnak-vilagnak, mikazben maga a falu visz
szafejl6desnek indult. 1930-ban a lakossag 13 928 volt, rna alig 6000.

Az Endr6d karnyeken el6 parasztsag elete 1948-ig viszonylagos nyugalom
ban telt. Atveszeltek a ket haborut, a gazdasagi vilagvalsagot, eltek, ahogy lehe
tett. A tanyavilag vegleges megszunesenek oka az 1960-ban kicsucsosod6, un.
"altalanos szocializalas" volt. "Az a paraszti elet, ami v6t a haboru el6tt, az visz
sza nem gyiin soha. V6t abba j6 is, v6t abba rossz is." ~ mondja az egyik adat
kazl6nk. Katetiink sem visszasirni szandekozza az akkori eletet, hanem bemu
tatni: ez a vilag szamos ertek hordoz6ja volt. Meggy6z6desiink, hogy - egyeb
gazdalkodasi formak mellett - a tanyas gazdalkodasm6dnak is volt letjogosult
saga, es nem a megsziintetes, hanem a korszerusites lett volna mindnyajunk er
deke.

Ebben a vilagban - ugy tunik - a termeszeti es a gazdasagi tarvenyek a fon
tosak. Amikor mar a politika is megjelenik, az semmi jot nem hoz a parasztsag
nak. Az emberek termeszetkazelben eltek, eletritmusuk azonos volt a terme c

•

szet ritmusaval egy napot tekintve is, es egy evet tekintve is. Amikor a nap
lement, a tanyan elcsendesedett minden; ugyszinten: tavaszkor kezdtek, 6sz·
kor befejeztek a munkat, telen pedig "teleltek". A munkajuknak volt eleje es
volt vege, volt id6 pihenesre, iinnepeiket melt6 m6don megtartottak. Az id6ja
rasra kellett figyelniiik, az allatbetegsegekre, a navenyek fejl6desere. Meg ha
a csapasokat figyelembe vessziik, akkor is azt mondhatjuk, hogy nyugodt ele
tilk volt. A bajban is asszefogtak, hiszen mindenkinek az volt az erdeke, hogy
segitsek egymast. Ezeknek az embereknek az egymashoz val6 viszonya mind
maig pelda erteku. Nem irigykedtek egymasra, hiszen - egy-ket kivetelt61 elte
kintve - csak igen nehez munkaval tudott barki is el6re haladni. Tiszteltek
becsiiltel< egymast. Az adott szonak nagyobb hitele volt, mint rnanapsag egy
sokoldalas szerz6desnek. "En mondok valamit, te meg nem hiszed - mama ezt
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a vihlgot eljiik. Akkor amit mondott valaki, az biztos, hogy ugy volt, es igyeke
zett a masiknak ugy elmondani, hogy a segitsigire legyen."

Ebben a vilagban a munka nem kenyszeruseg, hanem eletm6d volt. Ismer
tek a munka oromet. Dolgozni es a munkajukb61 megelni akartak. Odaadni
a fOldnek, amit a fold ker: tragyat, munkat - es elvenni a foldtol, amit a fold ad;
Ebben a folyamatban a tisztesseges hozzaallas volt a kifizetodo. "A fodet
becsapni nem lehet - tanitja a parasztember a fiat. - Hamarabb csap be a fod
teged, mint te a fodet."

A masik jellemzo dolog a parasztembernel a foldszeretet volt. Gyujteseink
soran gyakran talalkoztunk ilyen kijelentesekkel: "A parasztember tisztelte
becsiilte a fodet." Vagy: "A fodet szeretni kell. Aki nem szereti a fodet, menjen,
hagyja ott, ne is taposgalja, ugyse er el vele semmit." Ez a foldszeretet a sok-sok
nemzedeken keresztiil felhalmoz6dott banatban-oromben, kudarcban es siker
ben, a hosszu eletek soran a fOldbe fektetett munkaban gyokerezik. A tapaszta
latokban, amelyek apar61 fiura szalltak orokiil es ugy erkeztek meg, hogy j6 ala
pot adtak a tovabbfej16deshez. Erdemes rafigyelni: a fiuk mar 13-14 eves
korunkban felnottmunkM vegeztek, de csak j6val kesobb, 24 evesen valtak
nagykoruakka, tehat a kotelessegeiket j6val elobb megtanitottak veliik, mint
a jogaikat.

OnellM6ak voltak - erre szoritotta oket a helyzet, amiben eltek. Maguk
csinaltak mindent, amit csak lehetett: seprut, kast, kisebb kocsifelet, citerat,
kifaragtak szovoszeket, gyonyoru egyedi butorokat, kutat astak, felepitettek
a tanyat. Ertettek a novenyekhez, ertettek az allatokhoz, ismertek a gazdalko
das osszetevoit, az idojaras torvenyeit, es megteremtettek sajat kulturajukat.
A tanyan az iskola epiilete a kozosseg haza volt: a tanulas szinhelye, a muvelo
des szinhelye, es az ott e16 emberek temploma. A tanyai tanit6 pedig nemcsak
kozottiik, hanem veliik elt, felnottekne1<-gyerekeknek egyarant a "lampas"-a
volt. A negyvenes evekben az endrodi tanyavilagban 11 olvas6kor es 23 iskola
(!) mukodott. Nem volt kiilso szervezo, a tanyai tanit6 es az ott elo emberek
mukodtettek az olvas6koroket. "Ha man egy h6napig nem v6t semmi rendez
veny az olvas6korbe, akkor elkezdtiink gondolkozni, hogy valamit kene csi
nalni." - mondja az egyik adatkozlo. Keves ujsag jart, keves konyv volt, de azt
sokan olvastak. Szukebb csaladi korben - ez alatt 20-30 ember ertendo - eloke
riiltek az "eload6muveszek" reges-regi torteneteikkel, nagyapaikt61 hallott
legendaikkal. Elokeriiltek a "zeneszek", es csak ugy, a maguk sz6rakoztatasara
naponta megtortent a csoda: a kozos enekles, dalolgatas. Es milyen szepen tud
tak mulatni a lakodalmakban, egy-egy diszn6toron ezek a ferfiak. Mindez
alkot6 munka volt, a sz6 teljes ertelmeben vett onmuveles. Talan nem tulzas azt
allitani, hogy a nepi kulturat a huszadik szazadban a tanyavilag nepe orizte meg
legtovabb. Alkalmas is volt erre: tiszta lelku emberek voltak.

A vallas eletm6d volt a parasztsag szamara. Nemigen beszeitek roia, eltek.
A vallasi iinnepek azzal, hogy ugyancsak a termeszet korforgasat kovettek, jol
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szabalyoztak a munka es a pihenes valtakozasat. Ugyanakkor lehet6seget adtak
arra, hogy az emberek dfszbe oltoztessek a szfviiket. Jelen kotetiinkben keyes
utalast talalnak a vallasra; sorozatunk negyedik kotete vallalkozik a tema teljes
kifej tesere.

A kotet nyelve: igyekeztiink valtoztatas nelkiil kozolni az itt el6 emberek
gazdag es szemleletes kifejezeseit, pI. korteszaru asztag, menyecskedereku
Mve. Talal6 kifejezes a fiatalok ona1l6sodasara: "Akkor kezdtem el a magam
kormit ragni." "Akkor kezdtem el a magam k6dusa lenni." A magvetes idejlere:
"minden magnak megvan a maga nevenapja." Nemigen szoml magyarazatra
a kovetkez6 mondat: "Ez az orszag hogyha nem lett v6na behajintva a kozos
alkolba, man egy kis Dania v6na." A kiejtesi sajatossagokat is pr6baljuk vissza
dani, es szogletes zar6jelben kozoljiik a koznapi lefrast, pI. puha [puha], ere-ara
[erre-arra], akkoru [akoriil], cs6vessen [csovesen], fderiz [felebred], masiive
[mashova], pergel [porkol], jaszjot [jaszolt], elejbe [elebe], ecaka [ejszaka], sza
lona [szalonna], elter [elfer], Varnyas [Varjas] stb. Valtozatlanullemondtunk
a legszebb endr6di kiejtesi sajatossagr6l, a e jeloleser61: nagyon zavarna a szo
veg amugy is sajatossagokkat teli ertelmezeset. (Ilyen e van a megyek, a begre,
a gyerek stb. szavakban.)

A kotet mult id6ben kozli a visszaemlekezeseket, megis, id6nkent jelen
id6re valt a szoveg. Magyarazat: maguk az adatkozl6k valtanak jelen id6re, pI.
"Ket nagy eperfa van a tanyaudvarba."

Igaz, ami igaz, ennek a kotetnek az anyagat nehezebb volt osszegyujteni,
mint a masodik, az asszonyok eleter6] sz6l6 kotet anyagar. Egyreszt mert a fer
fiak szukszavubbak; amikor a munkajukr61 faggattuk 6ket, azzal fizettek ki
minket, "D6goztunk, ami gyiitt sorba." Masreszt, mert bizalmatlanabbak is
vohak, amin nemigen lehet csodalkozni. Es - bar neheziikre esett, megis ren
delkezesiinkre alltak. Koszonjiik! (Adatkozl6ket lasd a 00. lapon.)

J6les6 erzes tapasztalni a munkankhoz nyujtott sokfele es sok helyr61
erkez6 segftseget. Egy-egy regi kep, terkep, az Egerbe elszarmazott Varga
Laszl6 sokoldalas visszaemlekezese eppoly fontos szamunkra, mint az Orszag-·
epft6 Alapftvany SO 000 forintos kiildemenye. Ok tudtak: " ... nekem a keres
nagy szegyen, adjon ugy is, ha nem kerem ..." [Nagy Lasz16]. Koszonjiik a Het
Torzs Alapftvany 30 000 forintjat, a Pro Cultura 30 000 forintjat, a Lakitelek
Alapftvany 10 000 forint jar, Ugrin Bela Vancouverb6l kiildott ISO dollarjat.
Koszonjiik a falu lakossaganak, hogy rendszeresen megvasarolja az el6z6 kote
teket. Az fgy befolyt osszegb61 es az alapftvanyok tamogatasab61 tudjuk kiadni
az ujabb koteteket.

A Honismereti Egyesiilet minden tagja derekasan dolgozik az Endr6di
fiizetek sorozaton, termeszetesen terftes nelkiil: abban a hitben, hogy erteket,
fontos dolgokat gyujtiink ossze es adunk kozre. Koteteink alapjat Vaszk6 Iren
tanar 30 eves gyujt6 munkaja adja, amelyhez egyesiiletiink tagjai folyamatosan
gyujtenek. Az anyagot Hornok Lajosne tanar-konyvtaros allftotta ossze.
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A jegyzeteket R6za Olga tanar, a rajzokat Bella R6zsa tanar keszftette. A mun
kat Barna Gabor, a Neprajzi Intezet Munkatarsa iranyftotta. A t6bbiek is tet
tek, amit kellett: leveltarban gyujt6ttek, kepeket gyujt6ttek, vegeztek a gazda
sagi es adminisztraci6s munkat, gepeltek, megszerveztek az eUSzo k6tetek ela
dasat.

Ebben a k6tetben is k6zliink jegyzeteket, hogy - ha sziikseget latjak - kie
geszftsiik az adatk6zlOink altai elmondottakat. Figyelmiikbe ajanlom a 3. sz.
jegyzetet C... oldalon), amelyben Kondorostanya [ma Hunya] sikeres 6na1l6so
dasi t6rekvesei keriilnek bemutatasra. Lehet, hogy P6halom es Csejt is vegig
jarta volna ezt az utat, ha lett volna ra ideje?

Szfvesen vessziik, ha a k6tetben elOfordui6 hibakra felhfvjak figyelmiin
ket, hiszen ezek a helyreigazftasok nagyon fontosak. Cfmiink: Honismereti
Egyesiilet, Gyomaendrod, Pf. 20. 5501.

Tisztelettel:
Hornok Lajosne
egyesiiietvezeto
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TARSADALOM

I. A FALU FOLDMUVELO TARSADALMA

1. A FOLDTULAJDONOS

Nem akarom en lenezni a vilager se a tanut [tanuh:] emben, de olyan
iigyes, mint a parasztember, nines masik a fodon [foldon]. Annak mindent
tudni kellett, annak mindenho erteni kellett. A parasztsag tanotta fel az orsza
got - ezt el kell mondani. Nem akarom en evvel azt mondani, hogy a suszter,
meg a pesti gyari munkas, meg a tanito, az nem segitett bele az orszag dogaba
[dolgaba], dehogynem. De a parasztsag vot az indito, mer az termelte meg
a kenyeret, az termelte meg a hust, meg a tejet. Megtermelte, ugy birt a tobbi is
letezni.

Kiilon erzelem kell a mezogazdasagho. Aki nem szereti a fodet, az menjen
onnan, ne is taposgaIja, mer ugy se er el vele semmit. A gazdaIkodast szeretni
kell, a joszagot szeretni kell. Mer ha nem szereti, a fene megette. V6t regen is
olyan gazdalkodo ember, aki nem szeretett d6gozni, de nem is elt meg beliiHe.
Mink szerettiink. Abba nyottiink bele. Tavaszkor borzaszt6 szerettem legel
tetni a buzan. Mikol' meg megerik a buza, nem lehet azt elmondani, hogy az
milyen szep. A fodnek a szagat man kiesi koraba beszivja az ember. Mer kiilo
nos illata van fodnek. Eleg esak annyi, ha tavaszkor szant, siiti a nap a fodet
- annak kiilonos illata van. Minden darab fodnek mas a szaga. Meg egy fodnek
se egyforma: az egyik veginek nem olyan, mint a masiknak. Meg eso utan,
ahogy parolog - ez megint mas szag. Aki nem azonosul evvel a foldillattal, az
nem jo parasztember.

A parasztember ugy szereti a fodet, mint az a fafarago a fat, vagy az a festo
szereti festeni a kepet. Mer a fod, az olyan, mint az embernek a szive, az adja
a verkeringest. A fod megtermeli a kenyeret, a hust, a zsiradekot, mindent.
Mikol' katona votam, telbe meg esak-esak megvotam en. De tavaszkor, mikor
meglattam, hogy a parasztok szantanak, mintha millio tetu maszott vona a Mta
mon ... mikor lehet man ezt a piszkos ruMt levetni ... gyiittem vona hazafele
en is szantani.

En a paraszti eletbe a szabadsagot szerettem. A parasztembernek nem sza
mit az ido. Annak, hogyha ugy ad6dik, ejfelkor fel kell kelni. Hogyha meg ugy
ad6dik, nappal is le tud fekiidni. De azt a joszagot el kell vegezni, azt a kukori
cat meg kell kapani. Mosman aratni kell, mer a buza megert. Ezt esinalni kel
lett, akarmilyen meleg vot. Gyerek votam, hajnalba szedtiik a kaparekot [elhul
lajtott buzakalasz]. Vittem a fejemen kivit [kevet], kozbe szungyikaltam.
A batyam kiabalt ram, hogy man elhagytam a keresztet [18 keve kereszt alak
ban osszerakva], ahova tennem kellett vona a kivit. De esinaIni kellett. Nem
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zugolodott se az ember, se a gyerek. Nem zugolodhatott, mer beesuletinek tar
tona, hogy azt meg kell esimllni.

A paraszti munldt meg kell beesulni. Mer ha nines buza, az a kulf6ldi
annyier adja, amennyier akarja. De ha van buza, akkor en aszondom a kulf6ldi
nek: - Nem kell, 6regem, en olcs6bban odaadom. Oszt akkor hozzajut az az
iparos, az a gyari munkas is, az az ertelmiseg is. Oszt en is megtanalom a szamf
tasomot, meg az is megtanaja a szamftasat.

2. A FOLDNELKULI

Endr6d6n a huszas evekre annyira felszaporodott a lakossag, hogy elfo
gyott a megeIhetest ado f6d. Akkorra man a falunak a fele tanyan elt, ez vot vagy
nyocezer ember a huszonhatezer katesztralis hold f6d6n. Keves vot a fad. Az
ugy fel vot aprozva, hogy az man nem vot eleg a megelhetesho. Mer hiaba
- nagyapamnak tiz szuletesbu nyoc gyereke nevekedett fel hatvan hold f6dre
- mi jutott egy gyereknek, semmi. Tiz hold rigajosi f6dbu [lasd a 00 lapon a ter-
kepet] egy nagycsalad nem tudott megelni.

Ugyhogy ahun f6det osztottak, ott az endr6di ember mingya vett, vagy
haszonberelt. Haminc6tbe felosztottak Svarc-balat [Schwarz], Banfi-balat
[Banffy], Fabian-balat [Gyomahoz tartozo Csudaballa reszei]. Csuval' Illes
bacsi, Vaszko Miklos bacsi, Ful6p Imre bacsi, Hunya Miklos, Debreceni Elek,
megmeg sokan endr6diek mentek oda. Nyilasnak is jo felit endr6diek laktak.
Gabonast is az endr6diek laktak. Mink a s6gorommal ketten csinaltunk Var
sanyhaton 93 hold f6det. Nagyon sok endradi ment a gyomai tanyakra berelni
fadet. Azok az emberek reformMusok votak, nem vot csak ket gyerek meg
harom, nem apr6z6dott ugy szet a f6d, sok vot a nagygazda. A gyomai gazdak
ragaszkodtak az endr6di berl6h6, ugyhogy addig nem is adtak ki gyomai
embernek f6det, meg vot endradi jelentkez6. Mer az endr6di asszonyok hiresek
votak a tapasztasru-meszelesru, az emberek meg ugy megmunkaltak a f6det,
ahogy csak lehetett. Muszaj vot, meg kellett elni.

Az emberek hamar kitanatak azt is, hogy 6ssze kell fogni - ra votak lltalva.
A pohalmi f6d Gyoman 1935-ig baro Huszar Karolye v6t. Mikormeghallottuk,
hogy ki lehet berelni, 6sszefogtunk, tizenhatan csinaltunk egy szakcsoportot.
Tizen6t napig a berlet fel vot ajanlva a gyomaiaknak, hogy oszt nem jelentkezett
senki, a mienk lett. Racz Lajos bacsi, Ugrin Peter bacsi, Vaszko Mihaly bacsi,
Vaszko Pali baesi, Bula Lajos, Hunya Elek bacsi, Zsombok Andras, Farkasek,
Ivanyi Miklos bacsi, Nagy Hornok Imre bacsiek, Kanadas Timar Joska - mind
endr6di nagycsalados parasztember fogott 6ssze. Nagy tekintelyunk lett a nep
elatt, mer nagyberlak lettunk - oszt vot, aki az istalloba k6t6z6tt be, mer nem
vot semmije. De ottmaradtunk, gazdalkodhattunk, mer llgy akartuk. A f6d, az
mindenfele vOt. A major k6rnyeke porszek v6t. Pusar, azutan a Kerek to k6r-
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nyeke, az feketefod vat. Majd oszt haladtunk elore. Ami hasznot hozott a ber
let, azon gepeket vettunk kozosen. A gep, az borzaszto sokat segitett. Mikor
raert, olyannak is berbeadtuk, aki nem vat a tarsunk. Akkor keresett nekunk
a gep, kifutotta az uzemanyagot. Mikor tonkrement a baro, akkor man meg is
birtuk venni a fodet - kinek mennyire futotta, annyit vett belulle. Mink
huszonnyolc holdat vettunk meg. Mindenki a sajat fodjin dogozott, a fod nem
vat kozos, csak a gepek. Haladt elore mindenki, jo vat ez nagyon. Felhuztunk
egy kis tanyat, keresztuvalot [mellekepiilet]. A Pusarba sokan epitkeztek.
Zsombokek, akkor Nagy Hornok Imre bacsiek, akkor Ugrin Peter sogorek,
akkor Kanadas Timar Joska. Surun votak a tanyak. Lett egy vegyesbolt,
kocsma, Simon Ime vat a bodas [boltos] is, meg a kocsmaros is. Vat iskola,
konyvtar, tejcsarnok, villany is lett, posta is. Ott egy falu lett vona, ha megma
rad. A termeny is mind a nagymagtarba vat. Ki vat osztva: - Teneked 50 hold
van, ennyi magtar jar. Csak ki vat jlelolve, nem vat az elrekesztve. A kucs
[kulcs] Vaszko Pali bacsina vat. Akinek kellett, elkerte a kucsot, elvegezte
a kipakolast-bepakolast, visszaadta a kucsot - ennyi vat. Nem veszett el soha
semmi. 1

Feles berM

A faluba vat egy-ket csaladtalan ember, maganyos, attu berelhettunk. Vat
az a Timar Imre bacsi, annak vat 90 hold fodje, de csak ket janya vat, attu berelt
apam tizenhat hold fodet. Ebbu nem gazdut meg, de azt elerte, hogy a csaladjat
tudta foglalkoztatni. Felibe birtuk. Megegyeztunk: ennyi a gazdae, ennyi
a mienk. Legfeljebb egymaskozt papirra vetettek; egyik is, masik is alMrta.

Nem vat ebbu vita. Regen, ha szoba megegyeztek, sokkal tobbet jelentett,
mint most a papir. Nem er az semmit, hogy papirra is van vetve, ha nem tartjak
be. A feles berlet ugy nezett ki, hogy lovat, kocsit, vetomagot en adtam, azada
jat en fUzettem [fizettem] a fodnek, en dogoztam, meg a csaladom. Na most:
mindennek a fele ment haza annak, akie vat a fod. Tojas, liba, kiscsirke,
szalma, kukorica, minden. Ami megtermett buza, annak is a felit Ie kellett
adni. Akkor, ami maradt, annak egy reszit vitte a gep [cseplogep], akkor ami
maradt, az kellett kenyernek va]onak, meg a vetomagot is felre kellett tenni.
Ami megmaradt, abbu fUzettuk a jovedelemadot, meg vettunk egy-ket ruMt.
Sokszor morogtam is az asszonynak, hogy jobb lett vona, ha beres maradok.
Meglett vona az alkudt berem, oszt nem vona ennyi gondom - bajom.

Harmados

A harmadosnak csak a termes harmadresze jart. De man akkor csak a veto
magot adta a harmados. A Kertekbu [Oregszolo] nagyon sokan kijartak
Hunyara harmadosnak. Mer az a tiz hold fod, ami a Kertekbe jutott, nem
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katatte Ie azt a nagy csaladot. Akko1' meg husz holdat vallaltunk, bevetettiik
kuko1'icaval, megkapaltuk, teta1'tuk. Akko1' miko1' 1'aktuk a kocsi1'a, egy ke1'ek
kas kuko1'ica a mienk vot, ket ke1'ek kas kuko1'ica meg a gazdae vOt.

Negyedes

Akinek nem vot semmije, az kiment negyedesnek, akko1' a te1'mesbu min
den negyedik mazsa vot az ave. A gazda adta a vetomagot, a gazdae vot a kocsi,
a lovak, a gazdasagi sze1'szam, minden. A negyedesnek nem vot semmi, csak
a munkaereje a csahidjaval egyutt. De csak jobban jart, mint a cseled. Mer aki
beallt cselednek, az kiment egyediil a tanyara, a csaladja meg a faluba maradt.

Cseled

A Tiikary birtokon kivul cseledet csak a nagyobb gazdak fogadtak.
Azokho se lehetett menni sokaig, mer ahogy nyottek az 0 gyerekekik, man azok
dogoztak. Ujevkor a Koronaba [vendeglo] vot az emberpiac - a cseledfogadas.
Akkor megmondta a gazda: ujevtu ujevig adok neked 12 mazsa buzat, 4- SOl'

kukoricat, adok egy par csizmat, egy kocsi fUtot, 2 malacot, ez lesz az evi bered.
Megneztek, milyen testalkatu a cseled. Akinel ugy latszott, hogy tabb munkat
bir, annak tabb bert igertek. Igyekeztek azutan is a cseledet jo allapotba tartani,
hogy a munkat jo' el tudja vegezni. Vot egy szarvasi mamoka, az mindeg csak
savanyulevest adott. Mondom neki, hogy szalonnat is adjon, ne csak savanyule
vest. - A, aszongya, akkor arra sok vizet iszol, beteg leszel. - No, mondom,
honap nem gyiivunk dogozni. Akkor oszt vot szalonna is, kenyer is rendesen,
igy aztan birtam dogozni.

Nagyobb gazdaknak vot olyan tanyaja, ahun a beresek maguk laktak
a tanyaba, a gazda meg bent lakott a faluba.

Vot kaztuk egy idosebb beres - a1'egberes -, az ertett a gazdalkodasho, az
iranyitotta a tabbit, az fozatt a tabbire. Mer ezek berkosztosok votak: egyszer
egy heten a kocsisberes bement a gazdaho, akko1' vitt ki a tanyaba kenyeret,
szaraztesztat, krumplit, kasat, szalonnat. Ez a kocsisberes, ez fiatalabb vot,
a kisberes meg fiatalabb, a kondas, az meg olyan tizenharom eves forma vOt.
A gazda egyszer egy evbe fizetette ki nekik a bert, amibe megalkudtak.

Napszamos

Napszamba esetleg akkor mehettek a faluba az emberek, mikor a gatorne
takaritottak a kubikgad1'ak6t. Csak ilyen munkalehetosig vOt. Ugyhogy az
emberek csapatba verodtek, fogtak a taligat, elmentek kubikra. Arataskor meg
t6reskor vot munka, meg a gepha is elmehettek. Ugyhogy a kubikosnak meg
vot engedve, benne vot a szerzodesbe, hogy hat hetre hazagyiihetnek aratni
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meg a gepha. Hogy a fejadag, meg a teIi szalma meglegyen. Az aratasnak mazsa
buza volt holdja. A cseplest reszre csinaltak: 11 mazsa buzaer csepeltek 100
mazsat. Ebbu 5 mazsa a geptulajdonose vat, 6 mazsa meg a munkasoke.

Tanyas

Ugy fordigawik az emberek, ahogy tudtak. Edesapam, az elment haszon
beresnek 50 holdra, a tanyajat meg kiadta tanyasnak. Akkor odament egy olyan
zsellerember, egy olyan nincstelen, akinek nem vat meg haza se. A tanyasnak
nem vat katelezettsege, csak azer lakott ott, hogy rendbe tartotta a tanyat.
Akkor az a tanyas vallalt tizenkettedin tarest - minden tizenkettedik csoma vat
az ave. fgy tengodatt

3. ELVANDORLAs

Ha sehun nem kapott munldt a karnyeken, akkor tovabb ment az ember.
Mentek az endrodiek Vanya fde is, Ecseg fele is. Sartan laktak Dinyaek, Gyuri
czaek, Timar Frigyes bacsi, Timar Janos bacsi, Timar Lajos. Zsombok-akol
vat az a resz, oda kerutek Forgacsek, Timarek, Vaszkaek. Szarvason megvet
tek az endrodiek a Tyukaszbirtokot, mikor Decset osztottak, azt is mind end
rodi vette meg. Akkor a turi Perest is endrodiek vettek meg. Akkor egy csapat
ember lement Ujirazra, Kam16dre, kimentek Nemetorszagba dagozni. Csak
a Jaisten a megmondhataja, hogy meg hova el nem mentek az emberek. Ameri
kaba akkoriba tabb ember ment ki Endrodru, mint Csabaru [Bekescsaba]. Vat,
aki hazagyutt, v6t, aki odamaradt. Nagyapam is, szegeny, a negy es fel hold
fOdhb akart v6na ragasztani egy keveset, de felev utan meghalt Amerikaba - egy
epitkezesne leesett az allvanyru. Ugyhogy nagyanyamnak csak a negy es fel
hold fodbu kellett feltartani a nyac gyereket, de akkor man magamaganak. De
az en edesapam is csak kiment. Eros vat, a dologtu nem felt, oszt itthon is csak
beresember v6t. Kint vat at evig, abbu vett husz hold fodet, meg tanyat. Nem is
gyutt vana haza meg akkor se, azt akarta, hogy mink is menjunk utana. De
edesanyam megirta neki, hogy kiveres lesz majus elejin [kiveres = nyari lege
lore hajtjak az allatokat]. Akkor oszt hazagyutt edesapam. Mer a pasztoreletet,
azt nagyon szerette.
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II. A CSALAD

1. ANAGYAPA

A csaladfa a vagyon v6t - a vagyonnak a tulajdonosa a nagyapa. Ez meg igy
v6t a haboru elatt. Edesapamek meg ott eltek Istvan batyamekkal a nagyapa
hazaba. Nagyapael<, a ket fia, az onokak, a menyecskek. V6t k~t nagy szoba,
meg egy konyha, meg a lecsapint6 [toldalekepiilet pI.: nyari konyha]. Egyiitt
ment ki a csalad a mez6re, egyiitt kellett d6gozni a csaladnak. A gazdasagot az
oregek iranyitottak: - Most ide ezt vetiink, most oda azt vetiink. Az oreg
nagyapa megmondta, akkor kiment, oszt megnezte, vetik vagy nem vetik. Meg
meg nem halt, mindeg a vat a gazda. Ha valamek fianak nem tetszett, hogy neki
az apja parancsol, az elment a gyomai hatarba felesnek. De az oreg a vagyont
nem adta szejjeI. Nagyon sokat lehetett tanuni az oregektli. En nagyon szeret
tern nagypammal beszegetni. Sok bolcsesseget osszeszedtek a regi oregektli.

Egy szep nagyapa-kep. Akkoriban az idos emberek jenykepezesekor a tel'dukre tet
tek, az ulo asszonyok pedig az oLUkben osszekulcsolva tartottak a kezuket. (Homok

Istvan)
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Nem azer mondom, hogy az en nagyapam vot, de az nem vot butabb egy szallal
se, mint a mai tudosok. Most kiszamoljak, mibe mennyi feherje van. Nagya
pam ezt tudta: - Fiam, a disznonak, ha szoptat, kukoricat ne adja, mer elfogy
a teje. Korpat adja neki, fiam, arpadarat adja neki, meg heredarat.

Nagyapam gatyaba jart meg kotobe. A hetkoznaplo gatya vaszonbu vot,
a vasarnaplo gatya meg gyoesbu. Vot hatsze}es, hetszeles, kinek milyen. Olyan
fehir vot, mint a ho. Nem vasaltak, de ugy hajtottak, hogy kisimult, a rakas
megmaradt. A gatya felett lajbi vot, a lajbi alatt gyoesing, gaUerja is vOt. Nem
vot nagy otozet. Vot az emberisegnek harom ruhaja - esetleg. Vot egy munkas
ruhaja telire, vot egy munkasruhaja nyarara, meg vot egy iinneplo ruha. Meg
varrtak az asszonyok ingeket. Fekete ruha, fekete kalap, feher ing - ez vat az
iinneplo ruha. Mindegy vot, lakadalom - temetes, akarhogy siitott a nap, ebbe
gyiittek haza a faluba.

Mikor megoregedtek, vettek a faluba hazat, nagyanyammal bekotoztek.
A legtobb tanyan lako embernek man oreg korara vot annyi tehetsige [itt:
penze], hogy vegyen egy hazat a faluba. Az idos ember man akkor nem votarra
raszorulva, hogy kint lakjon, a esaladja eltartotta. Meg vot hatarozva, hogy
minden evbe ket-ket mazsa buzat, harom-harom mazsa kukorieat, fUtot, haza
hoztak nekik a gyerkekek, abbu az oregek itthon eldegeltek.

Mikor megfozott edesanyam, az egyik gyerek vitte az etelt a kisbegrebe az
egyik nagyapaho, a masik gyerek a masik nagymamaho.

- MivelUnk man nem fakasztanak vizet - igy mondogatta nagyapam. N em
tudom el se kepzelni, hogy e~ek meg annyi dolog utan. Se kezem, se labom. Azt
a sok csutkat kivagni, azt a sok kukoricar letorni, azt a sok gazt [buzat] levagni.
Lehetetlen dogokat megesinaltunk: a tul a korosi reszt majd mindeniitt megte
ritettiik, hogy teremjen. Talicskaval! Azt a sokezer kilometert legyalogohuk.

Mikor oszt meghalt nagyanyam, meg nehezebb lett nagyapamnak: - Ott
hagyott az asszony. Mosman tudom, hogy mikor a ket hizobu az egyiket levag
jak, a masik mer nem eszik. En is sokszor nekifogok enni - nekifogok, de nem
kell. Szornyu ez a magany, soha nem gondoltam vana. Mikor megsziilettem,
man oten votunk, majd oszt lettiink tizen is a esaladba., Akkor megnosiiltem,
akkor megint nem magam votam. Most meg egymaga huppog az ember [elde
gel]. Tavaszkor meg esak-csak. Kimegyek a kertbe, elmotozok. Mer azer
annyira meg nem faradtam el, hogy ne szeretnek meg most is dogozni. Van
a Haresasba fOdem, nyari idobe nines nap, hogy ki ne menjek. De telen is min
den heten esak kimegyek. Szetnezni. Kerulok egyet, megnezem, a nyulak nem
ragtak-e meg a kis fakot. Ez nekem jo. Megszagolom a fodet.
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2. AZAPA

Mikol' nagyapamek bekotoztek, edesapam lett a pal'ancsad6, edesapam
vette at a gazdasagot. Az en apam olyan v6t, hogy a gazdalkodasba a fiuk nem
sz6lhattak bele. - Vegyetek a kapat, menni kell kapani. Akkol' vettiik a kapat,
mentiink kapalni. - Fogjatok be az ekebe, megyiink szantani. Akkol' nem v6t
olyan, hogy lagy meg az a fad, vagy ilyesmi. Nem lett v6na el'telme se a vitanak,
mer az en apamtu csak tanuni lehetett. Az ugy gazdalkodott, hogy Ie a kalappal.
Huszonharom hold fodet vett a tizenegy gyereke mellett, meg ket tanyat, meg
b6dat is nyitott. De kocsmaba nem v6t soha. Oszkor elment Tiszafoldvarra,
onnet hozott egy hord6cska bort, azt iszogatta. Leginkabb disz6torkor. Megv6t
a vacsora, azutan iszogattak, danogattak. Edesapam mikor d6gozott is, mindeg
danot, vagy fiityiireszett. Man messziru hallottuk, hogy edesapam fiityol
- akkor oszt nekiink is jobb lett a kedviink.

Nalunk nem v6t szoros [szigorusag], a negy nagyobbik fiaval edesapam
megbeszelgette: - No, fiaim, te, meg te, gepbe fogtok reggel, vettek. Apellata
azer nalunk se v6t, a dogot el kellett vegezni. Akkor este: - No, elvegeztetek?
- El. - Jo' van. Akkor megbeszeltiik a masnapot. Reggel mindenki tudta, mi
a doga. Nem vot olyan, hogy en masfele megyek. En mindmaig azt mondom,
hogy az en apam nagyon jo parasztember v6t. Gondolkodott, ugy gazdalkodott.
Deszkan szamolgatta meg kis papirokon, hogy lesz jobb. MindhO erteni kellett
neki, mindent meg kellett neki csinani. Az en apam ugy tudott szantani, hogy
vegig lehetett loni a bol'ozdajan. Azt a lovat megelletni, tehenet megelletni, ha
ugy adodott, akkor meg kellett gyogyitani - ehho is erteni kellett. Felepitette
a tanyat, a lovat is maga vasalta [patkolta]. Tudott seprut kotni, kosal'at fonni,
meg a szovoszeket is megfaragta. Nem karomkodott, azt mondta, csak a tehe
tetlen ember karomkodik. Templomba se jan, messze vot a tanyaho, de min
den delbe elmondta az Urangyalat. Vallasos v6t, de nem nagyon.

Mikol' loptuk a dinnyet, annak nyoma nem vot, hogy szabad maradjon,
mer ha apam meglatta, olyan szavakot mondott szepen, lassan, hogy bizon'
lesiitottiik a fejiinkot, mint akit isten tudja, mennyire megvertek. Valahogy
akkor a szonak hatasa vOt. Maskor meg csak szetnezett apank, man a nezesitu
megijedtiink. Pedig nem bantott, nem mondhatom. Mikol' apam azt mondta:
- Fiam, eleg v6t, akkor eleg vot. Mi is lett v6na annyi gyerekkel, ha az mind
megy a maga feje utan ... Tiszteltiik edesapamot.
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3. A FlU

Munkdhoz szoktatds

Apar61 fillra szaflt a gazdalkodas. Mindenre megtanitottak benntinkot,
nem fogott ki rajtunk semmi. A gyerek 14 eves koraba keriilt ki gazdalkodni,
addig ott v6t a csaladba.

Man mikor iilni tudott, kapalaskor kivittek a kerek kast a dolo vegire,
beletettek a gyereket, kikotottek a kas ftiliho, korbe tamogattak, hogy liljon,
nezgelodjon. A kutyat melle iiltettek, hogy vigyazzon ra, a csalad meg ment
kapalni a kukoricat.

Mikol' man menni tudott, az 0 d6ga v6t, hogy vizet kellett ontogetni
a j6szagnak. Akkor rabiztak a libat, a birkat, ahogy nott: a diszn6t, a lovat.
Mikol' ment a kocsi, akkor odaiilt az apja olibe, vagy a batyja olibe, akkor oda
adtak neki a gyeplot: - No, vezesd a kocsit! Meg selyp v6t, de man tolta a talyi
gat: - Most mel< [melyik] 16nak adunk, edesapam? Megmarkolta a kis kezivel
a szenat, akkor a lovak koze felvette az apja, hogy 0 adja oda a 16nak a szenat.
Boldog v6t, hogy oti.i.lle elvette a Tiinder! Minket edesapam, mikor kiscsik6
lett, ecaka kihordott az ista1l6ba, hogy nezziik a kiscsik6t. Ott iilti.i.nk sorba
a 16can. Belenevelodott az emberbe a j6szagszeretet. A tanyai gyerek semmi
lyen allattu nem felt. Teri hllgom atbujt a hasa alatt a negy 16nak, ahogy ittak
a valyuna. A 16 nem bantja a gyerekeket.

A gyereknek man hateves koraba tudni kellett megkotni a tehenet, legel
tetni. Masfel meteres kotOfik v6t rajta, annak a vegit fogtam, legeltettem. V6t
ra eset, hogy fazott a labom - akkor kitanatam, hogy odaalltam a tehin oraho
[orrahoz], hogy fujja a labomho a me1eget.

Mikol' man het-ny6ceves v6t, konnyen a kezibe nyomtak a gyereknek
a kiskapat is. Akkor meg nem koveteltek, hogy verset [versenyt] kapaljon a szii
lovel- de viszont nem a labdat adtak a kezibe, hanem a kapat. Mer csak annak
a gyereknek v6t becsi.i.lete a csaladba, amek [amelyik] d6gozott. Amit birt.
Ahogy apam kapalt, en egy masik sort felfogtam mellette. Akkor en abbu
a sorbu 2-3 tovet megkapaltam, akkor 0 man elore haladt. Akkor en a tabbit
otthagytam, oda mentem, ahun 0 v6t, ott is 2-3 tovet megkapaltam. Akkor
visszafele 0 azon a soron gyiitt vissza, amit en hajtottam. Mindeg igy mentiink
egymas mellett, hogy lassa, mit csinalok: - Melyebbre! De a kukoricat ki ne
vagd! A fUvet, azt vagd ki, ne csal.< huzza ra fodet. De hiaba akartam v6na kika
palni a fUvet a kukoricabu, kivagtam a kukoricat is. - A fene egye meg a fajta
je'it ... Egy kapa fodet ratettem a fUre, mondom, nem veszi eszre edesapam.
1gen am, de edesapam meglatta. Aszongya: - Fiam, hogy kapalsz! - J6' kapalok
edesapam ... - No, kapard csak ki onnan a fodet! Hat ott v6t alatta a fU. Mon
dom: - Ez az egy to ilyen csak. - No, kapard csak ki a masik totu is a fodet!
Annak is ott v6t a fU hagyva. Akkor a fenekemre csapott a kapanyellel edes-
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apam: - Fiam, azt az egyet vedd tudomasu, hogy a fadet nem te csapod be,
hanem 0 csap be teged. De ha te adsz a fodnek, a fod is ad. fgy tanutam edesa
pamtu.

A nagyobb gyerek szinte man vagyott arra, hogy en man tudnek kaszalni,
en man tudnek szantani. Kicsi gyerekkoromba csinaltam magamnak fUzfabu
kaszat, oszt akkor ahogy lattam edesapamektu, pr6balgattam. Akkor mikor
nem v6t otthon senki, a kasza fel v6t akasztva, leakasztottam, osztan a fUvet
pr6balgattam. A batyam tanltgatott. - No, gyere szepen utanam, igy kaszalj,
meg igy. Mikor teknosre kaszaltam [huUamosra], magyarazta, hogy ez nem j6,
mer ami ottmarad, az karba megy. - Szepen, lassan, ahogy birod, nem keU
sietni. Ilyeneket mondott, 0 meg konlkaszalt engem, nevetett. Elhaladt, vissza
gytitt, akkor megint megelozott. De a nyar vegire megtanltott a batyam
kaszani. Nem lehet azt kibeszelni, hogy szerette a nagyobb gyerek a kisebbet.
A kisebb meg ugy sz6t fogadott, mint az apjanak meg az anyjanak.

Man mikor 16 eves v6tam, en mentem elo, en v6tam az elso kaszas, mer
a baryam behiv6t kapott. V6t egy beres, meg egy arat6 fogadva, de ugy iUett,
hogy a gazda fia megy elo. Hogy nezett v6na ki, hogy egy idegen ember vezeti az
aratast. Egyszer a beres ki akart velem banni, meg akart elozni. Nem sikerut
neki, en is igyekeztem. Akkor apam leintett benntinkot: - Nem muszaj annyira
sietni ...

A csatadi gazdalkodas reszese

Akkor osmerte e1 az apa, hogy a fia man leginy, mikor kaszalni tudott.
Nekem azt mondta az apam: - Fiam, addig nem gyuthatol ra, meg e16ttem nem
mesz a kaszaval. Maj mikor e16ttem kaszalsz, akkor ragyuthatol. Majd oszt
mikor 18 eves lettem, kimentiink aratni. Kaszaltunk apammal, en mentem
hatu. Oszt akkor szorigattam apamot, ott v6tam mindeg a sarkaba a kaszaval.
Egyszer oszt aszongya apam: - Ide figyelj, fiam. Engem ne szorigass, menje te
elo. - }6' van, megyek. Mentem e16 szep takarosan. Majd oszt a rend vegin
mondta apam: - }6' van, fiam, ember [felnott] vagy.

Gondolkozott a fiu: ember vagyok, embermunkat vegzek - hat akkor egy
kicsit tobb piz is kene ... Mer a leginynek mindeg kellett a piz. Gyiitt a vasar
nap, mentiink a balba, akkor edesapam adott egy liter borra val6t. Akkor azt
meg edesanyam titokba megt6dta, mer a vajbu, tojasbu mindeg v6t neki egy kis
pize. De igy is keves v6t a piz. Akkor vitttink el otthonru egy fel zsak buzat,
mindeg v6t valaki, aki egy kicsit 6cs6bban [olcs6bban] megvette. Tudta ezt
apam is, man az 0 idejibe is igy v6t ez. Mikor szamolta, hogy mennyi buza keU
kenyernek, mennyi vetomagnak, akkor meg ra v6t hagyva: - No, ez a par zsak
buza meg kell erre - arra ... De azert mikor meglatta, hogy vissziik a buzat
a szantason keresztu, megfenyitett: - Meg ne tudjam tobbet, ko16k! Akkor oszt
ugy csinaltuk, hogy ne lassa. Matyas bacsiho egy telen negy zsak buzat hordtam
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el. Majd oszt Matyas bacsi egyszer mondja apamnak: - Mikol' megy be, Pali,
Turra [Mezatur] kocsival? V6na negy zsak buzam, el kene adni. - Lehet,
aszongya apam. Nezi apam a zsakokot, gyanus v6t neki, de nem sz6lt. Elvitte.
Majd oszt mikor megint osszegyiittiink tanyazni [beszelgetni], meseli apam:
- Hat, aszongya, en is eladtam a sajat buzamot. - Hogyhogy? Akkor oszt elme
selte. En gyorsan kimentem, hogy ne is halljam. Mer hiaba v6tunk man embe
rek, nem sz6ltunk v6na vissza apanknak a vilag minden kincseer se. Mer edes
apam is megbecsiilt benniinkot. Az elsa pohar bort is edesapam adta egy disz
n6torba. - No, fiam, ontsek? - Tessik onteni, edesapam. Akkor ontott egy deci
bort edesapam.

Mikol' meg az ember beleert abba a husz evbe, akkor besoroztak katona
nak. Endradon a kozsfghazna v6t a bizottsag. Bement az ember elejbiik, meg
neztek. Akkor kijelentettek, hogy alkalmas. Akkor bementiink a kocsmaba,
felvarrtuk a nemzeti szfnu szalagot a kalapho. Ez azt jelentette, hogy ez a legeny
bentmaradt a katonasagna. A szalagot elare megvette edesanyam - amilyet a fill:
kivant. V6t, akinek leert a csizmaszarig, nekem csak a kalapom koru v6t. Aki
nem maradt be katonanak, az annyira szegyellte, hogy a kertek alatt ment haza.
A falubeli legfnyek a katonasagna is osszetartottak. Ippen a konyhara v6tam
vezenyelve krumplit pucolni, mikor gyiin egy katona. Ki ez, olyan osmeras ...
- Te vagy, Frigyes? - En. - Te vagy, Laci? - En. - No, akkor jo' van. Osszetar
tottunk. Egy masik falubeli meg vonaton vedett meg az oreg katonaktu. Sokat
jelentett, hogy falubeli.

A katonaidat mikor kiszolgalta, akkor nasuhetett. En udvaroltam egy
janynak, reformatus v6t. Mink meg hithu katolikusok. Ugyhogy ez nem v6t j,6.
Majd azutan a szomszed janynak udvaroltam, itt semmi kivetnival6 nem v6t.
A legfny azt nezte, hogy tudjon is d6gozni, meg szeressen is d6gozni a jany.
Tiszta v6t, rendes v6t, j6kedvu v6t az en felesegem - es megtetszett. Negyven
nyolc eve ennek. Az6ta se bantuk meg - se en, se a. Emberszamba vettiik egy
mast.

Az ona1l6sodas kezdete

Az olyanforman van, hogy a tanyavilag mindeg surubb lett. Mer az egyik
reszit is belaktak a fiatalok, meg a masik reszit is. Mer ugye, mikor kiilon ment
az a gyerek az apjatu, akkor epitettek neki tanyat, ha v6t vagyon. Ha meg nem
v6t vagyon, akkor kimentek feleskedni vagy harmadosnak, oszt abbu haladt
feljebb, csak lassabban.

Az apa adott engedeIyt arra, hogy kiilon menjenek a fiatalok. Fontos v6t,
hogy meg d6gozzon otthon is a kozosbe. Mer akor man dupla era v6t,
a menyecske is d6gozott. V6t ra eset, hogy a legoregebb fiu nem is akkor nasul
hetett, mikor akart, mer segfteni kellett neki a tobbi gyereket felnevelni.

A legoregebb fiu nasuhetett a leghamarabb. Akkor meg negy-ot evig
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menyecske v6t a felesige, oda d6goztak a k6z6sbe, akkor epitettek neki egy
tanyat: - No, akkor ide epitiink neked egy tanyat. Itt van nyolc kishold fod,
odaadom. Akarom, hogy boldogujatok tik is, de ezer fiizettek haszonbert.
Akkor az apa a haszonberbu epitette tovabb a csaladi vagyont. K6zbe megnosut
a masik gyerek is, azok is d6gozak a k6z6sbe is, meg epitett nekik a csalad
tanyat, kaptak fodet is haszonberbe. Mer a fod kellett, ez v6t a foglalkozasuk.
De 6r6k6lni nem orokoltek el, majd csak akkor, mikor elgyiitt az ideje. Nagy
apamnak tiz gyereke vat, het fiu, harom jany. Nagy gond v6t a kihazasitasuk.
Ugy csinalta nagyapam, hogy az elsonek adott indulaskor kolcsont: vagon
buzat. Ezt vissza kellett adni, mire a masik gyerek nosuni akart. Ez igy ment
vegig.

V6t ra eset, hogy a fiu meghalt a csaladja mellu. Akkor a nagyapa tovabb
gondoskodott rulluk. Nekiink a Zsid6 sorra epitett nagyapam egy tanyat - man
az apam reszire. De mire a tanya felepiilt, apam meghalt. A legkisebb testverem
meg szopott. Mink oszt - anyam, meg a harom gyerek - benne maradhattunk
a tanyaba, nagyapam benne hagyott benniinkot, el is orokoltiik. Lovat adott,
tehet adott nagyapam, meg berest tartott nekiink.

En eleg kisun kezdtem el a magam k6dusa lenni. Pedig man kilenceves
koromba bealltam sz6galni. Elosz6r Vaszk6 Menyhar bacsina v6tam az ugari
dolobe - 28-ba. 29-30-ba Medvegy Mihalyna v6tam a szarvasi tanyan. 31-be
David Mihaly bacsina sz6gatam, 32-be T6th Andrasna v6tam, 33-34-be Szi
rony Gyorgyne votam a szarvasi hatarba. 3S-be David Mihaly bacsina v6tam
a Bundasi soron. 36-ba Nagy Gyurana a Bundasi soron, 37-be Hanyecz Dani
bacsina a Paskomon, 38-ba Medvegy Janosna a szarvasi tanyan. 39-be besoroz
tak katonanak, 40-be bevonutam, 44-be fogsagba estern, 4S-be hazagyiittem,
46-ba n6sutem. Akkorra lett ket lovam, egy tehin, egy locs6s kocsi, egyes eke,
kettes eke, vasborona, fogasborona, kapaeke, vetogep. Ekkor kezdtem el
a magam kormit ragni.

Osztalyozkodas

Leghamarabb az apa akkor osztotta el a fodet, mikor man minden gyereke
a sajat labara allt. Vagy akkor, vagy amikor man megoregedett. Begyiitt a jegy··
zoM, rairatta a gyerekere a fodet. De meg akkor se mindet! En kaptam 14 hol
dot, a batyam 13 holdot, a n6verem 9 holdot, Mate 6 holdot, apam meghagyott
maganak 18 holdot, azt en vegeztem neki felibe. Meg 2 holdot meghagyott,
hogy az aze lesz, meg a haz, amek gyerek elvalalja 6k6t oregsigiikre.

V6t olyan, hogy az apa ido elott meghalt, akkor az apa testvere tanotta
egybe a fodet, meg a legoregebb fiu meg nem nyott olyanra, hogy ana maradt
a gond. Akkor a fiuk - mikor man nem vat koztiik neveletlen, el6rokoltek az
apai reszt. De az anyai reszt addig nem v6t szabad szejjelvenni, meg elt az anya.

Tisztesseggel, becsiilettel gondoztak el az 6regeket. Nem maradt egyediil
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az oreg - ott vot a tanya, fad, gazdasagi szerszam, tudott adni. A tanya nagy
ertek vot, mer a falar, tetejit mindeg rendbe tartottak, meg ott man minden ki
vot fejlesztve a gazdalkodasho. Ugyhogy csak oruhetett, akit kivalasztott az
oreg: - Te engemet eltartol, eltemettetel, tied lesz a tanya.

Orokles

Az vot a szokas, hogy a jany kevesebbet orokolt, mint a fiu. A jany meg
kapta a sifont, az agynemut, meg egy par holdat. A vagyon a fiuknak maradt.
A fiu kapta asok fodet, tehenet, lovat. Akkor ok elosztottak: tied a vetogep,
enyim a kocsi, tied az egyik 10, enyim a masik 10. A janyok, azok nem kaptak
ilyesmit semmit, de nem is koveteloztek. Staferungot kaptak, sublotot, tuli
pantos ladar, a nagyanyam idejibe. Majd oszt kaptak kisubb fodet is, csak
nagyon keveset. Edesanyamekna is hogy vot: a kondorosi tanya, a gazdasagi
felszereles, a 16 hold fad - ez lett az Imre batyame. Akkor Varnyason 25 hold
fad meg a tanya - ez lett a Pali batyame. A janyok meg kaptak 4-4 hold kopasz
fodet [nem volt rajta tanya]. A szomszedba az egyetlen fiu elkapta a 18 hold
fadet, a tanyar, a hazat. A janyok meg csak 300 forintot kaptak. A draga jo
peresi fodbu semmit, semmit. Ez ugy vot maj' csak mindeniitt. Mer azer, hogy
a fiuk tobbet dogoztak otthon, meg a munkanak is a nehezit vegeztek: zsakolas,
joszag, tragyazas. A legoregebb fiu kapott legtobb fodet. Mer az dogozott leg
tobbet, az segitett a tobbit felnevelni. Mer a nagyobb fiu sokesetbe nem nosuhe
tett addig, meg nagyon kellett otthon a piz. Meg ha meg is nosiilt, oda kellett
adni a pizt az apjanak. Kellett a kicsiknek. Sokan votak. Megmeg azt is mondta
edesapam, hogy a joszagna is megvalogatjuk, hogy a kakast hunnan vegyiik,
meg a bakot. A kakasnak olyannak kellienni, hogy az jo legyen. Hiaba: a fiu
gyerek, az csak fiu vOt. Okvetlen.

Akinek vot ra tehetsige - a fiukbu tanittattak, hogy a fod sokfele ne men
jen. Ugrin BorbaIa nagyanyamek kilencen votak testverek, negy fiu, ot jany.
A janyok, azok ferho mentek, ellett vetve a gondjuk. A fiuknak a sorsa szepna
gyapam akarata szerint tortint. Vince, az gyogyszeresz lett, Imre, az torveny
szeki biro, Endre, az iigyved. Csak Mihaly maradt parasztnak. Ugy oszt a fad
egybe maradt. Tanittatni csak a modosabbja tudta a fiat. Man azer, hogy egyet
is birjon tanittatni a csalad, legalabb 50 hold foddel kellett gazdalkodni. lime
testveremet, aki az elsa nagylaposi tanitolett, 40 mazsa buzaval, meg egy tehin
araval vitte el edesapam Kecskemetre. Olyan nagy dolog vot akkor a tanittatas.
Ugyhogy mikor osztalyozkodtak, annak, akit tanittattak, kisebb reszt adtak,
mer az a resze maj' csak rament az iskolara.

Meg azt is figyelembe vette1<, hogy az iparosmesterseg kitanulasahoz is piz
kellett. Apam, mivel kereskedolett, kevesebb vagyont kapott, mint a batyajai,
annyit, mint a janyok. A batyajai hazat, tanyar, fodet kaptak - apukam meg
csak a kopasz fadet.
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A legtobben ebbe beIenyugodtak, de veszedelem is v6t behille. Edes
anyam csak a }anytestvereivel tartotta a rokonsagot, a fiukkal nem. Mer
a harom fiu megkapta az SO-SO hold fodet, a janyok meg csak 1'-1 holdat. Sze
papamnak meg v6t egy tesvere, Klara neni. Oszt azon vesztek ossze szepapam
mal, hogy: - A szolo, azt nem engedem! Akkor azt mondta szepapam: - Vigyed
hugom, de sose sz6Iok tobbet hozzad, sose Iatlak meg, nem osmerlek. Nem is
sz6ltak soha tobbet. Majd oszt mikor meghalt szepapam, Klara nenem elgyiitt
ide kocsival, de nem szallt Ie a kocsiru, csak nezett befele. Hittuk be: - gyujjon
man be, Klara nenem, hat man meg is halt szepapam! - Nem, nem .. , csak
hagy nezzek szejjel ... Mer ez v6t az oreg haz, ahon Klara nenem is gyerekes
kedett. Onnan a kocsiru szejjelnezett, majd oszt eiment. Masik evbe 6 is meg
halt.

Dobos Timar Janos es csaladja. Felso sor balr61: Timar Maria (unoka), Timar
Antal, Timarlmre, TimarAntal(unoka), Vaszk6 Sandor (vo), TimarVince. Als6
sor balral: Timar Peter (unoka), Szurovecz Terez (menyecske), Timar Hermina
(unoka menyecske, oleben kislanya: Ilonka, kozepen a csaladfO: Dobos Timar

Janos, majd Timar K malin, vegill: H unya Maria (menyecske)
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GAZDASAG

I. TANYAVILAG

1. A FALU HATARA

A fold minosege, foldjavitds

Normalis idojarasba megelhetnenek itt az emberek. Az ideatiak konnyeb
ben, az odaatiak nehezebben [ideM = Koroson innen; odaM = Koroson tul].

Eloszor az ideati fodet fogta fel szant6nak a falu: Ugart, Perest, Hunyat.
Az odaati fod, az legelo v6t. Majd oszt ahogy szaporodott a falu, kiszorultak
oda is.

Hogy oszinte legyek, a hunyai fOd, az nagyon j6 fod. Azon a reszen egy
kishold, az otven mazsa buzanak az ara v6t. Mer azok a fodek 20-25 aranykoro
nasok. Ugyhogy Hunyan nemigen hagytak legelot. Kukoricat, buzat termel
tek, arpat keveset, zabot keveset, lucernat keveset.

Peres, meg Ugar, ezek is fekete fodek, j6 fodek. De a fekete fod is ki.i1on
bozo: van az a kotott fekete fod, meg az a ritka, poros. Peres, az inkabb poros, j6
munkaja van. Ugarnak a fele v6t nagyon j6 fod, a masik fele man csak olyan
kozepes. Ugyhogy a hat dolobli haromba kukoricat v6t erdemes termelni,
haromba meg buzat.

A fazekasi paskom, az is fekete, de az kemenyebb, kotottebb, a decsi pas
kom, az is fekete, az inkabb az odaMi fodekho hasonlit. Megteremte azer
a kukoricat, de eros munkat kovetelt, melyszantast, tragyat. Mikol' melyebben
szantottunk, nem is fekete v6t, hanem keket jatszott.

Polyakhalom se az a j6 puha fod. Ugyhogy oda kukoricat se lehetett vetni,
csak azt a ny6csorosat, a magyart. Mer az, mire gyiitt a meleg, akkorra leert.
Keminy v6t az a kukorica, de j6 edes. Olyan malet csinat beliile edesanyam meg
kasat, hogy csak olyan lehetett.

Odaat a Korozsne- Kisret, Kocsorhegy-, ezek is fekete fodek. Kisallasnak
is fekete a fOdje, csak nagyon szurkos. Ugyhogy mikor eso van, attu nehezen
szabadu meg a csizmatalp. Nagylaposnak van j6 fOdje is, meg rossz is. De azert
azt mindenki tudta, hogy ami buza Nagylaposon termett, az kevesebb v6t, de
tobb v6t a sikertartalma, mint az ugarinak.

Innen osztan gyiittek a szekes [szikes] fodek: Csejt, Varnyas, Rigalyos,
Udvarnok, Sima. Varnyasnak v6t egy keves j6 fodje - az az 150-200 meter
Koles-er. A tobbi fodje szekes v6t. De olyan, hogy ha egy kis eso v6t, akkor
sokaig nem lehetett d6gozni. Mikol' v6t a kapalasi ido, olyan nem v6t, hogy sze
pen megreggeliziink, oszt maj' megyiink, mikor megyiink. Hanem mikor
kivirradt, akkor gyeriink gyorsan, mer most lehet d6gozni, h6nap man nem
biztos. A rossz fOdon tobbet kellett d6gozni. A kukorica is hamar besiilt; a feher

29



lofogut termeltiik, ha termeltiik. Inkibb lucerna, arpa, buza vat vetve.
A lucerna, az nagyon szerette a szekes [(,del.

Rigajos, az vat a leggyengebb fod, nagyon szekes vat. De azok az emberek
tudtak, hogy ott mit kell csinani. Gyuricza Miklos b:icsi is: nem vat megijedve
Rigajoson se. Rengeteg joszag, liba vat neki, mer allt a viz a fodjin. Ugyhogy
a libak ott fiird6ttek, legeltek. Zaji Miklosnak vat a legeslegszebb pulykaja. Az
egyik vitt egy kocsi hizott kacsat, a masik egy kocsi hizott lib:1t, a harmadik egy
kocsi csirket a piacra. Megeltiink.

Csejt, az rosszabb vat meg Balana is. Szekes vat a fOdje, vadszek. Mer az se
mindegy, hogy porszek, vagy vadszek. A porszeket k6nnyu munkalni a vadsze
ket majdnem lehetetlen. A vadszek, az a gepeken is kifog. Ugyhogy arru szo se
lehetett, hogy Csejten kukoric:it termeljen az ember. Karakas fele, meg
a Kaszinona vat 2 aranykoronas fod is. Ott csak a fU termett meg - ha. Ugyhogy
mikor az ideati parasztembereket hajtoWlk befde a csoportba, [tsz] avval ijeszt
gettek ok6t, hogy kiteszik Karakasra, ha nem mennek befde. A Berettyopart,
az jo fod vat. Ugyhogy a csejtiek h:irom dolot egybevettek, hogy jusson min
denkinek jo fod is, meg rossz fod is. A dolo iskola fdoli vege inkabb csak legelo
vat, a Berettyoaljon meg termeltek zabot, buzat, arpat. Mindenkinek meg kd
lett elni.

Ezt a jdldet bizony jav[tani kellett
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Muszaj v6t megteriteni a fodet, ha meg akartunk elni. Sokat d6goztunk
vele, de ami fodet megteritettiink, azon 2-3 evre ra dupla termes v6t.

Az oda,iti fodeket maj' mindet meg keHett javitgatni: Varnyast, Csejtet,
P6halmot. Gyiittek a mernokok Pestru, furtak a fodet. Neztek, hogy hun van
olyan fod, hogy termo. Akkor ott leszedtek a tetejeru a 60-70 centit, az alatt
sarga margafod vot, ezt lehetett szethordani a fodekre.

Ugyhogy mikor az oszi munkaval elvegzodtiink , felugaroltunk, akkor
mentiink terfteni a fodet. Befogtunk a kocsiba, akkor innen a godorbu kihany
tuk a j6 fodet, kocsira raktuk, vittiik ki a fodre, ott feI suk vastagon szetterftet
tiik (feI suk = okolbe szoritott kez, kinyujtott hiivelykujj; a kisujjt6l a
hiivelykujj vegeig).

Akkor rahordtuk a tragyat, osszeszantottuk. Az eke a rossz fodbu is vett,
a j6 fodbu is vett, a tragyabu is vert - ez man j6 fad v6t. Egy telen igy meg lehe
tett javitani egy fel hold fodet.

Majd oszt ugy is csinatak, hogy 2 meter szeles godrot nyitottak a fod szelin
hosszaba, akkor kezi munkaval dobaltak ki a sarga fodet a partra, azutan szetta
licskaztak a fodekre.

Csejten Szmola Lajosnak meg kisvasutja is v6t, 70 centi szeles. A banyago
dorbu teleraktak a csilIet foddel, a 16 elhuzta.

Hordtuk a fodet kordeval is. A kordet a kubikosok hasznaltak, szeker-fe1e,
ket kereke van, 16 huzza. Lovat a parasztember adott, a rabbit meg az eloljar6
sag. Munkat kellett adni a sok munkanelkiilinek. A ~aposi emberek vallaltak
ilyen munkat, meg a gyomavegiek.

Ezek a kemeny, kotott fodek nem ittak el a vizet meg majusra se. Ugyhogy
mikor elolvadt a h6, a laposabb fodekre osszegyult a viz, az ott v6t, meg ki nem
szaradt. Nem lehetett vetni meg majusba se. Ugyhogy az dolj:hosag elkezdte
csatornazni a fodeket. Ebbe az idobe (1930-35) nagy vot a munkanelkiilisig,
a csatornazast a kubikosok insegmunkaba vegeztek. Vot, hogy az eloljar6sag
krumplival fiizetett.

A parasztemberek egy kicsit feltek ettu a csatornazastu - hogy igy lesz,
meg ugy lesz, mire valik a fod. De j6ra valt a fad: lehetett vetni.

A tanyavilcig I'eszletes bemutatasa

[A kiilteriileti megnevezesek koziil Csejt, Szentmik16s, Sima, Deese,
Tolgy, Nyarszeg, orzik azoknak a Ids telepiileseknek a neveit, amelyek kornye
kiinkon a kozepkorban megtaIalhat6ak voltak.]

Csejtet keletru is, nyugatru is oleli a Berettyo. Bekeriti azt az ezer hold fodet.
Sok helyen olyan lapos Csejtnek a fodje, hogy megegyezik a Holt-Berettyo
mederszintjevel. Ivanyi Imreeken tul van egy nagy lapos resz, az megyen lefele
a gyomai hatarba. Mikol' v6t a 40-es arviz, az kiment az ereken egisz Balaig,
van ott egy Koros-er, addig. Sok v6t Csejten a nadas, zsombekos hely,

31



ENDROD KULTERULETI TERKEPE
1878-BOL

I
l<Lie.

\

\
\

lltll8\

\
\

\
\

,/

"

F omis: Endr6d kataszteri kozsegvazlata



sok madarnak vat ez buv6helye. Az iskola elott vat Varnyu Elek bacsinak husz
hold fodje, legelo. Ott bibicjaras vat egesz tavaszon, meg nyaron is. Olyan
eneklesbe csaptak!

Nagyapam arra emlekezett, hogy az 0 idejibe meg csak egy tanya vat Csej
ten, a Frolya-tanya, meg a nagy itatakut. Ez vat a juhaszoknak meg a gulyasok
nak a tanyaja. Ritkacsejt, akkor a Lyukashalom, az Harkanyi birtok vat egy
idobe. De Csejt legnagyobb resze a Vogyanyere vat, [Wodianer), ugyhogyCsej
tet mondtak Vogyanyer - Csejtnek is. Eteu a Vogyanyertu vettek meg a fodet
elsobbet a turi, meg a kevi nagygazdak. Ott vat a Karakas-tanya 100 holddal,
meg a Szikszai-major is.

Ritkacsejt, az is vat vagy 1000 hold, az meg a Harkanyi barae lett. Ott vat
az Ilacki-fod, annak meg gyara vat Pesten. Sok fodje vat annak a Bakrak neve
zetu embernek is, majd oszt az egy-ket evig berbe adogatta a gyepet az endrodi
parasztoknak, azutan oszt eladta.

Kilencszazhetbe, nyacba, akkor vettek jobban fodet az endrodiek Oreg
csejten - ez Csejtnek a deli resze. Mer mikor man elfogytak az Ugaron, a Pere
sen is a fodek, csak meg kellett venni a csejti rossz fodeket is.

Az elso haboru utan man a hatarba mindenhun feldaraboltak a nagyobb
fodeket. Mer az allam a nagybirtokra adat vetett, de olyat, hogy nem birtak
vele. Akkor a tablanak a sarkabu levagott az uradalom, odaadta az allamnak, az
allam meg szetadogatta a hadiozvegyeknek, hadiarvaknak. Ezek vatak
a "kiosztott" fodek.

Ugyhogy Csejt egy kis falu lett. Iskolaja vat, kaszinaja vat, malomja vat,
ezek az emberek keresztet allitottak az ut sz€lin kettot is. Meg Ids jardak is
vatak tragyabu, szalmabu. A Surucsejti ut meg az iskola utja kozt vat a Forgacs
Jazsef tanyaja, a Knapcsek Elek tanyaja, a Gellai Jazsi bacsi tanyaja. A vanyai
ut meg a kovesut kozt vannak Gellai Vince bacsiek, utana a parton Frolya Ist
van bacsi. A Berettya utan a Gonda Ignac tanyaja, akkor Koteles Sandor bacsi,
akkor ott vat az iskola, az iskola utan Szab6 Ferenc, akkor az iskola megett vat
a kaszin6. Avval szembe valamikor v6t egy malom is. Akkor az ut mellett
tovabb lakott Nagy Sandor, Ambr6ziek, kijjebb Mihalyek, K6nya Istvan,
K6nya Lajos - ez man a hatarna vat. Vissza a R6fusz utjan: Hunya Elek, ez
a regi kovesut bal6dalan, a jobb6dalon Giricz Benedek, akkor eriink a Simai
halomho, itt lakott Habina Janos. Most megyiik Ie a R6fusz utjan Kevi fele.
Balru R6fusz Gyula, jobbru Novak Imre, tovabb Balog Sandor, vele szembe
Barta Istvan, ez man Koplal6part. Itt is v6t 8-10 tanya. Megyiink tovabb
a R6fusz utjan, a Varnyu Imre tanyaja gyiin. Atmegyiink a Beretty6n, akkor ott
vannak a Dobos Timarok, Mihaly bacsi, J6zsef, meg Imre. Tovabb: Molnar
Sandor, ez kevi ember vat, akkor ott vat a Karakas Gyorgy tanyaja, ezt Bela€k
bereltek. Akkor v6t Madarasz Istvan, Madarasz Sandor, Balog Mihaly, kijebb
Kis, ez is kevi ember vat. A leghataron v6t a Szikszai-major. Annak a tulajdo
nosa foispan v6t Szolnokon. Ebbe a majorba v6t valamikor a ket nagy gulya-kut
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is. Ott van az a gyonyonlszep vadnarancsos alleM 200-300 meter hosszan, [alle
ut = az ut mindket oldalan dupla fasor, foldut] ez az ut vezetett a kastelyho
a majorba. A kanalis part jan meg ott van a Dios tanya, ott tanatak azt a sok regi
cserepet. Akkor a Sargagat mellett a Bacskai tanyana vat a Csfk csarda. Csana
ditu vette meg Csfk Mihaly bacsi, egy nagyon regi tanya ez.

Szentmik16s-zug, ez man a turi hatar, ezt is a Berettyo veszi korul. Vat itt
is vagy 10 tanya. Kovacs Frigyes bacsi, Hanyecz Vince, Hornok Frigyes bacsi,
Varga Elek bacsi, ott vat a Szollosi-birtok is.

Sima, ez Csejt alatt van, a regi kovesutig tart. A Simai zugba a csatornatu
parszaz meterre vat a bejarat, ott laktak Diosek, akkor Porubcsanszkiek, Far
kas Imre, Soczo Jozsi, Szurovecz Laci - ugyhogy kartl a Koros-parton votak
tanyak. Mer. a zug belseje, az szekes vat, a part meg jo fod vat. Ugyhogy min
denkinek jutott egy kis szekes fod is, egy kis part is. A csarda, az meg fent vat
egfsz a hatarna. Nadas, oreg paraszttanya vat, a haz vegine vat a bejarat, szeles
tornaca vat, nagy nehez tolgyfa-asztalok, szekek votak. Madarasz Zsiga bacsi
vette meg Hanyecz Imre bacsitu.

Udvarnok, ez egy dolo vat, a Szabo Joska doloje. A Szatmari-gazdasagnak
vat ott majorja, olyan 150-200 hold. Vat a gazdasagnak egy nagy udvara, nagy
regi kuttal.

Varnyas [Varjas] Udvarnok alatt van. Mikol' meg Varnyas legelo vat, ott
olyan kutak votak, hogy negy ember se erte vona karu. Ket ilyen kut vat, ket
allas - ott vat a gulyanak az allasa, ott deleltek, ott is haltak.

A Fekecs Ignac bacsi fodjin vat a Lyukashalom - ez a betyaroknak vat
menekiilohely. Mikol' mentiink Turra kocsival, apam mindeg mondta: - No,
gyerekek, ott van a Lyukashalom. Majd oszt KuriUa Lajossal egesz a vasajtoig
elmentiink - tovabb man nem mertiink menni. Ott vat a vasajto a halom oda
laba. Varnyas sarkan is vat egy malom: a Dinya malom, Dinya Balint bacsinak
vat a malma.

Rigajos a Simai halomna kezdodik. Ahun elvalik aregi kovesut, meg
a vanyai fit - ez a Szeglet Rigajos a Sargagatig. Aposomek 1901-be epftettek
a tanyajukot Rigajoson; azon a reszen az vat a masodik tanya. Vogyanyerrel
kotottek a szerzodest, eladta a fodet ezeknek a kisembereknek 15-20 eves tor
lesztessel. Hatan vettek meg azt a reszt. Ugyhogy 1901-be kezdtek ott epfteni az
elso tanyakot. Majd oszt tele lett Rigajos is. Toth Kalman, Hanyecz Istvan,
Varga Andras, Varga Zsigmond, Katona Imre, Draho Imre - ezek egy soron
votak. A masik soron Varnyu Elek bacsiek, Lapatinczki Vince, Gonda Frigyes,
Pinter Janos. Iskola is vat Rigajoson a Kolo tanyaba, azon az uton, ami a csejti
iskolaho vezetett. Pedig nagyon rossz vat itt a fod, ugy mondtak, bfbicjaro fod.
Rigajos felett vat a vanyai ut masik oldalan Koplalo. Elsobbet Kiskoplalo, Till'
fele meg Nagykoplalo. Rossz fodek votak ezek nagyon. A gazdaja ippen csak
megelt rajta.
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Bogarzo is egy zug. A Simai zugbu ahogy gyi.ivi.ink befele a faiu fele,
a Koroson tul ott van Zseber, ez Turho tartozik. Akkor lefele a regi ved6gaton,
ott van el6szor a Varnyu hidja, az man a Varnyu szeg, bent meg van Bogaza. Ott
nem vatak tanyak, ez a nagylaposi uradalomho tartozott. Akkor tovabb lefele
a gaton a falu fele van a Bordacs-hidja.

A Bogarza alatt van Zuberec, alatta Pusztaperes. Ez mind a kett6 Turho
tartozik, tul a Korosan vannak. Pusztaperes valamikor endr6di f6d vat, endr6
diek is laktak, mer a Vehak laktak. Majd oszt Mez6tur elvette Endr6dtu.

Nagylapos - a Birka csardaval szembe, az man uj telepi.iles. Ugy is mond
jak: Ujtelep. Az igazi Nagylapos, az a major vat, a Ti.ikory uradalom az ezer
hold f6ddel. Ez a major valamikor egy Balog nevezetu embere vat, azutan lett
Tilkarye.

A Tilkory uradalombu is kaptak f6det, akik let6tattek a haboruba azt a 4-5
evet. Kil6ttek a szemit, vagy a labat e1l6ttek, akkor kaptak 3-4000 kvadrat
f6det, meg egy kis nyugdijat. A f6dre epitettek egy gunyhat [kunyha], nyaron
ott neveltek malacot, csirket, meg amit a f6d adott, az is besegitett. A vasut
mellett a Vitez utig v6tak a kiosztott f6dek. Mondtak ezt proletarf6dnek is, rok
kantf6dnek is. Edesapam 3 holdat kapott a 7 gyerekere.

Kisallas meg ott van, ahogy megyilnk a mez6turi kovesuton, a hid utan
mingya balkez feluru [feI61], van ott egy alleut. Ennek az utnak a szelin van
a kisallasi major, nyarfas veszi koru. Ez is a nagylaposi uradalomho tartozott.
A majorba v6t kastely, kocsiszin, cseledlakas, meg egy nagy gemeskut v6t az
udvar kozepin. Harom meter szeles, nagy, 25-30 literes dezsa-fele v6t rajta.
Nagyon j6 vize v6t. Az endr6di zsid6k oda v6tak kitelepitve egy-ket napra
a haboru alatt. A telekparti bikaakolna is vat egy itat6kut, ez meg meg is van.
Mikor meg nem v6t hid, csak rev, akkor a rev utan itt alltak meg eloszor
a j6szaggal. A kisallasi major az Tilkory s6gorae v6t, hogy maj' versenylovakat
tenyeszt. De oszt csak kiadta haszonberbe, meg eladta. Az endr6di nep meg
szep lassan megveszegette. Ott v6t az Ugrin Mikl6s tanyaja, arebb az Adamik
Gyula bacsi tanyaja, ott v6t Csernusnak a tanyaja, abba laktak Alt Mikl6s
bacsiek. Akkor ott laktak Saczael<, Szakalos Gyuri bacsiek. Akkor ott vat a bar
tos-tanya, meg a Kovacs Dani bacsi tanyaja. A Kakas-duI6, az man megint
kiosztott fod v6t.

Zugok - ez mind a kozseg f6dje vat. Ezelott a Koras hullamteret nagyon
tisztan tartottak, a gat6rok erre nagy sulyt fektettek. A Telekpan, ez valamikor
Rev zug vat. Ott vat a rev at a Koroson, ahun most a ligeti hid van, az a Koros
ott eM Karas vat. A rev, az egy uszaly vat, ki v6t huzva ket sodrony, a reveszek
huztak az uszalyt, a csorda is ezen jan at. A Soczo zug van utana - nem tudom,
nem-e a hentes Sacz6 Gyuszi bacsi rokonae v6t ... Vagy erru, vagy a gat6rru lett
e1nevezve, mer az is S6cz6 nevezetu vat. Akkor v6t a nyari bikaakol, azutan
a Rovidgar, az belement a nyarfaerd6be. Akkor tovabb a Koros mellett van
a Harcsas. Ott szeretett lenni a harcsa, j6 helye vat. Azutan van a Bonom-zug,
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ez egy Bonus nevezetu embere vat, a pestis vitte eloket. Ezutan van a Kecskes,
ez ki vat adva legelore, kecsket legeltettek rajta. A Pap-zug, az meg Pap Gyor
gye vat. Akkor tovabb, ott van a Baltas, itt megoltek egy embert, ugy hal
lottam.

Ezek a fOdek mind kozsegi fodek votak. 1945-be megbeszeltiik a szakszer
vezetbe, hogy kerni kene a f6ldoszto bizottsagtu, hogy akinek keves fodje van,
ezekbe a zugokba 500 negyszogolenkint telket vehessen. 370-en osszeiratkoz
tunk, azutan en felmentem a miniszteriumba, hogy Nagy Imretu kerjem az
engedelyt. Vat ott egy endrodi ember, mondom neki: - Nagy Imre bent van?
- Bent. - Szoja [szoljal] neki. Akkor bementem, mondom neki, hunnan gyii
vok, mit akarok. Megnezte a terkepet meg a 370 nevet, azt mondta; - Van ra
lehetosig, majd ertesitest kap. Egy hetre ra gyiitt a telefon, hogy lekud ket mer
nokot, mink meg csinaltassunk karokot. Ugy hataroztunk, hogy a fOdeknek
a szamat egy kalapba osszerazzuk, oszt ki melyik szamot huzza, az lesz a f6dje.
Egy tizeves gyerek huzta ki a szamokot. Olyan lelkesedes vat: a f6deket felas
tuk, megmunkaltuk, tavaszkor man vetettiik bele a krumplit.

A hidtu Gyoma fele, odaat [a Koros tuloldalan] kezd6dik a Templom zug.
Ott vat a regi Endr6d a templommaI. Az els6 kocsorhegyi haz irant a hullam
terbe rengeteg kis teglatormelek van a gat meg a meder kozt kozeptajon, ott vat
a regi tempiom (ez az allitas tovabbi kutatasokat igenyel [szerk.]). A Templom
zug utan van a Kis zug, ott kezd6dik Kocsorhegy. Az uradalom, mikor a gatat
csinaltak, hazhelyeket osztott itt. Vekony kis parcellak votak ezek, szobakony
has hazakot huztak feI. Hetven-nyocvan szegenyebb csalad lakott itt (1900
koriil). Ezutan van a Nyarszeg zug, itt valamikor egy kis falu vat. Azutan van
a Gyomai zug (mai neve Fuzfas zug) a korgattal, addig vat Endr6d.

Akkor visszafordulunk, a falu fele haladunk. Az ideati reszen [a Koros falu
fel6li oldalan], mingya a korgatna kezdodott a Kantorkert. Ez a fod az egyhaze
vat es a mindenkori kantore. Csodalatos szep kis tornyos hazat huzatott ra
Ujhazi kantor bacsi, meg gyonyoru gyiimolcsoskert vat koriilotte, meg olyan
fak, amit nemigen osmert senki itt. Ugy mondtak, botanikus kert. A Cs6kasit
Bolgar Timar Jani bacsi berelte a kozsegtu, kerteszet vat, a bolgarkerteszet.
Valamikor a Csokasinak mondtuk, hogy Fuzfas zug.

Akkor tovabb nyugatnak, a szarvasvegi temet6 utan van Ridegvaros. Ezt
a reszt valamikor Matuskaek laktak, azokat mondtak ridegeknek. Szanto vat,
majd ugy 1910 koru osztottak fel hazhelyeknek. Azutan van a Fazekas. Valami
kor negy dolo vat a Fazekas. Ott laktak Pencko Gyuriczaek, akkor a Kalmar
f6d v6t a hazho kozeI. A gat mellett votak Fekecs Gergely bacsiek, akkor
Dudaek, Galambosek, Davidek. A tuls6 d616be a Z6dhalom mellett laktak Gel
laiek. Ez a halom a szarvasi-turi-endrodi hatarba vat. Ezen vat a Gellai
keresztje, Gellai Istvan allitotta. Az utolso dolobe is vat vagy 25 tanya. 2

Paskom, az ott van, ahogy elhagyjuk a falut Szarvas fele, a kovesuton
megyiink kifele a Kertekbe. Ott mingya a falu utan, az a kis Paskom [pas-
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cuum = legelo]. Akkor tovabb, a Kertek utan, az jobbra a fazekasi Paskom,
balra meg a decsi Paskom van. Ott vot egy Decse nevezetu falu - a maga idejibe
itt a kornyeken az v6t a legnagyobb falu. Ezt a fodet, a Paskomot, 1852-be osz
tottak fel elOszor, addig gyep vot, osgyep. Olyat hallottam S6czo Jani bacsitu,
hogy nagyon kellett vigyazni, mer ha a kisbornyu dmaradt a gulyatu, akkor azt
tobbet nem leltek meg, akkora v6t a gyep. Ehho a fodho ugy jutottunk hozza,
hogy a gr6f Csaki Imrenek az anyja kiadott haszonberbe 1526 hold fodet. Ezt
kibereltek az endrodiek: Kovacs Libor, Szab6 Vince, Gubucz Janos, Szabo
Lajos, Hunya Andras, Kurilla Pal, Bohrat Janos, megmeg sokan. Majd oszt 24
be Csaki Imre el is adta a fodet az endrodieknek. Kovacs Istvan bacsi meg ahun
a halasto vot, ott birt [berelt] ezer hold fodet, ez egy pesti embernek, Horvath
Imrenek a tulajdona vOt. A szarvasi hatarna meg 37-be vettek fodet Vaskovics
Aladarnetu. A deli reszen meg Derci gr6ftu vettek meg a fodet az endrodi
parasztemberek. Mer akkor man nagyon szaporodott Endrod, es mentek ara
[arra] is. Paskomnak nehez munkaju a fodje, de j6 termest ad. 400 meteresek
votak a dolok. Egy soron v6t 15-20 tanya is. Ugyhogy a negyvenes evekre man
ket iskola is kellett Paskomon.

Polyakhalmot az oregapam idejibe [1890-1900] osztottak. Merte a mer
nok a fOdet, merte, egyszer csak nagyapa megszolalt: - Mernok ur, eleg lesz
man! Dolog is van avval! A mernok nem szolt, csak huzta a lancot, oszt merte
[llinccal merte a foldet]. Akkor megint nagyapa: - Mernok ur, az istensigit
maganak, eltitom a csakjat, ha meg mer hozza! - Meg ketto jar hozza. - De nem
kell!!! - Hat ertse meg, ez a fOd ide jar maganak, hova tegyem, a kalapom
melle?? Ugyhogy kimerte a mernok a sok fodet. Nem szantottak fel mindet,
tavaszkor elhoztak Hunyaru a j6szagot, azok ott legeltek. Akkor epitett oreg
apam egy szep kis tanyat. Szaporodott a csalad, lett ny6c gyerek, eleg az hozza,
hogy keyes lett a fod! Meg azt az 5-6 hold gyepet is felszantottak bevetettek
buzaval, hogy eleg legyen a buza, meg legyen szalma telen a joszagnak. Ugy
hogy tele lett a Polyakhalom. A szarvasi hatana a Sreg uton lakott Plavec Pali
bacsi, utana Timar Pali bacsi dolOje kovetkezett, ott harom tanya vot, utana
a Bula Vince doloje, ott egy tanya vot, utana a Timar Gergely doloje, ott hat
tanya v6t, utana a Timar Mate doloje, ott ot tanya v6t. Vot ott egy halom,
akkoru [akortil] a fod egy bizonyos Polyak nevezetu embere vot [Polyak Mar
ton?], attu bereltek Ugrinek, majd oszt meg is vettek. Az Ugrin Nandor tanya
janak a soran lakott Lapatincki kovacs, akkor Timarek, Koloek. A polyak
halmi titon lakott Gyuricza Vince, Vaszk6 Vince, akkor Szarvas fele Szabo
Matyiek. Akkor ott laktak sorba Kiszely Pista, Hornok Lajos, Timar Joska,
Vaszk6 Mik~os, Hornok Pista, Gellaiek, Vaszk6 Gyurka, Balog Laci, Kiszely
Mikl6s bacsiek, Timar Gergely, Cserven Lajos, ugyhogy annyin v6tunk az
iskolaba, mint az egen a csillag.

Ugar vot a falu elso szant6ja - ez a hat dolo [ugar = szanto]. Ugart mar
1806-ban felosztottak. Hunya, Peres, ezek v6tak meg jo fodek. Ugar mar regen
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tele van tanyaval. Van az elso dolo, akkor van a Gyuricza Lukacs bacsi doloje,
akkor van a Katninyos Hornok Ignac bacsi doloje, akkor van a Gubucz dolo,
akkor a Fekecs dolo, itt v6t a Kor [0Ivas6kor], akkor van a Katona Imre bacsi
doloje. Nagyon sok tanya v6t Ugaron! A Kertektu Hunyaig a kovesutnakmind
a ket 6dalan vegig v6tak tanyak. Ott v6t a Gellai Mihaly bacsi tanyaja, akkor

. a Bohratok, akkor Fiilop Imre, Fiilop Mikl6s, Kopcsek Regina, Janosik Ist
van, Kovacs Vince, Kiszelyek, Julisek, David Laszl6, Knapcsek Balintek,
akkor v6t az egyhaz fodje, akkor kovetkeztek Liziczai Mikl6s bacsiek, akkor
Szuj6 Antalek, Bohratek, Nagy Gyura Timar Peter bacsiek, akkor v6t a Kovacs
tanya, azutan Dinyaek, Gyuricza Sandor bacsiek, akkor v6t a Salamon-tanya,
azutan Varnyu Vinceek, Csuvar Illesek, Dinya Ime bacsiek - igy sorba.

Ugar is egy kis falucska v6t. Meg norton kutja is v6t, 49-be fUrtak. V6t
iskolaja, v6t 0lvas6kore, suszter is v6t, var6 [varr6] is v6t, kovacs is v6t. T6th
Elek bacsi, az tudta gy6gyitani az allatokot is. A postas is fontos v6t: Sziiksig
Timar Vince, Bela Lajos - j6 postasok v6tak.

Peres, az meg ott van, ahogy megyiink Hunyara a kondorosi kovesuton,
a Kertek utan a bal6dalon, az az egy dolo. Mikor megallapitow~k,hogy hun van
Endrodnek meg Gyomanak a hatara, ott v6t ez az egy dolo, amire a gyomai azt
mondta, hogy ez az ave, meg az endrodi is azt mondta, hogy ez az ave. Ugyhogy
pereskedtek. Majd oszt vegeredmenybe csak az endrodieknek szabtak meg.
Kellett ez a dolo az endrodieknek, mer mikor meg nem v6t meg a kondorosi
kovesut, ezen a dolon jartak ki az emberek Hunyara.

Hunyan a fodek 24 aranykoronasak. Ugyhogy 40-50 hold fodje nem is
igen v6t itt csak 5 vagy 6 embernek. A tobbi ember 15-20 holdon gazdalkodott,
de nagyon szepen meg tudott elni beli.ille. Maj' minden hunyai a harmincas
evekbe meg tanyan elt. Ugyhogy a templomna lakott vagy 200 ember, a tanya
vilagba meg vagy 1200. Ahun en laktam, ott is v6t vagy husz tanya azon az egy
kil6meter hosszan. igy v6tak a dolok: Berenyne v6t a hatar ut, ezt ugy is mond
tuk: Ordog6dal [Ordogoldal]. Mer olyan hosszu szur6s vadnoveny gyiitt fel
a fodbu, ez v6t az ordog6dal. Akkor v6t az Utols6 sor, azutan v6t az Ivanyi sor,
mert az elso tanya az Ivanyieke v6t. Ennek a dolonek kozepe tajan v6t a Pogany
iskola. Akkor v6t a David sor. Azer, mer David nevezetuek v6tak itt az elso
lakosok, mikor ezen a tanyasoron elkezdodott az epitkezes. Majd a Zsid6 sor
gyiitt; v6t itt a kondorosi hatarba egy Seiber nevezetu embernek egy kisbirtoka,
ez a sor ott kezdodott. Akkor ahun a Templom van, az a Templom sor. Akkor
van a Pinter sor, ez a Nagyhatar utra vezet Gondor Boldiho. Ennek a legvegit
meg Szab6 partnak mondjak. A Pinter soron laktak: Pinter Istvan, Pinter
Janos, Pinter Imre, Pinter Gyorgy. Ezen a soron van a temeto is, ugyhogy
Temeto sornak is mondjak sokan ezt a sort. A Pinter sor utan van a Giric sor, itt
sok Giric lakott. Akkor ahun a Bundasiak laktak, az v6t a Bundasi sor, ugy
kovetkezett a Kozseg sor, itt v6t Endrod kozseg fodje, meg egy kis tanya. Meg
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egy sor tartozott Hunyaho, ugy mondtuk: Ormenykut. Ez man a kondorosi
kovesut masik 6dalan v6t. 3

Hunyanak man a harmincas evekbe v6t harom altalanos iskolaja. V6t
temploma, vot egy malma, v6t postaja, v6t ott egy Hangya Szovetkezet, ebbe
v6t a balterem, olvas6kor. V6t kirendeltsege, lehetett jarlatot csinaltatni, be
lehetett az ad6t fiizetni. [A telepiiles megnevezese: 1935-42 kozott Endrad
-Kondorostanya, 1942-45 kozoll Endradszentlasz16, 1946 januar 1 6ta:
Hunya.]

Utak

A Koroson tul
Mezoturra vasarba jartunk. A csejti, a varnyasi asszonyok meg ketszer egy

heten is elmentek a turi piacra a tejportelca.val. A janyok meg mentek a legenyek
utan a turi kaszarnyaba. 4

Vanyai ut, gyomai ut
Vanyaru [Devavanya] is, Gyomaru is szeles foldut vezetett Turra. A gyo

mai ut most is megvan. Ezek az utak 12 meter szeles, marhahajt6 "fa" utak
v6tak. A vanyai ut erintette P6halmot, Varnyast, Udvarnokot, Simat, Rigajost,
ugyhogy ezek az emberek mehettek a vanyai titon egyenesen Turra. A gyomai
ut a vasut mellett ment. A gyomai hidtu indut, es a Simai halomna tanakozott
a vanyai uttal, onnan man egy ut v6t a Simai csardaig, ott ert oda hozzajuk a regi
factut. Innen aztan ment tovabb az ut a vasut mellett Mezaturig. A csejtiek
a SargagMon, vagy a Surucsejti uton gyiittek ki a vanyai utra, onnan tovabb
Turra.

Regi kovesut
Ezelatt nem ott ment az endradi kovesut Turra, ahun most. Hanem

a Birka csardana atment a vasuton, ott ment egy dalat, akkor a Hunya Denes
tanyajana rafordut a gyomai utra, onnan ment tovabb Mezaturra.

Regi fadut
A regi kovesutru az Andrassy (ltna [a mai sintertelep utja] leagazott az

akacerd6ne a csatorna partjan egy foldut, ment egyenesen tovabb a Simai
zugho, ott a hid elatt atment a vasuton, a Simai csardana erte ut6 a nagy utat
[regi kovesut] .

KisgM [regi vedagM]
A zugok mellett [S6cz6, B6nom] vezetett. Akkor Kecskesne lefordut

eszaknak, felment a Simai zugig, azt megkeriilte, ment Mezaturnak. Utkozben
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at lehetett menni a Simai Koroson a turi tanyakho a Bordacs hidjan, a Varnyu
hidjan, aDios hidjan.

Csejtre, Turkevire Nagylaposon keresztu mentiink. De vot egy rovidebb
utja is. A Vitez tanyajana atmegyiink a gyomai fOldutra, ar a vasuton. Azon
a folduton megyiink a Hunya Denes tanyajaig, ott eszaknak fordulunk, akkor
a Sargagaton a Berettyo partjaig kell menni, az man Csejt. A Surucsejti uton
mikor eszaknak megyiink, at a turkeddi hidon, igy lehet menni Kevinek [Tur
keve]. Osvenyeken meg kozelebb vot Kevi - mikor gyalog mentiink piacra,
akkor ugy mentiink.

P6halomra, Balara [Csudaballa] sokan jartak a falubu is, Csejt feluru is.
A falubu a joszagot hajtottak ki a balai legel6re majus elejin, ez vot a "kiveres".
Az urasag [Geiss] is a falun keresztu hajtotta a joszagjar Balara nyarara [nyarra]
Kondorosru. Athajtottak a reven, akkor a Vitez utjan kimentek a Zsidogatra,
onnan a vanyai utra, az vezetett a pusztakra.

Vitez utja:
A 46-os utrol az endr6di hid utan Mez6tur fele menet a csatornanal jobbra

van egy szeles foldut, az vezet a gyomai uton keresztul a Zsidogatra.

Andrassy ut:
A nagylaposi majortu gyiin ki, az akacerd6ne atmegy a kovesuton, a sinter

telep mellett lemegy a Simai Korosho. Ennek az utnak a kozepin vot a papnak
a tanyaja is. Meg Kellett az ut Tiikorynek, mer vot f6dje a Simai Koros mellett
is.

Sargagat:
A Hunya Denes tanyajatu a Berettyoig ment, ott vot a Bacskai tanya.

A Sargagat mellett ment a vizlevezet6 csatorna, annak a f6djibu vot ez az SO
centis "gat". Sargagatnak mondjak meg a falusiak azt a kisgarat, amelyik
a Simai Korosnel megy vegig, ez volt a regi ved6gat.

Zsidogat:
Az Endr6d-gyomai hataron megy, a gyomai foldutat koti ossze a vanyai

fOlduttal. Resze a Balara vezet6 utnak. [A nev magyarazata: a balai tulajdono
sok kozott voltak: Schwarz, Geiss nevezetu emberek is.]

A Koroson innen

A Kertekbe [Oregsz616]

Ott ment a regi ut is, ahun a mostani kondorosi kovesut megy, csak mel
lette. Sok helyen meg megvan, nyari utnak mondjak. Hogyha Endr6dru
megyiink Kondoros fele, akkor a jobbodalon van.

40



Hunyara, Kamutra, Aradra
A Keresztliton mentek, ez az lit man nines meg. A kondorosi lit mikor az

ugarak hataraho er, a 9-es kil6meterkone lefordli a kondorosi litru, atvagja Kis
perest, eler a hatar doloh6. Ott megyen lefele egy kil6metert, odaer a berenyi
utra a Vak Peter Tfmar [Tfmar Peter] keresztjiho. Ott a Torma Bela es a Szab6
J6zsef tanyaja kozt elfordli Hunya fele. A Pinter sort ott ke1'esztezi, ahon
a Bunos fa van. Akko1' megyen tovabb, keresztezi a Templom sort, akkor
Ievagja a Levente ternek a sa1'kar, elmegy a Pogany iskolaig. annan az utoIs6
soron keresztu elmegy a kamuti esardaig" onnan az orszaguton Iehet menni
Aradnak. Ez nagyon foutos ut v6t. Hunyara az endrOdiek minden aldott nap
mentek. Az aradi ut is fontos v6t a falunak nagyon: oda ja1'tak vasarba, Radnara
jartak a buesuba, a m6dosabb szii16k a gyerekeiket is a katolikus Arad1'a jarat
tak tanft6kepzobe. Szentesre is lehetett menni Hunyaru a masik keresztuton.
Ez a berenyi uttu gyiitt, a Pogany iskolana keresztezte az aradi keresztutat,
onnan ment a Hatar-halomho, a Gondor ke1'esztjiho, onnan ment Szentes fele.
Kondorosra ez v6t a hunyaiaknak a Iegkozelebbi Ut.

Polyakhalomra a Sreg lit vitt. Ezt az utat Gorbe utnak is mondtak. A Ker
tek sarkatu indu, elmegy a Tfmar Janos tanyaja mellett, akkor Szakalas Mate
meHett, a bal6dalon Tfmar Imre mellett. Akkor v6tak Kolo J6zsefek, Gubu
eek, akkor v6t a Szuj6 ke1'esztje, ez v6t a hatodik dolo kezdete. Akkor tovabb
Hegedusek, S6ez6ek, Pinterek mellett megy az lit, akko1' tovabb Csuva1' Karo-

,,Elt 30 evet". A kep a hunyai Pogany-iskola avatasi unnepsegen keszult. Az iskola
a Pinter-soran, a ket hunyai keresztut talalkozasanal epult fel
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lyek mellett, akkor Dinya Peterek mellett, ezek meg most is ott laknak. Akkor
tovabb Vaszk6 Imreek mellett, Par6czaiek mellett, akkor megint Vaszk6ek
v6tak, a harom Vaszk6 tanya, akkor Varnyu Gergely mellett ment el az ut,
Hunya Lajos tanyaja mellett, akkor gyiitt a polyakhalmi iskola. Akkor ott
derekszogbe elfordu Szarvas fele az ilt, azon a reszen a Szab6 tanyak voltak,
Hornok Lajos, Timar Janos, Molnar Imre, Gyuricza, Kolo. Akkor v6t a kis
Mik16s Deak-halom, ezt man a hatar vagja at. Ugyhogy a szarvasiak is, meg
a polyakhalmiak is ezen az uton mentek a gyomai vasarba. Felgyiittek a kerte··
kig, a Kertekaljan elmentek a Pik6 fodjiho, onnan a Papp Zsiga bacsi fodjiho,
akkor keresztii a vasuton, man ott is v6t a gyomai vasarter.

Hatar ut:
A Kertek meg a Pik6 tanyaja kozt v6t egy Hatar ut, azon jartunk ki

Hunyara, mikor meg nem v6t meg a kovesut. Ez egy 6 meter szeles ut, a Peres
mellett megyen vegig.

Ugari keresztut:
Negy dolot ment az ugari dolok kozepin keresztbe, az iskolaho.

Peresi keresztut:
A pap fodjin ment a gyomai Keselyosho.

2. A TANYA EPULETE

Az epiilet helyenek megvalasztasa.

A parasztember ott v6t, ahun a fodje. Az v6t a gazdasagos, hogy ott is lak
jon. Mer' ott eri a munkat mindenkor. Mindent latott, mindent eszrevett.
A faluba nem lakhatott, mer' az messze v6t a fodho: masfe16rahossza csak az,
hogy megtudja, lehet-e kapalni.

Az a tanya, ameket hat hold fodre epitettek, akkor azon hat hold szeles
segbe az az egy tanya vot. Ha utana husz holdas gazda kovetkezett, akkor az
a fod man tobb v6t, messzebb esett a tanya is. Mer azon igyekezett a parasztem
bel', hogy osszehozza egy darabba a fodjit. Mer akinek szejjel v6t, az egyszer
annyit d6gozott. De ha a tanya elott vot minden fodje, akkor napfelkottkor
fogta a kapat, szepen kapalt a tanya elott. Ha valami ad6dott a tanyaba, akkor
ott v6t koze!.

A tanyat az ut melle, vagy a fodnek a kozepibe epitettek. Kozepire azer vot
j6, hogy a j6szagnak vot hely, v6t lege16. V6t hely a rakomanynak is, a szalma
kazalnak is, a torekkazalnak is, a csutkakupoknak is. A tanyat a fodnek a leg
partosabb [legmagasabb], a reszire epitettek a lejto, az legelonek va16 v6t.
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A haz tajolasa

A tanyakot sajat maguk epitettek a parasztemberek a csaladjukka[, sogo
rokkal. E16szor kutat asott, hogy legyen viz. Ahun a legszederindasabb vat
a fod, oda kellett a kutat asni, igy tanitottak az oregemberek. Kiastak a kutat, az
agyag kellett a valyogho, meg eleg se vat, mellette astak egy nagy godrot, ebbu
epitettek fet osztan a tanyat, ebbe csinaltak a sarat a valyognak. Ketfajta valyog
vat: a rendes, meg a csodorvalyog, ez egyszer olyan hosszu vat, mint a masik
- evvel gyorsabban haladtak.

Majd oszt ahogy erosodott a gazdasag, felepitettiik a keresztuvai6t a hazho
olyan 10-12 meterre [a fo epiilethez viszonyitva derekszogben]. Mer a haz eleje,
a tornac, az delnek nezett leginkabb, az ablak alja [utca feloli resz], az keletnek,
a komraablak, az eszaknak. Mer az embernek kellett a vilagos, a komra meg igy
j6 huvos vat. A keresztuval6 eleje is keletnek nezett - az a meleg eleg vat az
allatoknak telbe, nyarba meg j6 huvos vat az a valyogepiilet.

Kimentem a tanyaba, tavasztu oszig a szabadba aludtam. Vetettem
a magot, huztam a valykot, hogyha elgyiin az osz, legyen tanyam. Mikor a lovak
ettek delbe, en kihuztam 100 valykot. Mikor a lovak ettek este, en kihuztam
200 valykot. V6t 6cska torek, v6t nagy godor, tele vat sarral. Abba raktam tore
ket, csinaltam a valykot. Mikor megvot a 12000 valyog, akkor feIepitettiik
a tanyat a bMyammal.

Egyablakos, ncidas tanya OregszolOben
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A haz belso tere

Mikor nagyapam epitette a tanyaj<it, akkor ezek a hosszu, egy-vagy ketab
lakos, nadas tanyak v6tak, fakiminyesek [szabadkemenyes = a konyhanak
nem volt mennyezete, hanem a falak egyre szukula kemenybe torkolltak].

M6dosabb tanyaudvar. Jobbra a lak6epulet a "lecsapint6val", balm a "keresztul
val6" [mellekepulet}. A gazdasagi epulet majdnem akkora, mint a lak6haz

Majd ezeket felb6toltak [mennyezetet raktak]. A nagyhaz '[nagyszoba, elsa
szoba], ennek 5,5 meter v6t a belvilaga. V6t benne egy kemence, akivel fUtot
tek. Az ablakna v6t egy kanape, oda v6t teve egy asztal, az asztal mellett karosz
szekek v6tak teve. Az agyak a fal mellett v6tak. A kemence 6dahln ket agy v6t
egymas vegibe, a masik 6dalon meg harom agy v6t egymas vegibe. A kemen
cene koru v6t padka, olyan hatvan centis, arra is lehetett ulni. Mer man novem
ber derekan az asszonyi nepek fontak.

Konyha, az a gangru nyilt. Abba v6t egy berakott sparhelt, egy vacoldgy
- erre nappalledalt az ember, ha ugy ad6dott. Akkor v6t benne egy telazsi [ste
lazsi; pole], ez harom reszes v6t. A legtetejire felpakoltak ezeket a nagyobb
labasokot, akkor v6t neki egy ketszarnyas ajt6ja, abba a mindennapi tanyer
v6t. Akkor v6t ket fi6kja, ebbe v6t a kes, villa, kana!. Akkor v6t az alja, annak
csak a szelye [szele] v6t, meg alja, oda az iv6kannat tettek, hogy ne legyen lab
alatt.

A kishaz [kisszoba, tiszta szoba] arra v6t j6, hogy mikor vendege v6t az
embernek, ezeket oda fektettiik Ie, meg itt v6tak a ruhafelek. Ket agy v6t
benne, ket ruhaszekreny, meg egy fogas v6t benne. A fogason v6tak a nagyka
batok. lng, als6nemu - ezek a subl6tba v6tak. Ez at fi6kos v6t. Felli ket fi6k
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egymas mellett, ebbe v6tak a szalvetak. Azutan lefele meg negy fi6k, ebbe
v6tak a tiinlkoz6k, agynemuk, als6nemuk, nagykend6k. A szekrenybu az
egyik akaszt6s v6t, a masik meg p6cos [polcos]. A p6cosra raktak a nagy Jany
nak a staferungot. Telen, meg nem lehetett d6gozni, az asszonyok sz6ttek:
fogacskas abroszt, vagy sikos [csikos] abroszt, vagy mintasakot.

Komra, az a kishaz mellett vOt. A gangnl kellett bemenni a fentkomraba
[nagykomra], a fentkomrabu nyilt a lentkomra [kiskomra]. A kiskomraba v6t
a liszt, a kenyer a p6con, szalona, kolbasz. Azer mondtuk ez a komrat lentkom
dnak, mer ez melyitett v6t, harom garadicson [lepcs6n] mentiink Ie. Ugyhogy
ott semmi nem fagyott meg. V6t neki el6 is sze1l6z6lyuk, meg hatu is. A nagy
komraba morzsoltunk, meg ott v6t a gabona, arpa, buza. A mestergerenda irant
ketfele vot rekesztve, csinatak 6dallit egyforma deszkabu, ugyhogy nem
engedte a buzlit kifele; ez vot a hombar . V6t, aki a haz vegire lecsapint6t huzott,
ott v6t a nyari konyha. V6t, aki a kut melle tette a nyari konyhat, hogy a viz is,
meg a nyari tuzreval6 is kozellegyen - csutkat6, gallyak. V6t az asszonynak egy
nyari asztal, azon d6gozott. Enni az eperfa alatt ettek nyarba. J6 huvos vot, erte
a szel is 6kot.

M ellekepiiletek

A keresztuval6 kezd6dott az istall6val. Ezt lehetett epiteni ketmeteres
mestergerendaval is, meg negymeteressel is. A ketmeteresne az ista1l6 feW
[hats6 fal] v6t a jaszoj. A negymeteres, az ket vegire kot6s v6t. Enne a ket
oldalso falho tettiik a jaszjot [jaszolt], a mege feW meg v6t a kandi vagy kasznya,
ki hogy eltette [ki minek nevezte]. Ebbe vot a torek, meg peva [torek = na
gyon apr6 szalma; peva = pelyva = a buzaszem heja]. A jaszojbu ameddig
kiert a teMnnek a fara, az vot az allas. A teheneknek a hats6labaho egy gombo
lyu fat tettek, ez v6t a koromrug6. Ezen tu1- kozepen -, az man place v6t, itt
nem lehetett piszok, meg egy szal szalma se. A j6szag alatt is mindeg tiszta v6t
a szalma. Mikor a j6szag elvegezte a d6gat, az ember, mikor ara [arra] jart, villa
val szepen levette a szalmaru. A j6 nagy istall6ba be lehetett vermelni a repat is:
a placcon egy as6nyomot kiastam, egy kocsi repa abba belefert. A mesterge
renda mege vot bedugva a villa, sepru, ez-az ami kellett. Prices [felfiiggesztett
agy] is vot az istall6ba, ezt nekem, gyereknek kellett csinalnom, ha azt akartam,
hogy ott aludjak. En a bornyl1k fele csinaltam. Bevertem a falba j6 nagy karot,
a karonak a masik vegit felkotottem, keresztbe raktam a deszkakot. Tisztasag
v6t, meleg vot, nem kellett takar6nak csak a l6pokr6c. Olajos mecsessel vilagi
tottam.

A m6dosabb gazdakna hatalmas nagy keresztuva16 v6t, kiilon 16ista1l6,
kiilon tehenistall6 mer a lovaknak magasabb jaszoj kellett, mint a tehinnek.
Nalunk az els6 istall6 a bikaistall6 v6t, ez negy "szemelyes" v6t. Akkor vot
kiilon tehenistall6, mert a lovaknak magasabb jaszol kellett, mint a tehinnek.
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N:Hunk az elsa istallo a bikaistallo vot, ez negy "szemelyes" vot. Akkor vot
a marhaistallo, azutan egy nyolc "szemelyes" loistallo, egyikbe vot negy hamos
10 [mezagazdasagi munkara fogott]' a masikba votak a csikok.

Az istallonak a vegibe en csinaltam egy disznoolat lecsapintoval. Az kezda
dott a fialtatoval: ez ket kutrica vot, derekon [kozepen] ellehetett keriteni desz
kavaI. Utana harmas 01 vot, nagy akollal. Az man az eperfa ala esett, hogy jo
hives [huvos] legyen a disznoknak, meg az eper se menjen ldrba.

Vot, aki a tyukolat a disznoolnak a tetejire csinalta, kivalt [fOkeppen] ha
a disznool szalmatetas vOt. Ugy tudtak man a tyukok: naplementekor mentek
felfele a kisletran. De vot tyukol a fadre epitve, meg vot fadol is. Astak egy jo
mely godrot, az odalat teglaval kiraktak, kis lepesa vot lefele, amin lelephetett
meg az ember is. Hegyes kis teteje vot; nad vagy csutkaszar. Vagy vot az az
egesz vastag kenderszar, amit nem lehetett elaztatni, erre jo vOt. Letapasztot
tak, megmeszeltek. Beluru keresztbe votak a rudak a tyukoknak. Ilyen olba
tojtak a tyukok meg telen is, jo meleg vot. Hatu, az istaUo megett vot a feszer.
Vot rajta kapu, ugy mondtuk: kapufeszer. Oda ment az aratogep, vetagep, hen
gel', lancborona, egyes eke, kettes eke, kapaeke. Mer a szerszam nem vot az
Isten szabad ege alatt. Mikol' vegeztiink az aratassal, akkor megsoprottiik
a gepet, akkor tokmagolajjallekentiik, betettiik. Nem ette a rozsda.

Evvel szembe vot a gore, annak a megiho csinaltuk a nyari szint. Go
re a kukoricanak vot esinalva. Akacoszlopok votak leallitva, a falba leebu,
hogy a kukoricat erje a levega. A fadtu feljebb vot az alja, hogy szaraz legyen.
A nyari szin, az olyan vot, hogy egy odalba vot, a gore, harom odalu meg szaba
dos vot, pallasa se vOt. Nyaron jo huvos vot, mintha a fa alatt lett vona a joszag.
A gore falaho csinaltunk jaszjot [jaszolt], oda kotottiik a lovat, vagy a tehenet.
Sok helyen kiilon a portan vot a koesiszin, vetagepnek. Szalmatetas, az odala
esetleg vastag kenderszarbu, vagy cirokszarbu, vagy fUzfabu. Ezt bekorcoltak,
[fUzfagallyal bevontak] hogy az esa vagy a szel ne menjen bele. Harom odala
vOt.

Azudvar

A kut a valyuval az udvar kozepin vot. Arebb vot a nagygodor, az jo vot
a kaesaknak, megallt benne a viz. Jarda vot a kutho, disznoolho, az istallo eleje
is ki vot teglazva, ahun kifogtuk a lovakot, az is ki vot teglazva.

A tanya kornyeke parlagon maradt, az az egy hold a tanya koru gyep vot.
Kellett a joszagnak legelni, meg kellett a rakomanynak a hely. Az istallo megett
vagy odalt vot a takarmanyos udvar. Az elsa kazal keletru a szena, azutan ment
melle a gyepszena, akkor az arpaszalma, torekszalma. Legjobban vedte az
ember a szenat. A kazlak eszaki vegit befedtek, mer itt leginkabb eszaki szelek
fujtak. Mindeg a deli vegit kezdtiik meg a kazlaknak. Ez vot legkivu, mer leg
jobban ez vedte a tobbi takarmanyt is, meg meg az epiiletet is. Enne kijjebb
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esetleg a csutkakupot raktak. A tanyanak a disze v6t a nagy, hosszu szalmaka
zal, a menne [minel] hosszabb torekkazal, a szep csutkakupok.

Az udvarnak rendbe kellett lenni. A rendes gazda, mikor meglatta, hogy
van egy szalmaszal valahun, felvette, vagy sz6lt a gyerekeknek, hogy vegyek
fel. Minden szombaton felsoprottiik az udvart, mikor olyan ida v6t. Az olyan
tiszta v6t, mint az arany. Szombaton tisztalkodas vot meg a teheneknek is.
A tragyadomb el vot kerftve, ki lett hordva a fodre, az istallo, olak, ketszer egy
evbe meg lett meszelve. Az endrodi ember tanyajat konnyen meg lehetett
a hatarba osmerni.

Gyonyonl sok fa vot a tanya konl. V6t vagy szaz akaefa. Mer mikor az
ember epitett egy tanyat, az vot neki az elsa, hogy fat tiltetett. Mer hogyha kell,
legyen. - No, ez j6 lesz szerszamfanak. Akkor kivetette a fat a takarmanyos
mege, ugyhogy mikor kellett, csak fogta a fUreszt, elvagta, kifaragta a villanye
tet. Nem sajnaltuk kivagni, nott helyette tiz. Meg nyarba huvost tartott az
akaefa, a j6szag szeretett alatta ennL Akkor meg v6t vagy hat nagy eperfa.
Ketto v6t az ablak alatt, ketto a diszn661na, ez beborftotta az aklot. Akkor az
istallo elatt megint v6t ketta. Szilvafa, egy-ket meggyfa, ami magru kelt - ezek
a fak v6tak a kertbe. A kert elatt ela kerftes v6t, orgonasoveny. Megnyirogat
tam, mer annak ugy kellett kinezni, mint a janyok hajanak, nem lehetett egyik
ilyen, masik olyan.

Istall6, szin, g6re. A kepen elM az istall6 lak6ja, "akit" buszken mutat be a gazda
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A tormk elott mindeg elkeritetttink egy kis helyet a vinigoknak. V6t
m:Hyva, akkor v6t pecsetr6zsa, akkor tettiink szagos viohit meg bazsalikomot.
Nekem rezedam is v6t. Meg a rozmaring, az nalam sose fogyott ki. Aki ker
annak adok ojtast [oltas] mindmaig. Mer nekem mindeg van. Jazmin, orgona,
ibolya - mink ezekbe gyonyorkodtiink.

Vetemenyeskert

A vetemeny a haz megett v6t - ez az asszonyok d6ga v6t. Ha man v6t vagy
negy-ot gyerek, akkor az asszony nemigen ment ki kapani, de a vetemenyt, azt
meg tudta csinalni. Meg 0 tudta, mi kell a fOzesho. Bab, mak. Telbe fott a j6
bableves, a kemencebe a fazekba. Meg kellett a mak is: edesanyam az sok
makos csikot [csikteszta] megfOzott ny6cunkra. Meg a derelyet is szeretttik
makkal. Krumpli, gyiiker, repa, uborka, paprika. Paprika nem sok v6t, egy
ket to. Locsolni kellett v6na, arra meg nem v6t idO. Laposbors6t meg a babot
a kukorica koze vetettiink.

Minden tanyana v6t vagy 100 negyszogol dinnyefOd. Ahun tobb v6t, oda
csinaltak meg gunyh6t is. Akkor oda kimentilnk - fiatalok - a dinnyere
vigyazni. Hat oszt ugy vigyaztunk ra, hogy egyet-kettot, mikor mennyit mink
is csak megeszegettiink beltille. Ott hallottam, hogy mer lett Vendel bacsieknak
egy evbe olyan sok hasadt dinnyejtik.

Veti a ket oreg a dinnyet tavaszkor. Man be v6t feszkelve, Kati neni
kapalja befele. Egyszercsak latja, hogy Vendel bacsi minden feszek felett meg
gugol. Hogy nagyobb legyen a dinnye. Erre a masik soron megindut Kati neni,
az is meggugolt. Az oreg Vendel: Hat te mar gugolta le!! Most minden dinnye
hasadt lesz!

Gyumolcsos

Kert is v6t a tanya megett. V6t, aki tiltette, de a legtobbnek csak ahogy az
Uristen kikototte, ugy v6t a fa. V6t a kertbe egy kis rossz sarga szilva, meg veres
szilva, meg magbaval6 szilva [magvava16]. Akkor v6t Szent Janos-alma, meg
v6t kasas alma, meggy. Meg v6t vadkorte, j6 tims6s fzu, de mikor megert, j6 v6t
az. Mikor gytittek azok a nagy viharok, terftve v6t a fod vadkortevel. Felszed
tilk, felvagdaltuk edesanyammal, megszarftottuk. Zsakszamra v6t az aszalt
korte. Meg bisalma [birsalma], ez minden hazna v6t.

Nektink v6t 1200 kadrat [negyszogol] gytimolcsosiink. Cseresznye,
meggy, szilva, alma, korte, di6fak. Mindeg ert valami: az arpaero korte akkor
ert, mikor az arpM arattuk, akkor v6t vagy otfele alma. Nem permeteztiink.
A mohat lekapartuk, a szaraz gallyakot levadgaltuk, akkor a torzseket az asszo
nyok bemeszeltek. Sovenyt csinaltunk, hogy a j6szag be ne menjen. Szedtem
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egy csomo aldcmagot tavaszkor eliiltettem, olyan szep surun kikelt! Akkor
visszavagtam, szepen belombozodott.

1880-ig nagyon sok vot itt a szolo. Kuria, a Kertek - ez mind szoloskert
vOt. Nekiink man csak az ereszetcsurgasba vot szolo.

GAZDALKODAs

A GAZDALKODAs 6SSZETEVOI

A fad meg a joszag, ez adta a megelhetosiget. Ehho kellett a jo gazda, a j,o
szerszam, meg a jo idojaras.

Az mindeg elotte vot az embernek, hogy fodet vegyen. 47-be eladtuk
a tehenet, nagyon jo, hires fajta tehin vOt. A tehin arabu fodet vetti.ink, meg egy
kisbornyut. Akkor elkezdtiik a kisbornyut nevelni. Vettiink 400 kadrat mislin
get, [suru kukorica), lekaszaltuk, betragacsoltuk, nott rajta a joszag, lett masik
tehin. A tehenet, bornyut, lovat eladni, ez az emberek doga vOt. Ami piz ossze
gyult, azt a gazda man tette is a foaljba. Ebbu vettek a fodet. Ami pizt meg a pia
con az asszony osszearolt, az vot az asszonye: ebbu tartottak fel a konyhat, ebbu
vettek a janyoknak a staferungot. Mikor nagyobb ruhafele vagy kabcit kellett
valamek gyereknek, ezer man anyamnak harcolni kellett. Akkor apam
kimondta a legutolso szot: - ]o'van. Vagy: - Most nem. Akkor anyam mas
cselho folyamodott, mer ami kellett, azt csak meg keHett venni. De apamnak is
igaza vot: sok piz kellett a kocsi javitasara, ekere, boronara, a kovacs-kontora.
Mikor maradt egy kis piz: - Halljatok, vegyiik meg ezt a ket hold fodet ... Mer
a fad meg a joszag, ez vot a megelhetosig. Ha ugy adodott, hogy a mezsgyen
mutatkozik ket kishold fad, hogy elado ksz, akkor oszt minden krajcart meg
kellett fogni, mer azt meg kellett venni. HangyaeknaI is tizenharom gyerek v6t,
mink is v6tunk heten az 6tven hold fodre - mi az az otven hold fad het fele, nem
eleg. Akkor a kenyernek valobu meg eladtunk 3 mazsa buzat ... maj' jobban
beosztjuk. Meg szamba vettiik: be van fogva 20 hizo, ez akkorra meghizik,
ennyit ki birunk fiizetni, de meg kell. Akkor benyo [megno) a bornyu [borju],
vagy benyo a masfel eves csik6, akkor man sokkal tobbet er, mint eves koraba.
A csikoba mindeg nyott a piz. Ki vot szamolva, hogy ez ennyi lesz, akkor kifutja
a ket hold fodet. Cipo, ruha ... ahogy lesz. A fad kellett, az vot a fontos. De
ad6ssagba, abba soha nem bonyolodott bele a parasztember.

A nagyobb gyerekeknek, azoknak man komolyabb dogot kellett adni, ne
legyenek otthon semmi haszon fejibe. Apamnak 14 hod fodje vot, egy lova, meg
mink negyen, a fiai. Nem votunk olyan szeginyek, hogy nem vot mitenni [enni
vaI6). De azer mikor man nyottiink, apam vett ki fodet haszonberbe. Mikor
man 40 kateszteri hold fadiink vot, ehho harom darab hamos lovunk vot, egy
kettos eke, meg egy egyes eke, lancborona, vetogep. Apam 57 holddal zarta Ie
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a gazdalkodast. Akkor man vat 41a, 10-12 marha, 50-60 diszna, 10-15 birka.
Gep, az mindenfele, ami kellett: vetogepek, ekek, lancborona, tovisborona,
fogas borona, minden. Sima hengerilnk is vat; egyedu gyurus hengerilnk nem
vat, azt elkertilk Kopasz Hunya Imxe bacsitli. Mindent termeltilnk: arpar,
buzat, kukoricat, zabot. Be vat allitva minden. Ezt mind mink vegeztilk: apam,
meg a negy fia.

Az en nagyapamnak 87 hold sajat fodje vat, 200-at meg berelt hozza. Beres
csak eleinte vat; mikor megnyott a hat fiu, akkor man elegen vatunk. Ez
a mienk, ez nagygazdasag vat: 12 hanlOs la, 4 okor, tehinfele vagy 20, egy
csoma diszna, no, ehho vat egy kondas. Akkor vat birka, kacsa, liba, pulyka,
gyongyos, galamb.

Vat: ilnneplo kocsi, evvel mentilnk be a faluba, meg apamek evvel mentek
a vasarba, lakodalomba - ez meg lett becsillve. Vat egy hetkoznapla kocsi is,
megmeg vat egy fatengelyes kocsi - ez az enyim vat. Nagyon ja vat vele jarni,
nem razott. Ennek a kocsinak a kereke nem vason forgott, hanem nagyon eros
akacfan. Mikor osztan ratettilnk vagy 10-12 mazsa buzat, akkor hamar eltort
a tengelye. Eke vat: egy harmas eke, ket kettos eke, harom egyes eke. Vat egy
harom tablas borona. Ekekapa, ez is vat ketto-harom. Vetogep egy vat, 16
soros, tolahengeres. Meg vat egy cseplogep. Ezek a kisebb gepek is mind meg
vatak: szecskavaga, repavaga, daralak, kaszak, ilyenek. A masina, ezt szalas
takarmany behordasara hasznaltak. A szenat osszeraktak nagyobb boglyakba,
akkor aladugtak a rudat, ratettek a masinara. A masina, az annyi vat, hogy elo
vat ket nagy kerek, kozbe vat ket 6 meteres rud, ez egy 4 meteres tengelyho
csatlakozott. Ennek ugyancsak ket kerek vat a szelin. Ket la huzta. Mikol' beer
tilnk vele az udvarba, a ket hatsa kereket lekapcsoltuk, akkor a boglya szepen
lecsuszott a helyire. Nem tort a szenanak a szala, nem tort a levele, nem tort
semml.

Regen az vat a szeker meg a kocsi kozt a killonbseg- meg most is az vana, ha
vana -, hogy a szeker hosszu dereku, egyszer olyan hoszu, mint a kocsi. Meg
a szekernek fatengelye vat, a kocsinak meg vas. A szekeret okor huzta, a kocsit
meg 16. Az okorszekerne meg lepcso se vat - nemigen illtek rajta, a beres meg
felugrott ra. A szekeren durva takarmanyt szallitottak, a kocsin meg kukoricat,
ilyesmit. A kocsi megmutatta, ki vat a mestere. Ezen a kornyeken a legszebben az
endrodi kovacsok dagoztak. Ja kovacs vat nagyon Kovacs Pali bacsi, ugy is hivta
a falu: Ketszer Kovacs. Akkor hires mester vat Csuvar Pali bacsi is. Finom mun
kajuk vat, nem sajnaltak ra az idot, mutatas vat a kocsi, meg a helyit is megallta.
Ezeket locsos kocsinak mondtuk. A prades [parades] kocsi, az csak madosabb
nak vat: zodre festett, federes illese vat, ruganyos, konnyu, nagyon szep. Hintaja
Endrodon csak Finta jegyzonek vat. Cseza - ez meg olyan, mint a hinta, csak
konnyebb. Az uradalomba az intezonek vat ilyen. Tilkori meltasagos ur meg
kojeccel jarkalt- ez olyan, mint egy felbevagott hinta. - Jaj, mingya kiesik a mel
tasagos ur, az embernek ez jart az eszibe, mikor meglatta.
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Az id6jdrds

A parasztember, az mindeg az id6jarasnak az inasa. Arra ugy kell neki
figyelni, mint az inasnak a mesterre. Ugyhogy azt man tudta minden paraszt
ember, hogy milyen id6lesz - az id6nek az arculataru.

V6tak ezek a kalandariumok. Abba irtak bele, hogy mikor milyen id6lesz.
De az id6jaras nem tor6dott evvel. Regebben jartak ezek, akik a kalandariomot
aroltak. Nyar v6t, aszongyak, 6k kint alszanak a fa alatt. - Nem lesz es6 ugyse.
En meg mondom nekik: - Az ecaka igencsak es6 lesz, mer az en tehenem
bement az ista1l6ba az este, nem l:illt oda a karikaho [nyari jaszol]. Lett is es6,
a marha jobban tudta.

- No, gyerekek, harom napon beW vihar lesz, igyekezni kell a dologgal.
- Minl tudja, edesapam? - A j6szag viselkedesinl. A j6szag, az eszreveszi
a vihart. A birka felugra magosra, pattog. Az apr6j6szag hamar beul, ha vihart
sejt. A kutya is megyen, bujik elfele. Meg nagyon legel a j6szag, ragad lefele,
alig akar arebb menni. Ha meg a tehin razza a labat, biztos, hogy rossz id6lesz.
Vagy mikor ivott a tehin, oszt megrazk6dott utana: - No, a fene megette,
megint rossz id6 lesz, igy mondta nagyapam. A diszn6feIe meg a vihar el6n
a szajaba hordja a szalmat jobbra-balra. Mikor meg a fecske lent cikazik, es6
lesz- azer, hogy a leveg6be van az a sok lipke [lepke]. Mikor es6re all, ezek a lip
kek lehuz6dnak, a fecske meg reptibe elkapja. Ha a hangya rajzik, es6 lesz.
Kapar a kutya - es6lesz. A lovak meg nagyon legyesek v6tak es6 el6tt.

Minalunk a kunsagi szel fuj a legtobbet [eszaki]. Ugy szokott kezd6dni
a szel: deli, delnyugati. brult a parasztember, mer a deli szel es6t jelent. Majd
osztan egy keves id6 eltelt, akkor megfordut a szel, akkor man tudta a paraszt
ember, hogy es6 itt man nem lesz.

Mikor eszakru vagy kelet feWnl gyiitt a felh6, akkor man mondta edes
apam: - No, ebbu nem azunk meg. Vagy ha megazunk, akkor nagyon. Eszakru
hideg es6, jeges6 gyiitt. Ugyhogy mikor aru [arr61] borut az eg, akkor esz neku
ment mindenki szenat szedni, nem szamitott, hogy most masiive [mashova]
akart menni - ez v6t a fontos. Azok a j6 csendes es6k nyugat feluru meg delru
gyuttek. Edesapam azt is figyelte: ha kelet feWru napfelk6ttkor piros az eg,
akkor nap [aznap] es6 lesz. Ha meg naplementkor v6t piros az eg nyugaton,
akkor masnap szellesz. Azt is szamitasba kellett venni, hogy a felh6 mit formaz.
Ranezett apam az egre - apr6 felleges v6t. - No, harom napon belu es6 lesz.
Olyanforman is v6t. Mikor es6jaras v6t [hithat6 az eg egy-egy darabjan, hogy
eppen hoI esik], ugy mondta apam: - Olyan a felh6, mint egy nagykabat. Mikor
meg olyan a felhOnek az allasa, mint egy kovacsu116, az is es6t jelent. Mikor meg
suru a leveg6 - vaknap van -, ez is es6t jelent.

A kolomp ha vizbu sz6, ez is es6t jelent. - No, gyerekek, vizbu sz6
a kolomp, es6lesz. Nagyon szep volt ez a hang [tompan sz6lt a kolomp, mintha
vizben kolompoltak volna]. Azt is tudtuk, hogy ha Balara Kevibu meg Vanyaru
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kihallott a harang, akkor hideg kovetkezett. Mikor gyuttek a vadlibak: - Meg
hissatok, hideg lesz.

A csillagot is figyelte a parasztember. Van, ugye, a Goncol-szeker, annak
a rudja eltort, latszik is rajta. A Fiastyuk, annak het csibeje latszik, de van ott
triccom-millio. Akkor van a Santa Kata, hajnaltajban latszik kelet fele. Van
ugy, hogy egiszen vilagit, maskor meg alig - mintha bicegne. Akkor van meg
a hajnali csillag. Az en apam ejfelkor meg fel kettokor mindeg kiment meg
nezni, milyen a csillagallas. Meg akkor is, mikor man fodje nem vot. fgy tanulta
az apjatu. Mer a holdjanis is megmutatta az esot. Ha ugy alIt a holdvihig, mint
a bolcsotalp, akkor szaraz napok kovetkeztek. Ha ujhold vot, oszt csurgora allt
a sarka, az esot jelentett. Ha nagy udvara vot a Holdnak, ez is esot jelentett.
Fenyesek a csillagok telen - megfagy reggelre.

Ezelott csimiltuk a Luca-napi kalandaromot. Minden nap egy honapot
jelentett Luca naptu karacsonyig. Vot, aki ugy csinalta, hogy kettevagta
a vereshagymat, tizenket fel hagymat kitett az ablakba, mind ala tett egy kis sot.
Akkor alairta sorba: januar ... december. Oszt amekbe olvadt a so, az a honap
vot esos. Gyertyaszentelore is oda kellett figyelni [februar 2], mer ha akkor
finyes az ido, akkor meg 40 napig tart a hideg. Nem indu meg a gyumolcsfa,
nem indu meg a vetes.

Marciusba ha esett az eso, az oreg Szmola mindeg ugy mondta: - Jaj, mos
man vege, marcius van, oszt esik az eso. Marciusba nem szabad esni az esonek,
akkor bo termes lesz.

Nagyheten ha hetm reggel der van, vagy fagy, akkor a kukoricat konnyen
Ie lehet torni, mer rossz termes lesz, szarazsag lesz. Ha reggel fele kezdodott
a der, akkor iparkodtam a kukoricat elvetni. Mer a korai kukoricanak is artott
a szarazsag, de nem annyira, mint akit kisubb vetettek.

Medardkor ha esik, akkor 40 napig esik, akkor a kukoricara jo esztendo
szokott lenni. A buzanak, annak man kisu.

Mintagazdak

Erdemes vot odafigyelni arra, amit nagyapam meg edesapam mondott.
Meg az ujat is csak meg kellett osmerni. A hunyai gazdak, azok mindeg egy
kicsit elore jartak a gazdalkodasban. Vot Hunya kozsignek 4500 hold fodje, vot
Hunyan 5 traktor, de szeptember elsejire az osszes fOd fel vot szantva. Hunyan
man az en nagyapam is geppel vetett. Gep nagyon soknak vot Endrodon is man
a haboru elott. Vot itt igeny a korszeru gazdalkodasra. Jartunk ezustkalaszos
tanfolyamokra. Ott vot a tanfolyamon az egisz tanyavilag. Meg a mezogazda
sagi iskolaba kiildtek a gyerekeket, Gyoman a ligetbe vot ez. A Parasztszovetseg
meg a Kisgazdapart csinaltak ezt az iskolat. Olyan eloadok votak, azok az igazi
kertesz emberek! Ket eves vot. Allattenyesztes, allategeszseg, minden. Nagyon
fejlett, szep iskola vot, Pajor Gyula vot az igazgato. En tulle tanutam meg, hogy
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a legszekesebb fodon is lehet kertet alakftani, csak a vfz~hereszto retegig le kell
menm.

Vat itt a faluba kerteszet olyan, hogy csak olyan lehetett. Gyutt Kalot
Joska a belterjes gazdalkodassal, hogy Kertmagyarorszag. Timar Vincenek is
be vat ultetve 7 hold alma. Demeter bacsiek adtak a mintat, ok hozattak
a magot Bulgariabu, meg tanftottak az embereket. Ami termett, azokot a gyo
nyoru paprikakot vittek vonattal meg lovaskocsival a piacra. Meg Pestre is. Bol
gar Timar Jani bacsi meg a sajat pfzin hozatott Angliabu disznot, ez man hus
sertes vat. Repulogepen hoztak Pestig. 6 pediglen ingyen adta a tenyeszanya
got a gazdaknak. Igazi parasztember vat, ez vat a szenvedelye. Mint ahogy
Timar Vendel bacsinak is. 6 meg elhozta Medgyesru tarisznyaba a dinnyet,
hogy megmutassa. Azutan elvetette, el is terjedt a faluba a medgyesi dinnye.
Mer ezelott nem vat olyan, hogy nem adok ebbu vagy abbu. Nem frfgykedtek.
Farkas Joska bacsi meg Svajcbu hozatott tehenet, azutan evvel fedeztetett. Meg
kiallftasra is elvittek a tehenet. Fulop Joska bacsi ~lott is leveszem a kalapom
mindenkor, mer engem Joska bacsi huzott be a kerteszetbe. Egyszer elgyutt

Az egyik mintagazda. Plavecz Timar Pali bacsi Polyakhalmon,
a H alar uton gazdalkodoll
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hozzam, eliiltette a mandulat. Masik esztend6be elgyiitt hozzam, beleszemelte
az 6szibarackot.

Ezek az emberek kibontakozni akartak. Ugyhogy ha ez az orszag nem lett
vona behajintva a nagyakolba, ez olyan gazdag kis orszag lett vona, mint Dania.
Vetekedett v6na Daniaval.

NOVENYTERMESZTES

V6t dolog eleg. Napfelk6ttu naplementig mindeg mentiink. Ahogy
engedte az id6, man kezdeni kellett az ugarolast. Akkor megboronaltuk
a buzat, kiszedtiik a raklabot [csutkato] a buza 1<ozu. Botocskaval kiveregettiik
a fodet beliille, csomora hanytuk, vittiik befele a tanyaba. Tuzreval6nak
nagyon jo v6t. Az en nagyapam, ha csak egy mod vat ra, marcius lO-igelvetette
az arpat meg a zabot. Azutan mar vetni kellett a kukoricat. Mikol' kikelt a kuko
rica, ekezni kellett, kapalni kellett. V6t olyan kukorica, akit haromszor is meg
kapaltunk. Ez elhuzodott maj'csak Peter-Pal napig. Akkor oszt elkezdodott az
aratas. Arattunk nappal, arattunk eccaka - igy oszt lett meg az egesz evi elet
[buza]. Akkor gyiitt a behordas. Akkor votak ezek a reszes cseplogepek, jartak
a tanyat. Azutan gyiitt a fattyazas, gyiitt a tragyal<ihordas, gyiitt az ugaroias.
Oszkor letortiik a kukoricat, elvetettiik a buzat, behordtuk a csutkaszarat.
Mikol' mink megeskiidtiink, ra ket napra tortiik a kukoricat, ecaka meg vagtuk
a csutkaszarat - nekiink ez vat a naszut. Okt6ber 20-ig man igencsak elvetettiik
a buzat. Akkor gyiitt a takarmanyrepa-szedes, akkor megint ugarolni kellett.
Ugyhogy az emberisegnek beszorulasig (a rossz id6 kezdeteig, oktober vege]
mindeg vat csinalnivaloja, ha azt akana, hogy legyen.

A parasztember ugy osztotta be a fodet, hogy a felibe-forman kalaszost
vetett- ebbe vat buza, ebbe vat arpa, meg egy kis zab-, a tobbi fodbe meg kuko
ricat vetett. Mikol' oszt begyiitt a rendszer, akkor kiszabtak: ebbu ennyit ves
sen, abbu annyit vessen ... gyapotot! Meg az ordog tudja, mit kellett meg vetni.

Veres

Lucerna
Vetettiik ujjheggyel a heremagot - az elso harom ujjal. Leptiink, sz6rtuk.

Nekiink v6t olyan herefod, hogy az husz evig termette a lucernat, majd oszt
akkor kellett ujravenni. A lucernara nagy sulyt fektettiink: kellett a szena
a joszagnak. [lucerna = here]

A,pa
Marcius ut6jan vetettiik, a zabot ket hette! kisubb. Mer azer, hogy mire

a tavaszi arpat meg a buzat learattuk, akkor lehetett aratni a zabot. En az oszi
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arpat nem becsiiltem annyira soha, hogy annak f6det adjak. Kiszaradt a malac
tiille. A tavaszi arpanak tobb az erteke, meg az megtermett az odaati (Korost61
eszakra leva) fadeken is. Mikor bementiink a tsz-be, a brigadvezet6 mindeg az
6szi arpat becsiilte. Majd oszt mikor vittiik hazafele az arpat, mondom neki:
- Te mindeg az 6szi arpat becsiilOd, oszt mindeg a tavaszi arpC:it viszed hazafele.

Zab
A zab a legrosszab f6dbe is megtermett. A buzanak meg a kukoricanak

man jobb fad kellett, de meg az arpa is megvalogatta. Majd oszt a zab aratasara,
arra nagy gondot kellett forditani. Mer az olyan, hogy egy nap alatt megerik.
Tejerese van neki, meg megerese. Viaszerest a zab nem osmer. Ugyhogy tejeres
utan okvetlen vagni kellett, mer ha nem, akkor annak vege. Akkor kivibe
kotottiik, keresztbe raktuk, ott oszt gyonyoruszepen megert. Ez esemeny v6t,
mer ha nem v6t szemfiiles az ember, a zab elreput, a lovak meg ehkoppon ma
radtak.

Kukorica
Szent Gyorgy napig igencsak el v6t vetve a kukorica. Nagyapam, az meg

azt a gombolyu szemu magyar kukoricat termelte. V6tak ezek a kotottebb
f6dek, annak ez a fajta felel meg. Nem v6t nagy igenyu, szegenyember kukori
cajanak is mondtuk. Akkor v6t meg az a szaz napos kukorica, ezt a melegebb
(ritka, porszikes) f6deken vetettek. Hamar beert, jobban birta a szarazsagot.
Az en id6mbe man ratertiink erre a bankuti kukoricara. Ez ba termest ad, de
van egy hibaja: kisu (kes6n) erik. Akkor oszt elhuz6dik a tores, elhuz6dik
a buzavetes is. Csak hat okt6ber lO-ig a buzC:it el kellett vetni. Mer addig biztos
a buzatermes. Man ha novemberbe vetik, az man konnyen iiszogosre valt.

Repa
Cukorrepaval nem foglalkoztunk, csak takarmanyrepaval. V6t ez a kar6

repa - ez kivu piros, de ez vizes v6t, takarmanyozasra gyenge. A kocsogrepa, az
gyenge sarga, a dereka kioblosodott, sok a leve. Ez j6 v6t, ezt vetettiik. Lehetett
torekkel kavarni, vagy ha a tehfnnek osszevagta, tett n1 egy kis darat. Cukorre
pat csak az urasag termelt. A parasztember nem szerette termelni, mer nagyon
igenyes v6t. Az elejibe egy mag kepes v6t ot szalat is hozni. Akkor azt kiegyenli
teni [kiegyelni], ez sok id6. Maj' kisubbet, mikor man kiserleteztek a maggal,
akkor man egy szalat hozott egy mag, nem pediglen otot~ akkor man termelget
tiink. Konnyebb v6t egyenliteni. De azer csak sok postorkodassal [munkaval]
jart: 6szkor behordani a gyomai allomasra a repat azokon a f6dutakon, mikor
man beallt a saros id6, minden lovat lekotott a cukorrepahordas. Csak kfnoztuk
magunkot.
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Tok
Nagy divat vot a disznotokot kukorica koze vetni - annyit azer sose vetet

tunk, hogy a kukorica rovasara menjen. Lett egy jo csom6, azon megvot a 16 egy
darabig - addig se fogyott a takarmany.

A tokmagot este kikapartuk belUlle, a pallason kiteritettuk. Mikol' meg
szaradt, felszedtuk zsakba, vittuk Turra eladni. Akkor ennek az arabu megvet
tuk egy eyre a s6t, meg a 25 literes kokors6t is telemertek petroval.

Dohdny
Edesapam idejibe [1940] v6tak dohanyfodek. Hunyan votak Dohanyos

Timarek, azoknak v6t dohany. Dinya Mihaly bacsinak a Kertekbe, vot masfel
hold, nekunk is v6t ket hold. Gyonyoruszep a dohany: szeles sorba kell vetni,
mint a kukoricat. Mer nagyon nagyra meg tud nyoni, olyan nagyra, mint az
ember. Aki vallalt dohanytermesztest, ahho kigyutt a kukas. Segitett palan
tolni, akkor mutatta, melyik levelet lehet man szedni, hogy kell felfuzni. Kara
csonyra szepen megszaradt, akkor ki kellett simitani, osszekotozni, szallitani el
a gyarnak. De meguntuk, mer orokke jartak a financok, kutattak - durtak,
hogy nincs-e eldugva dohany. Pedig nemigen raktunk felre csak annyit, ameny
nyi kellett. Meg az asszony nagyon szerette ruha koze rakni. Majd oszt a haboru
alatt dugiba igencsak minden parasztember vetett egy kis dohanyt a kukorica
tabla kozepibe, hogy legyen fUstolni va16.

Kender
Minden hazna v6t vagy szaz negyszogol kenderfod - ennyi kendert tudtak

az asszonyok telbe megfonni, megszoni. A kender j6 fodet kivant. A csirke61bu
a tragyat ravittek a fOdre, mer abba foszfor vot, a kendernek meg az kellett.
Tavaszkor elvetettuk a kendert, nyarba kinyottuk [kezzel kihuzgalni a fOld
boi], akkor megszaradt, osszekotottuk, akkor elvittuk a Folyokorosre, ott elaz
tattuk. Hat-het napig azott, nem bantotta senki, nem lopta el senki. Hazavit
tuk, eltiloltuk, heheltuk, akkor kulon valasztottuk: feje, kocsa, omicska. A feje
kenderbu lett a turukozo, abrosz, ing, alsoruhak, a koccsabu a hamvas-felek, az
omicskabu meg a zsak, madzag, kotelek. A parasztember magamaganak meg
csinalt mindent, amit csak meg tudott csinalni.

Cirok
A cirok, az seprunek kellett. Ezt is elvetette mindenki a maga szukseglete

szerint - leginkabb a kukoricafod szelibe.

Napraforgo
Olajat utottek belulle. V6tak ilyen olajos butykosok cserepbu, olajuto meg

a malomna vot. Elvittuk a magot, megpiritottak, megnyomattak, folyt kifele az
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olaj. Akkor ezt az olajat a mecsesbe bele6nt6ttiik, az istall6ba j6 v6t vele vilagi
tani nagyon, meg a gepeket lekenni.

KOies
A k6les a vizes esztendakot szerette, meg a vizes fadet. Tavaszkor, mikor

nehezen huz6dott vissza egy aradas, man mast nemigen lehetett vetni, csak
kolest. Meg olyat is esinaltunk, hogy - rozs, aszi arpa, ezek koran erak v6tak
- aratas utan meg bevetettiik k6lessel a fadet. Ha hOSSZll asz v6t, akkor beert,
akkor elvittiik Turra vagy Kevibe hantolni. Mikor meg nem ert be, lekaszal
tuk, nagyon j6 zadtakarmany v6t a tehinnek. A csalamadet is igy csinaltuk: ara
tas utan vetettiink egy Ids suru kukorieat a fadbe- ezt is nagyon szerette a tehin,
meg oszt addig se ette azt a draga szemes takarmanyt.

Kapdlds

Majus elejin man kelt a kukoriea. Akkor befogtuk a lovakot a kapaekebe,
a sorok k6zit felkapaekeztiik. V6tak betanitott 6reg lovak, az a 16 szepen beallt
a sorba, ment egyenesen maga vegig. Az elsa kapalassal igyekezni kellett, azt
idejibe kellett esinalni. Akkor oszt a masodik kapalasra nem v6t nagy a gyom.
J6' megeleztiik a kapat, beallitottuk, hogy ne nagyon kelljen lehajolni - ezekre
engem nagyapam tanitott meg. Kozbe-k6zbe mondogatta azer: - J6 kapa nines
kisfiam. A kapaval az a baj, hogy kapalni kell vele.

A kapalas az egesz Peter-Pal napig eltartott, mer abba az idabe igenesak
haromszor kapaltuk a kukoricat. Mikor kikelt, akkor mingya kapott egy kapa
last, akkor a masodik kapaIason okvetlen ritkitottunk. A harmadik kapalas, az
olyan v6t, hogy a kapaekere raszereltiik a t6lt6get6t, akkor mentiink l6val a SOl'
kozt, az ketoIdaIra feltat6tte a kukoriea t6vit. Bakhatasra, hogy mikor esik egy
kis esa, a viz a kukorica t6vine maradjon. Akkor man lehetett fattyazni [a sarju
hajtast levagni]. A fattyu, az nagyon nagy ertek v6t, nagyon j6 takarmany v6t
a tehinnek.

Szhzakaszdlds

Nagy beesiilete v6t a szenanak, abbu pocsekba nem mehetett egy szal se.
A lucernat viragjaba kaszaltuk elsa sorjaval. Rendre vagtak Ie. Majd oszt
- mikor megszaradt feW, meg kellett fordigatni. De esak estefele, hogy level Ie
ne hulljon mila. Megszaradt, akkor kezdtiik osszeszedni villahegyre (kis eso
m6kra). Akkor megint szaradt, akkor kezdtiik beboglyazni. Mikol' a boglya
megiilepedett, azt vinni kellett onnan, hogy a boglya alatt is najon a lueerna.
Masinaval vittiik befele. Gy6nyoru szep nagy szenakazlak v6tak a tanyaud
varba.

A gyepszenat, aki csak tudta, Balaru hozta. Mer a hullamterekbe tavasz-
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kor, a zoldarkor megrakodott a fUnek a tove homokkal- ez karos vot a joszag
nak, lerakodott a gyomorba az a sok homok. Balan vot az a sok tippan, az
nagyon jo szena. A tippant nem lehetett vagni csak harmatba vagy es6be. Delbe
- nem vot az az eles kasza, ami azt elvagta vona. A perjes, azt konnyu kaszalni,
ezt is szereti a joszag, mer annak bodorkas az alja. Regen nagyon jo min6segu
szenak votak Balan. Most a szfnit se lehet latni. Vot a bodorkanak vagy 3-4
fajtaja, pitypang, perjefU, sarkerek, gorbefu, ezerjo, cickafark, kutyatej, hfd
hur, foly6fu, muhar, haromelu sas, gyel<eny, margareta, golyacs6r, fekete
nadaly, veres paraj, disznoparaj, korpafU, szittyingkoro, szalado tiivisk, sza
martiivisk, savanyUfu, szaztiivisk. Az ilyen szena tele vot gyogyfUvel, fgy oszt
nem vot semmi baja a joszagnak. Osszefogtunk tanyaszomszedok, oszt kocsival
mentiink Bahira szenat kaszalni. Gyiittek meg Hunyaru is (40 km). Vittiink
ennivalot, ott aludtunk, ahun a joszagok, lekaszaltuk a szenat, vittiik haza.
Igyekeztek megtanulni kaszalni a legenyek is, mer akkor nagyobbnak erizte
magat, mikor man kasza vot a kezibe. Ugy erizte - Mostman csak legfny
vagyok! Ha meg man meg is tudta kalapalni a kaszat, akkor man igencsak

Egy osi mozdulat: kaszaelezes
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helyre leginy vot. Mer vot a kaszalasnak is tudomanya: kicsit lepett, akkor
kicsit fogott a kasza, nagyobbat lepett, akkor szelesebb vot a rend. Sok leginke
tanuta meg Balan a kaszalas tudomanyat, meg a szekerrakast. Egy lovaskocsival
elhoztuk azt a 10--12 mazsa szenat. Aki ezt a 12 mazsa szenat el tudta hozni,
annak jo vot a kocsija is, jo vot a lova is, meg (5 maga is jo' tudott kocsit rakni.
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A tanyaba a lueernaba az els6 kaszalas utan el6kerut olyan kis sz6r6s bor
nyu [bogar], mint a gyufanak a teteje, esak vekonyabb v6t. Ezek ecaka d6goz
tak, nappallementek a t6vih6. Nohat, ezt 6sszefogni nem lehetett. Akkor kita
nata a parasztember. - No, varjatok ... vat a laneborona, ilyen kaparoja vot
annak, ket aga. Akkor az ember a 16 alu evvel a lueskos tragyaval megrakta
a borona tetejit, befogott ket Orakor, oszt szepen boronalta megfele a lueernat.
A herny6k kint v6tak - oszt ez 6sszegyurta ott 6k6t ugy, hogy megszuntek egy
es mindenkorra.
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Fagereblye

Aszatolds

Tavaszkor sok v6t az aszat, ezt nem lehetett hagyni. Mikor man ra lehetett
menni a f6dre, aszatoltunk. Az aszatolo olyan vat: nyelre vat teve V alaku eles
vas, mentiink - ketten, harman - gyerekek. Valamennyit felfogtunk a f6dbu,
akkor vegig kiszurkaltuk a esieskurat [aszat], meg man akkor a bugganesot is
[lila viragu gaz]. Mikor lehetett, kigyomlaltuk a repeet a buza k6zu is, meg
a kukoriea k6zu is. Ezt ki kellett gyomlalni. A buzak tisztak v6tak. Mer, ugye,
buza - kukoriea, ez vat a kett6s valtorendszer. Kukorieat kukorica utan a vi a
ger se szabad v6t vetni. Rosszabb fOdeken meg: buza-arpa-lueerna-kukoriea, ez
vat a negyes valtorendszer.
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Aratds

Elet - igy mondtuk a buzat. Mikol' valaki cseledet fogadott, akkor nem
buzaba egyeztek meg, hanem ennyi, meg ennyi mazsa elet. Ez buzat jelentett.

Aratas elatt man nezegette a parasztember a buzat. Kidorzsolte a tenyeribe
a szemet, akkor bevette a szajaba, raharapott. Nagyapam ugy mondta: - Meg
nezem a kormomme1 a szfvit [szivet], hogy tejes, vagy nem tejes. Mer ugye,
kukoricanak, mindennek van szive. Onnan indu ki. Az is ela.

Mer mikor man a buza olyan vat, hogy a kozepe nem vat kovaszos (tejes,
tesztas = lagy), akkor kezdttink aratni. Sarga eresbe, mikor a tove felszakadt.
Akkor man a buza hozzafog erni, meg szaradni. Akkor man a tabu nem taplal
kozik, hanem taplalkozik a szalmabu - meg a szalma ki nem szarad. Ugyhogy
mikor keresztbe raktuk, akkor meg elt a buza a szarabu. Gyonyoruen beert, ez
vat a legjobb buza. Gyonyoru pirosra beert a keresztbe a buza.

Aratasra man ki vat takarftva, a kenyer megsutve e1are, be vat kfszftve
a gyutaruha [gyujtaruha] az asszonyoknak. Hosszu, hogy a labunkot se verje
a gaz. Ujjat is hosszut varrtunk a ruhanak, korcba vat szedve az ujja vege.
Akkor lekotottuk a kezunk fejinel, hogy csak a kezunkot erje, mer a kotelcsina
las nagyon ki tudta verni az utoernel a bart. Akkor feW, jobbadalra tettunk egy
nagy fatot [folt]. Mer ahogy szedtuk a gazt, egy het alatt elnyatte a ruhat. Bal
adalon meg, ahogy a kotelet csavartuk, ott meg a hanunk alatt nyatt el a ruha,
akkor ott is minden heten kellett fadozni, hogy a testunkot ne erje. Mer
az borzaszta vat, kivalt a bankuti buza, ezt 38-39-be hoztak be divatba. Az ak
kora vat, mint az ember. Tizenot eves vatam, oszt a buza olyan magos vat, mint
en.

Peter-Pal nap koru arattunk. Vat olyan esztenda, hogy Peter-Pal napra
nem csinaltunk egy keresztet se, meg vat olyan esztenda is, hogy man felara
tasba vatunk. Ket het alatt okvetlen feI kellett aratni - nem lehetett, hogy maj'
szep takarosan beosztom magamnak, kipergett vana a szem, ugyhogy ez
a munka beIenyult az ecakaba, megmeg napszamost is kellett fogadni, aki nem
birt vele.

Ezelatt kiskaszaval arattunk, majd azutan aratageppel. Aratagepje az
50-60 holdasoknak vat - Hunya Andras, Kurilla Gellert, ezeknek.

Az aratagepet negy 10 vontatta, tizenennyihany holdat vagott Ie egy nap.
Csak hat feltunk tulle, mer szarta a magot nagyon. Oszt a parasztsagnak meg
a nagyon kicsi buzaer is meg kellett dagozni: keveset termett a fad, meg ra is
vatunk utalva [szorulva].

Kaszalni mindenki megtanut a sajat csaladjaba. En man tizenket eves
koromba prabalgattam. Letettek a kaszat, en meg feIvettem. Tizenot evesen en
man arattam. A kalapalas kulon szakertelmet kfvant. Mer ahogy megkalapalta
a kaszajat, ugy dagozott vele. - A kasza ja' meg legyen kalapalva, a takar6 ja' be
legyen allitva, akkor szep a rend - engem igy tanitott apam.
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A buzat vagy falra vagtuk, vagy fOdre. Ez olyanforman van, hogy van
a gaznak, amit meg nem vagtak Ie, az odala, a fala. Arra a falra ott megtamasz
kodott, amit a kaszas levagott, ez a falra vagas. Nem hullt ugy a szem, meg
konnyebb v6t osszeszedni a rendszed6nek. Mikor a f6dre vagta a kaszas, azt
nehezebb vot felszedni, meg ugye, esak tort a buza, pergett a szem.

Az emberek vagtak a buzat, az asszonyok meg a janyok szedtel<: a markot
[ezek voltak a marokszed6k vagy gytljt6k]. Tiz-tizenket eves janyok man gytlj
tottek. Egy j6 nagy 01 buzat osszemarkoltak, a levagott buzabu kotelet esavar
tak, beletettek a buzat, az emberek meg mikor vegigertek, akkor kotoztek.

Mikor a kaszasok leginyek votak, a marokszed6k meg janyok, akkor meg
lehetett mutatni, ki hogy tud dogozni. Hozzafogtak a kaszasok vagni a buzat:
- No, mosman oszt a gytlt6kot elhagyjuk! Engem nem hagyott el egy kaszas se,
en ott v6tam a kaszasnak a hata megett mindeg, engem nem hagyott el soha.
Amek buzat a f6dre vagtak, azt villaval szedte ossze. Mikor falra vagtak, azt
nem szehette [szedhette] villaval, esak gagganeesal vagy gam6val l[gag
ganes = a fa hajlott agab611evagott sarlohoz hasonlo eszkoz; game = ez is sarlohoz
hasonlo eszkoz: hajIitott eletlen vas, fa a golyoja]. Megesinaltuk a kotelet, bele
raktuk a buzat ez vat a rendlab. A fiatal janka ketszerre tette bele a buzat, ugy
birt el vele. A kotelet a buzabu esavartuk. Vett a gytlt6 az egyik kezibe is egy
marok gazt, a masik kezibe is egy marok gazt, a tovit osszeesapta, akkor j6'
megtekerte ugy, hogy ott egy hurok lett, ahun osszeesaptuk a ket vegit. Nehez
dolog a kotelcsinalas nagyon, ugy kikezdte a kormunkot ... A kisebb testver
a nagyobbnak esinalta a kote1et, ha birta, ez nagy segitseg vat, mer akkor esak
szedni keUett. Akkor igy ket gyerek maj'esak kitett egy asszonyt.

Kotozni akkor kotoztek, mikor vegigertek. Akkor oszt kotoztek emberek
is, asszonyok is - aki birt. Mink ketten arattunk Ie tizennyoe katesztralis hold
buzat a parommal. Azt a kedvezmenyt megadtam neki, hogy meg en k6t6ttem,
addig 6 ult. De milyen Ules vat az - a ttlz6 napon. De megis jobb vot neki, mint
kotozni.

Nem sokat ultek az asszonyok, mer mikor bekotottuk a kivit, [kevet]
a gytlt6knek man hordani kellett ossze halhejba, ugy nezett ki a dolog. A f6dnek
a kozepibe ket sorjaval egymasra raktak a kiviket - felit ertl [errol], felit aru
[arrol] raktuk, kifele kalaszaval. A ket sor kozt hagytunk annyi helyet, ahun
a keresztsor elfert. Szurt nagyon a tallo [tarlo], ugy mentunk, hogy esusztattuk
a talpunkot. Meg szurt a toklcisz, szurt a por, meg a meleg. Del fele man nagyon
lestuk a kutat. Mer edesanyam fozott bent a tanyaba, oszt mikor kisz vot az etel,
a kutvederre rakotOtte a piros vagy a fehir kend6jit, felengedte a vedret, akkor
az arat6k tudtak, hogy mehetnek befele enni, meg egy kiesit megmosakodhat
nak. Csirket vagtunk; savanyuleves v6t, z6dbableves, esirkepaprikas - j6 koszt
kellett, hogy birja az ember azt a nehez munkat. Uzsonnat is kaptunk: retest
sutott edesanyam, vagy gomolya v6t, vagy jo hideg aludttej, meg ez v6t a leg
jobb. Akkor a kivikbtl esinaltunk ulest magunknak, a sz6ttes abroszt leteritet-
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tiik a tallora, koruiiltiik, megettiik az uzsonmit. Ennyit iihiink, akkor mentiink
tovabb, aratni kellett.

Keresztelni csak estefele lehetett. Akkor man a kive egy kicsit megvonut
[megvonul: harmatos lesz] , igy oszt nem iit6dott ki beliille a szem. N em lehetett
pazarolni.

Ketten kereszteltiink. Letettiink egy kivit ugy, hogy a napra forditottuk
a kalaszat: amere felgyiin a nap. Ez vot az also kive, ugy is mondtuk: also pap.
Ennek a kalaszat fe1hajtotta, hogy ha es6 tana lenni, a f6dre ne erjen a kalasza,
mer akkor csirat ereszt. Akkor erre a ldvire ratettiink negy kivit negy odalru
[kereszt alakban] befele kaIaszaval, hogy ha esni tana az es6, a kalasz ne azzon
meg. 1927-be olyan er6s nyar vot, hogy a keresztek kizoldiiltek. Ugyhogy
vigyazni kellett. Ez vot az els6 sor, egy keresztlab, negy kive. Erre meg harom

Bogo

ilyen keresztlab kerut. Megvot a negy sor, akkor a tetejibe is raktunk egy kivit
ferden, ez vat a fels6 pap, ennek is keletnek nezett a kalasza. Ez a kive az osszes
kalaszt betakarta, hogy meg ne azzon a kalasz alatta. Mikor ez kisz vat, lekotot
tiik, hogy a szel ne hordja szejjel: a masodik sor kivibu huztunk ki gazt, megcsa
vartuk, hozzacsavartuk a fels6 kivibu, atvetettiik a kereszten, a masik odalon
meg bedugtuk. Ez vat a kereszt: negyszer negy - az tizenhat kive, meg az also
pap - felsa pap, ez tizennyoc kive.
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Valamikor ugy vot, hogy az also kive meg a fels6 kive a pape vOt. A tizen
nyoc kivibu ket kive [kilenced]. Akkor mikor vot a hordas, a tobbi kivit bevit
tek a tanyaba, ezt a ket kivit kint hagytak a f6don. A vegin osszeszedtek, bevit
tek a papnak az asztagjaba. Majd oszt mikor ez elmult, lett az egyhazado.

Az borzaszto jo vot, mikor az utolso papot tettilk fel este, vege vot az ara
tasnak arra a napra. Akkor bementilnk, megmosakodtunk, fekildtilnk lefele,
mer harom 6rakor meg man kelni kellett felfele kaparekot szedni [b6g6zes].

Hajnalba osszeb6g6ztilk a kaparekot. Vot olyan nagy b6g6 [b6g6 = 2 m sze
les fagereblye, a fogai 1Scm-re vannak egymastol), avval osszehuztuk, ami szet
maradt. Ez vot a kaparek. Harmaton csinaltuk. Delbe man nem lehetett, akkor
man pergett a szem. Osszeb6g6ztilk, osszekotottilk a kaparekot, ez vot a kapa
rekkive. Minden szem szamitott, nagyon ossze vot akkor takaritva a f6d. Hor
das utan meg a keresztek aljat is felb6g6ztilk. Akkor mentek a malacok: ami
szem ottmaradt, azt a diszno mind osszeszedte. Egesz nyaron a tallon legeltek
a disznok'::" hasznositva vot minden szem. Oszkor meg votak jo es6k, a fU sze
pen felny6tt, a diszno durta kifele maganak azt a fUvet. Egy kis pot1ast kellett
adni - fUdarat, kukoricat -, keyes takarmanyon megvot a diszno is.

Hordds

Kocsival behordtuk a kiviket a tanyaudvarba, ott lett elcsepelve a buza.
A kiviket asztagba raktuk. Ki Kellett szamolni, hogy elferjen az asztag, meg
meg a csep16gep is korillotte, megmeg a szalmanak is maradjon hely. Kikaroz
tuk. - No, itt lesz az asztagnak a szele. Akkor megcsinaltuk az asztagnak a fene
ket - igencsak hat Iepes lehetett neki koru az alja. Akkor ez koru lett rakva,
akkor a kozepin is rakott egy sort - kalaszaval befele, hogy ha olyan vot is az id6,
ne menjen pocsekba. Ezt felraktuk ket meterre, akkor ott vot egy padka i[1ep
cs6]. Mikol' magosabb vot man az asztag, akkor egy ember felment az aHoba,
onnan adogatott. Ugy votak rakva a kivik, mint a cserep, ugy haladtak ossze
fele. A vegin kezdtek osszehuzni az asztagot, ez vot a hajazas. A tetejinek
a kozepit teleraktak, a szelit akkor man kalaszaval kifele raktak - ez at-hat SOl'

vOt. A legvegit behegyeztilk- ele vot, mint a tet6nek. Fent meg a kive fara fogta
egymast, nem azott be [kive fara = kalasz nelkilli vege.] Ahogy osszeert a haja
zas, akkor edesapamnak a nagykotel at lett dobva, azon ereszkedett lefele, mer
man a letl'llt nem erte el, akkora vot az asztag. Ami sZlH leesett, mikor hanyta az
ember felfele, azt mikor a kocsi elment, surUfogu b6g6vel az asztag ala huztuk.

De gyonyoruszep korteszaru asztagot Kellett am rakni, hogy az szep
legyen! A szalmakazalnak is, a torekkazalnak is ugyanugy az aljat beljebb kel
lett rakni. Szepen osszeigazgatni, az id6jaras abba nem csinalhatott semrni kart.
A tanya disze vot az ilyen kitutajozott [a kazal tetejere tett diszkeve] szalmaka
zal, szenakazal, a szep nagy csutkakupok.

Azer vigyazni Kellett az asztagrakassal nagyon. Az en edesapam szegeny,
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ott leIte halal:h. Mer mikor Menyhar' batyamot kivittek a tizennegyes habo
ruba ugy koszont el edesapamtu: - Ugy dogozz a fodemmel, testver, mint
a magadeval. Edesapam ezt meg is fgerte. Kikiserte Menyhal" batyamot
a vonatho, hazagyiitt, elkezdtek hordani befele a gazt. Man vat egy jo padka,
mikor gyutt a vihar. Akkor leterftette edesapam ponyvaval az asztagot. Mikol'
leterftette, aszongya: ne tegyem oda a lemit, lecsuszik o. Mer nagyon gyutt
a vihar. Oszt ahogy csuszott lefele, ott vat a fOdon a vasvilIa, abba bele~suszott,

a villa meg osszevagta a belso reszil. Harom hetig elt meg szegfny edesapam
utana. Aszonta Kovacs doktor: - Nyugodjanak meg, Joskanak itt vat a haboru.
En haromeves votam edesanyamnak, az ocsem egyeves, meg ott vat a masik ket
gyerek is.

Borzaszto vat az is, mikor a vilIam belecsapott a nagyasztagba. Nekunk
huszonnyocba belecsapott a villam, az osszes buza elegett, az osszes! Akkor
evbe meg egy tehenunk is megdoglotl. Nem is tudom, mi vat vdunk.

Mikol' meg mink megeskudtunk, oszt eloszor vitt ki a parom Csejtre,
akkor este vagott bele a vilhim Hornokekna a nagyasztagba. Man ott allt a gep,
hogy maj' csepel, gyuttek a reszesek is [bermunkasok] kifele. Egett, ropogott,
pattogott a buza. Egy pillanat alatt odavot az egesz evi gurcoles. Az del.

Cseples

Nagyapam idejibe laval nyomtattak ki a buzal. Csinaltak egy nagy, kort
formazo szurut [szeru]. A fodet elsoprottek, belocsoItak, akko1' toreldeIivel
beszortak, nagyon kemfnyre megtapostattak a lovakkal. Vat, aki sujencaval
[szalmas sar] megtapasztotta. Ugyhogy mikor megint felsoportek, az olyan
tiszta vat, mint a haz fodje. Nagyobb gazdasagokba kor szurut is csinaItak.

Akkoriba a buzat, amit levagtak, boglyaba raktak. Masinaval bevittek
a bogly:it a szurube. Ott harom Io ossze vat rovidre kotve, a gazda kozepen alIt,
hajtotta a lovakot korbe-korbe, a lovak meg tapostak kifele a kalaszbu a magol.
Akkor osszetakarftottak a szalmat, a buzat megrostaItak. Rostalni kellett, mer
abba minden benne vat: toklasz, torek. Szepnagyapamnak vat egy tizenket sze
les, nagy nyomtato ponyvaja, azon vezette a lovakol. Oszt ahogy egyszer nyorn-·
tatott, bevagtatott a tanyaba egy betyar - Rozsa Sandor. Mondja oszt szepna··
gyapamnak: - Matyas bacsi, mentsen meg, a nyomomba vannak a pandurok,
a kondorosi csard:itu Uldoznek. Nagyapam oszt gyorsan elkudte a lohajtot,
Rozsa Sandor meg felvette annak a ruhajat, oszt elkezdte a lovakot hajtani.
Odaernek a pandurok: - Matyas bacsi, nem latott ere egy lovast? Ezt a gyalaza
tos Rozsa Sandort keressuk. Mondja oszt nekik nagyapam: - Nem vettuk eszre,
mink itt nyomtatunk. - Hat akkor biztos elvagtatott a Csardavogybe. Ugyhogy
a pandurok elvagtattak Szarvas fe1e nyugatnak. Rozsa Sandor meg visszaoto
zott, oszt mondta nagyapamnak: - No, Matyas bacsi, maganak ezutan nem
veszik majd el soha semmije. Akkor oszt e1vagtatott keletnek, a kamuti csar-
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daba. Nem merte szepnagyapam kiadni Rozsa Sandort a panduroknak, mer ha
kiadta vona, akkor ecaka elmentek vona, oszt mindent elvittek vona. Feltek
a betyaroktu, muszaj vat elbujtatni okot.

Az 1880-as evektu man geppel csepeltek. De nem mindenki. Imre bacsi,
az nem engedte be a cseplogepet az udvaraba, csak harmincharomba. Addig
laval csepeltek. Akkor oszt a fia megunta. Elment a Gyuricza Toni gepjiho,
megfogadta. Mondja nekik: - Emberek. Tudjak, milyen fafeju az en apam.
- Tudjuk. - Nohat. Ugyhogy bemegyunk, elcsepelunk, semmi reszt ki nem
veszunk - majd az enyimbu. Az oreg biztos lefekszik a bejarora, akkor te meg
te, beviszitek. Oszt csak elcsepeli.ink evvel a geppel. De egy szal szalma ne
maradjon az udvaron! A torek szepen ossze legyen rakva, a buza tiszta legyen!
Ugyhogy elcsepeltek a cseplogeppel. Oszt mikor elmentek, az oreg odamegyen
a buzaho, nezi, nezi: - Eleg szep tiszta ez a buza ... csak van esze ennek a gye
reknek. Attu kezdve oszt nem csepehek laval Imre bacsinal se - csak az arpat.
Mer ugy magyarazta az oreg, hogy csak ugy lesz jo puha az arpaszalma, hogy
a lovak megtorik. Mer az arpaszalma, az takarmany vat.

Mikol' en gyerek votam, akkor olyan divat vat, hogy az emberek osszeall
tak, egymasnak csepeltek. Mentek egyik helyru a masikra. Kisubb oszt lettek
a reszesek. Ugyhogy egy d616be elindut a gep, gyutt szepen sorba, mint az ora,
olyan pontosan. Buzaba fUzettunk: szaz mazsa buzabu nyoc - tiz mazsa vat
a bel'.

Az els6 id6kbe g6zgep vat - szalmaval fUtottek, majd azutan szennel.
A kazan, az kijjebb allt, nehogy meggylijtsa az asztagot. Tuz nem vat, hala
Istennek, soha a mi gepunkne. Mikol' beallt a gep a tanyaudvarra, az vat az els6:
a gazda teleengedte vizzel a fecskendot. Dohanyozni is csak a vizipuska mellett
vat szabad - ki felelt vona, ha leeg a tanya. Ezeket a gepeket okorrel, bivallyal
huzattak, beallitani csak heverrellehetett I[emelo]. Ami id6nkbe man vat maga
jaro gep, ebbe olajat kellett onteni.

CseplOgepjuk leginkabb a kovacsoknak, lakatosoknak vat. Venczakek
nak, Vince bacsinak vat gepje harom, Ede bacsinak kett6, akkor vat meg Ja
nosnak is. Gepje vat meg soknak: Gyuricza Toninak, Nemeth Gyur.jl bacsi
nak, Szaboeknak. OdaM, a Varnyason Timar Menyhar bacsinak. Hunyan
is v6t vagy hat: Hornok Imre b,ksinak, Gubucz Imre bacsinak, Pucor Timar
Gergely bacsinak, Bencsikeknek, Harmatieknak, Szujonak, Hunya Imre ba
csinak.

Azt, hogy hova mennek csepelni, a gepnek a gazdajaval intezte a paraszt
ember. A gepnek a gazdaja meg igyekezett jo bandagazdat fogadni. A banda
gazda meg igyekezett olyan reszesmunkasokat osszeszedni, akik nagyon d6goz
tak. Mer a cseples, az egy olyan borzaszto munka vat, hogy aki nem csinalta,
nem birja el se kepzelni. Timar Vendel, Gyebnar Lajos, Hegedus Imre, Vaszko
Elek, id. Roza Antal, Farkas Vince, id. Cserep Matyas meg a fia, Meszaros
Matyi bacsi - ezek votak a bandagazdak.
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A gepne huszonket ember d6gozott: 1 gepesz, 1 elsa ember [zsakos] es
ennek a segitsege, 2-3 asztagos, 2 kevevag6, 2 eteto, 2 szalmahuz6, 2 kazalrak6,
2 pelyva- es tarekkapar6, 2 pelyva- es tarekhord6. V6t meg hat felreszes, ezek
fele bert kaptak, ezek mind janyok. A tabbi egesz reszes v6t. V6t meg asztagos,
azok a kivit adogawik Ie az asztagru a kivevag6nak. A kivevag6 megfogta a kive
katelet, egyet forditott rajta, de man akkor el is csapta. Az eteto szethuzta

Cseplobanda a tanyaudvaron. Inas, feketere egett, szikkadt emberek. Jobbszelen iU
a nagymama az unokajaval, tole balra all a gazda a vendeglatas szimb6lumaval:

egy kerek kenyerrel

a kivit j6 vekonyra, hogy j6' elterujan azon a nagy dobon. V6t olyan is, hogy
kicsuszott a keze kazu a kive, akkor egy nagyot roppant a gep, akkor mindenki
felkapta a fejit: Mi van? A kiyevago jany megvan? Az eteta megvan? Farkas
Imre bacsi, az vilaghiru eteta vat, nala ilyesmi soha nem vat.

Az elsa ember - igy niondtuk - a zsakokba folyatta a buzat. Ennek nagyon
eras embernek kellett lenni. Tele v6t az a nagy parasztzsak, vat benne ny6cvan
kil6s, de vat benne szazhuszonot kilos is, akkor ezt elszedni, mazsalni, elvinni.
Mindeg vat az elsa ember mellett egy segitsig is.

A gepbu ahun gyiitt ki a szaIma, ott vat a szaimahuzo. Ezek is ketten
votak, valtottak egymast, mer a port sokaig nem Iehetett birni. Vat ilyen ketagu
villajuk, avval igazitottak, ahogy folyt ki a szalma. Mikol' lett egy rudassal
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[2 petrenceruddal elviheto mennyiseg], kihuwik a gep faratu, a szalmahordok
meg elvittek. Azok is votak negyen. Ezek is emberek votak, ezt asszony nem
birta vona csimilni.

A toreklyuk, meg a pevalyuk itt v6t a legrosszabb d6gozni. Annyira porolt,
hogy csak ugy dolt lefele a pOl'. De arebb nem lehetett menni - turni kellett. Itt
janyok d6goztak. Az egyik lyukon folyt a torek, a masik lyukon meg folyt
a peva. A pevat gereblyevel kapartak ra a janyok a harara [hara = teglalap alaku
zsakanyag, a ket hosszabbik oldala rudhoz rogzitve]. Mikol' ahara tele lett, vat
ket torekhord6, az elvitte. A toreknek vat racs csinalva, arra kellett kaparni.
Egy jany kaparta a toreket, egy jany kaparta a pevat, ketto meg hordta. Egyszer
a toreket vittek, egyszer a pelyvat. A pevalyuk, az v6t a leggyalazatosabb, olya
nok v6tak azok a szegeny janyok, szanalom v6t okot nezni. A kivevag6 jany meg
a valtoja - ezek votak meg janyok, de ez konnyebb munka v6t. A valto, mikor
raert, akkor hordta a vizet inni az embereknek. Hogy ne igyunk annyi sok vizet,
csinaltunk ecetes vizet.

A kazalrakas, az kiUon mestersig v6t. A szalmanak akkor nagy v6t a becsii
lete. Azt ugy keUett felrakni, hogy az el ne dojon, ossze ne azzon, be ne rohad
jon. Minden szal fellett hasznalva fUteni, aljazasra, takarmanyozasra. Jo sok
szalmat tettiink a joszag ala, akkor az rapiszkolt, akkor vittiik kifele szalmastu
a ganajt a tragyadombra, onnan meg kifele a fodre. Olyan gyonyoru vat az a sok
friss sarga szalma - meg aludni is azon aludtunk: a trozsakon [szalmazsak].
A kazlat j6 magasra felraktak, akkor behajaztak. Egy kis eso utan j6' lehetett
tetezni: hegyesen szepen felraktuk, hogy arru a viz lefollyon. Akkor leszoritot
tuk dr6ttal a szel ellen. Akkor a legvegin csinaltunk egy kis szalmakivit. Annak
a vege 01l6val egyenesre v6t nyirva, az v6t a tutaj, azt a kazalnak a vegire felrak
tak. Ugyhogy aki ment ara [arra] a kocsiuton, az hithatta, hogy ott milyen
ember lakik. Mer ahun nem v6t j6' betetezve a szalmakazal, meg ahun itilet
[itilet = rendetlenseg, osszevisszasag] van, ott pucuta [rendetlen] ember lakott.
A j6 gazdanak a szalmakazalja rendbe v6t, a kornyeke feltakaritva. Mink is
mikor mentiink kocsival, oszt elvagott tutajt lattunk, edesapam mondta: - No,
ez pontos ember, mer ennek a tutaj Ie van nyirva.

A torekkazalnak meg nagyobb vat a becsiilete, mer azt feltakarmanyoz
tuk. Egy kis takarmanyrepat felreszeltiink, osszekavartuk torekkel, pelyvaval,
ugy adtuk a lovaknak. Kapott ni egy kis szenat.

Ugyhogy, ha a cseplesne rossz kazlat raktak, azt jovore nem hivtak: - N em
gyiihetsz, komam, mer beazott a szalma. Votak hires torekkazal-rak6k: Nemes
Jani bacsi, az olyan kazlat rakott, hogy csak olyan lehetett. Nem dolt Ie soha,
nem huUt az 6dala. Ugyhogy a gazdak csak avval a csapattal aUtak szoba, ahun
ilyen kazalrak6k v6tak, mint Nemes Jani bacsi, Kurilla Pali bacsi, meg az oreg
R6za. Az oreg R6za, az olyan torekkazlat rakott, hogy a verebnek kihasitotta
a hasat, mikor elszallt felette [de volt, hogy leperegjen r6la az eso]. Akkor
mikor elment a gep, a gazda szepen korurakta a torekkazlat szalmaval vagy rak-
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labbal, hop;y a csirke ki ne kaparja. V6t olyan, hogy kenderbu keritest csinaltak
a tbrekkazalnak.

Vot, aki csak bebntbtte a bllzat a buzakomraba a f6dre. Buzakomra min
den hazna vOt. Elrekesztettii.k a helyit, a teli zsakokbu egy parat lefektettiink
a f6dre, akkor a buzat bebntbttiik. Nagyapamnak hombarja v6t. Ez egy nagy
lada - 15-20 q buza is belefert. Be v6t epitve, azt onnan nem lehetett mozditani.
Ugyhogy mikor vot a demokracia, Istvan batyamtu elvittek v6na a hombart is,
de nem tudtak kihozni, nem fert ki az ajt6n. Abbll a szep erdelyi kemeny biikk
fabu v6t, rairva a neve. Olyat is lattam, amin rajta vot a magyar dmer. Ami buza

A hunyai Viha-malom. Ma tsz-iroda

nem tert [fert] ide, az zsakokba maradt. A falnal kbrbe vot aszok [teglara rakott
deszka], arra lettek teve a zsakok. Arpa, zab, az ment a pallasra. Raktarat
berelni is lehetett: bevittiik a faluba Gyuricza Bela bacsiho a buzat, akkor mikor
ugy hozta a sorja, eladtuk. Addig raktaron v6t. Mer azer arra is szamftani kel
lett, hogy ha jbv6re megszoru' a szem, oszt nem lesz termes, a kenyernek va16
akkor is meglegyen. Ezel6tt sok bllzakeresked6 vot Endr6dbn is, Gyoman is,
Tfmar Lajos bacsi, Tfmar Gyuri bacsi, Schwarz Ede, Hortestein. Paskomru,
Ugarru Gyomara vittek a buzat. Ami otthon maradt buza, abbu megrakodott
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a kocsi, elmentek a malomba, leoroltek 6-8 zsak lisztet, mer hogyha sal' lesz,
akkor is be legyen kiszitve. Lett tisztaliszt, kenyediszt, korpa, dara [griz].
Akkor visszaraktak az aszokra kiilon a kenyerlisztet, kiilon a tisztalisztet,
a korpa ment a joszagnak, segiteni jo vat nagyon a kukoricadaraho. Vat Endro
don 28 szarazmalom, 5 szelmalom, 4 gozmalom, meg egy daralomalom.
Runyan is vat egy nagyon jo malom. Vehaeke vat, azelott Kiss Mihaly vat a tul
ajdonos. Ezt a malmot 91O-be Gajsz (Geiss Gaspar es Gyula) epitette. Veha
Mate kovacsmester idejibe gyonyoru motor vat benne. Ez meg mama is malom
vona, meg a tobbi is.

Szantas, tragyazas

Nem mindegy, hogy en azt a fodet mikor szantom fel. Nem ugy van az,
hogy en most meggondolom, oszt szantom felfele. Hanem mikor annak jo mun
kaja van. Mer mikor jo munkaja van, akkor lehet csinalni szepen. De ha akkor
nem csinalja, mikor kell, akkor beszarad, hantos lesz, akkor man nem jo. Ezt
latni kell, ebbe bele ken szokni.

Nyaron, ha csak egy mod vat ra, akkor aratas meg cseples kozt kihordtunk
egy csomo tragyat, akkor ezt beszantottuk. Augusztusba jo vat szantani, ha
olyan vat az ido, mer akkor a nap meg szetegette a partokot [magasabbra keriilt
fOld]. A jo parasztok mindig augusztusba szantogattak. A lusta csak teten szan
totta, meg tavaszkor - Gergely batyam ilyen vat.

Egyik esztendobe a fodnek a kozepin kellett kezdeni a szantast, a masik
esztendobe a fOdnek a szelin kellett kezdeni a szantast. Mer ha mindeg a koze
pitu kezdtiik vona, akkor a kozepe kilaposodott vona. Mikol' szantottunk, azon
igyekezett az ember, hogy en fogjak be leghamarabb, meg en szantsak legto
vabb. Ez vat a virtus. - Ru, man az befogott - gyorsan en is, hogy esetleg egy
kerii16vel maradjak leo Nyaron, mikor szantottunk, aki messzebb szantott, azt
felvetette a delibab - ott vat fent a fogat a magosba. Szep vat.

Vat olyan fod, akit - mikor a termest levettiik mlla - nem tragyaztunk
meg, hanem felugaroltuk. Annak ertelmebe, hogy az elszort mag - buza, fU
- kikeljen. Akkor oszt oszkor meg egyszer felszantottak - de ezekkel a magok
kal man nem kellett szamolni. Bevetettek, amivel akartak, de nem vot gyomos
a fod.

Minden esztendobe masik-masik fodet tragyaztunk meg. Egy fOdre
harom-negy ev utan megint rakeritettiik a sort. Nagyon rossz parasztember, aki
legalabb minden negyedik esztendobe nem tragyazza meg a fodjit. - No, aszon
gya, ez a fod harom eve kapott, most kap. Akkor elosztotta az ember a tragyat.
Az istallotragyat nem potolta semmi. A fodnek is fontos vat a joszag: az adta
a tragyat. Annyi joszagot kellett beallitani, hogy a fodnek eleg legyen a tragya
- mer a fodnek a kivansagat is figyelembe kellett venni. De votak is olyan nagy
ganajszarvasok a tanyaudvar vegibe, lehetett kihordani [ganajszarvas = szaba-
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lyos teglalap alaku, oldalfallal kariilvett tnlgyarakas]. Tragyahordas elan
a fadet 4-5 centire megszantottuk. Kihordtuk, villaval szetteritettiik. Olyan
szep v6t, mikor sorba ott v6t a sok kupac. Ott rendnek kellett lenni. Ha nem
egyenes v6t a tragyasor, a masik aszonta: - Ez semmi munka. Takarosan kellett
csinalni, egyforma messzire rakni akat, mer a fad is ugy adta vissza a termest
egyforman. Akkor szejjelhanytuk, adtunk neki egy keveraszantast, mer csak
ugy ervenyes az ista1l6tragya, ha a faddelle van takarva. Ha kisiiti a nap, olyan,
mintha ki se vittiik v6na.

Tores

A kukoricara akkor kene az esalegjobban, mikor az aratas van. Mer ugye,
akkor kezd katni, szemezni a kukorica. Az aratasho meg ippen nem kene az
esa. V6t ugy, hogy vizbe arattunk, felallitottuk az elsa kivit, oszt ugy raktuk
ra a tabbi kivit. Meg olyan is v6t, hogy csak annyi kukorica termett, ami a kocsi
derekba is elfert. Harmincnegy, harmincat, az nagyon szuk esztenda v6t.
Negyvenkilenc majusaba meg olyan fagy v6t, csak csalamade lett, kukorica
semml.

A tares, az is nagy dolog v6t: szeptember- okt6ber, mikor hogy. Nagya
pam idejibe meg csuhesan tartek [hajasan]. Mer ugye, v6tak a csaladba aregeb
bek, azok man nem birtak tami, de odabe meg fosztani tudtak. Melleiilt
a kukorica melle az asszonynep, az aregje, a szomszed - tizen-tizenaten is fosz
tottak a kukoricat a haz elatt. igy oszt a csuhe megmaradt a marhanak, meg oszt
hamarabb begyiitt a kukorica a fadru, hamarabb szabadut a fad, lehetett hor
dani befele a csutkat, lehetett szantani felfele. Mer okt6ber tizediken man
a buzar kellett vetni.

Tartiink, meg lattunk. Akkor megvacsoraztunk, oszt bizon este holdvi
lagna vagosgattuk a csutkaszarat, akkorra man megvonut [harmatos lett]. Ha
szarazon vagta, akkor lehullajtotta az ember a levelet rulla - a level meg kellett
a j6szagnak. Akkor hajnalba meg katattiik assze kupba. Mire felgyiitt a nap,
akkorra a csutka assze v6t rakva kupba. Rendes helyen a csutka kupba latta
meg a napvilagot. Akkor ujbu nekifogtunk tami. Ez igy ment.

Letartiink, behordtuk a tanyaudvarba a szarcsutkat. Akkor csinaltunk
beliille kazlat. A kazalba belement ket-haromszaz kive is [egy keve = 25-30 szM
csutka). Szamon tartottuk. Mer azt tudni kellett, hogy ennyi meg annyi marha
nak mennyi csutka kell telire. Egy napra harom kivivel szamoltunk. Ennyi nap,
ennyi a j6szag - annak elegnek kellett lenni. Mer szenat is evett a j6szag, de
elvarta a csutkat is.

A csutkakazlat karbe raktuk, kalaszaval befele. A tetejit karbe felraktuk,
akkor arra is csinaltunk tutajt. Ket vagy harom kivit asszekatattiink felUru,
rarettiik a kazal tetejire, az aljat meg szetigazitottuk. Ugyhogy az leeresztette
a vizet, az esaviz nem folyt bele a kazalba.
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A kukorica a padlasra kerth, meg a goreba [Iecekb6l all0 sze116s ta
1'010]. Vot olyan gore, akibu ketszaznegyven mazsa kukorica is kigyutt morzsol
tan.

Toreskor egyszerubb vot az etel, mint arataskor. Leves, teszta, ilyesmi.
Szilvalekvar, meg pucor [a diszno holyagjaba toltott kolbaszhus]. Ugy igyekez
tunk, hogy ha csak lehetett, toreskor vagtuk meg a pucrot. J0 vastag vot, nem
szaradt ki. Meg micsoda iUata vot, mikor megvagta a nagyapam ...

Mikol' lement a kukoricaf6dru az utolso kocsi kukorica, akkor man ekere
fogtunk, szantottunk.

A buza vetese

Felszantottuk a f6det, azutan oszt vetettuk a buzat. Valamikor csak tisza
videki buzat termeltunk, majd oszt az kiment a divatbu. Konnyen megd6lt,
meg erzekeny vot nagyon a rozsdasodasra. Meg ezek a magyar buzak lerogytak
mingya, mikor egy kis es6t kaptak. Nehez vot aratni, boncos [zilalt] vot a rend.
Azutan szekacs-buzat vetettek, de az itt nem valt be. Akkor oszt a bankuti buza
gyutt divatba. Mink a szikes f6deken csak tiszavidekit termeltunk, az ott job
ban megtermett. Az ugari f6dbe, oda bankutit vetettunk, mer ott meg az vot
a jobb. A bankuti, az olyan buza vot, hogy nekem vot egy fajsulymer6m, az 84
ig mert, de ezt nem lehetett rajta megmerni, tobb vOt.

A jo vet6mag fontos vOt. Mikol' meg talpon vot a buza, apam man neze
gette: - Ez a darab egyenes, ennek szep a kalasza, ez a legpirosabb, ez lesz
a vet6magnak valo. Nagyapamtu meg ugy tanutuk, hogy mindeg a beert buza
nak a magja vot alkalmas a vetesre, ugyhogy ami tablat apam kivalasztott, en azt
arattam Ie utojara. Csepleskor a vet6magbuzat kulon raktak. Akkor vot kon
kolyrosta, kirostaituk be1ii.lle a konkolyt, a vadborsot, akkor vot egy nagy fa
mosotekn6 abba belefert egy zsak buza, egy fel veder rezgalicos vizzel megmos
tuk, falapattal kavartuk. Akkor vot buzaszarito ponyva, azon szarigattuk. Ott
vot a jo vet6mag.

Divat vot, hogy masfajta termeszetu f6dbu hoztunk vet6magot. Rokonfe
litu, olyantu, akibe bizodalma vot az embernek. Mer votak ezek a szekes f6dek,
ott sokkal jobb vot a buzanak a sikertartalma - ezt a masik f6dbe is meg6rizte
valameddig. Ugy csinaltuk, hogy tiz-tizenot kilometerI'd cserdgettuk a vet6
magot.

Sokaig kezzel vetettunk. Mikol' meg gyerek votam, apam tanitgatott:
- No, adja a csirkenek buzat vagy kukoricat, de tanujad a vetest is, oszt a kosa
rat a kezembe adta. Akkor a kezemmel kivettem egy felmarekkal, akkor oszt
ugy vetettem szejjel, hogy messzebb menjen, ne egy csomora, hanem teruljon.
Szet kellett ereszteni az ujjakot. Akkor ahogy ment az ember, a jobb laban teri
tett, mikor meg a ballabara lepett, akkor belemarkolt a buzaba.

Ugyhogy megtanutunk vetni. Vot olyan, aki a kot6jibd vetette a magot, en
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nem. En e16vettem egy fel zsakot, a zsaknak a esuesibe [esiieske, sarka] tettem
egy kis buzat, hogy a hurok ne esusszon Ie a zsakru, megkotottem a hurkot.
A madzag masik vegit meg a zsak szajaho kotottem. Akkor beletettem a zsakba
vagy harmine kila buzat, fel a hatamra, e16 v6t a szaja. Akkor ment kozepen az
ember, a jobb labara vetett egyet az egyik 6dalra, maskor a masik 6dalra. Egy
holdba belevetettem olyan 80-90 ki16t. Szepen kikelt, ket szat nem v6t egy
mason.

3. ALLATTARTAs

A f6dho nagy p6tlas kell: a j6szag. }6szag neku nem er a f6d semmit.
A mez6gazdasag meg az allattenyesztes - ez olyan munka, hogy ez lekoti az

embernek minden idejit. Akinek j6szagja an, annak se karaesonya, se ujev,
annak a j6szagot meg kell etetni-itatni. Hajnalba fel kell kelni a 16nak adni,
utana a tehenek elu kiizikelni [kivinni a leragott esutkaszarat], a tehfnnek oda
adni az abrakot, szenat, esutkat, azt ragosgattak. Mikor j6llaktak, akkor itatni
a lovat, utana a tehenet, akkor megfejni. Mikor ezek el v6tak vegezve, akkor
a diszn6k gyiittek, man ott v6t het 6ra. Mikor megfialtak, akkor man tavaszkor
ott v6t levalasztva a malae, akkor annak negyszer naponta enni adni - arra gon
dolni kellett, hogy az nojon, fej16djon.

Az akkori parasztember nem tudta azt elkepzelni, hogy a j6szag mellett ne
legyen valaki. Mer bebont6zik, elszabadu. Ap6som ejfeltajba minden ecaka
kiment megnezni az ista1l6ba a j6szagot. Nagyobbaeska gyerekek mikor
v6tunk, sokaig ott Mltunk az ista1l6ba, hogy ha baj tana lenni a j6szaggal, ott
legyiink. Szerettiink ott halni - meleg v6t, tisztasag v6t.

L6

A parasztembernek a 16 v6t a ket szeme. Az adta az detet, avval d6gozott,
az kereste a kenyeret. Akinek fodje v6t, annak okvetlen v6t lova is.

Az endrodi parasztembereknek igenesak mindnek Mmos lova v6t [hamos
16 = igavonasra V. kocsiba foghat616]. Szepek v6tak ezek az arabs felver lovak:
vekony a labuk, taneolva mentek. Igavonasra nem nagyon v6t j6, de a kocsiba
nagyon szep v6t. Mikor megfogtam a hajt6szarat, feltartotta a fejit, csak ugy
forgott a kerek. A n6niuszok, azok meg nagyon j6indulatu lovak v6tak, erosek,
a terhet nem hagytak az uton. A murakozi is kellett. Ott szurokf6d van. Minde
niive f6dut vezetett. Oszt 6szkor, a betakaritaskor v6tak azok a nagy es6k. Eze
ket a nagy tarszekereket csak a murakozi 16 tudta huzni.

Fontos v6t, hogy a 16 is j6kedvvel csinalja, amit kell. Gondozni, tartani is
kellett a lovat, meg ki is kellett adni a kosztjat. Az gondozta, az etette, aki d6go
zott vele: az apa, vagy a legid6sebb fiu. Az asszonyok nemigen etettek a lovat
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- fetek tulle. En is mindeg trappba etettem. Eeaka felkelt az ember, akkor adott
neki ket veder kukoricat paronkint, akkor kisoporte a jaszjot [jaszol], megva
karta, megturugette, hogy ne legyenek piszkosak. Akkor egy kis szenat kaptak,
akkor megkinaltuk 6kot vizzel - ket veder vizet kaptak paronkint, akkor egy
kis tokot. Abrakot haromszor napjaba kaptak a lovak. Mikor ettek az abrakot,
apam nem engedett be a lovakho, ugy mondta: - Ne haborgassatok a lovakot.
A szena, az arpaszalma, az ott vot e16ttuk mindeg a raeson. Akkor olyan gyep
szena termett- gyonyoru! Olyan szagu vot az istallo, mint a patika. Egy szenaba
vot otvenfele fU, az biztos. Bodorka - ami az elet vOt. Most hiaba adja az ember
a szemh a joszagnak, nines annak semmi illata. Azok a nemes filvek mind oda
vesztek.

A lonak, annak ragyogni Kellett. Meg szerette is a 10, mikor takaritgattak.
E16szor megvakartuk tet6~u talpig: a fejitu Ie a labaig. Vot ilyen fanyelU vakaro,
avval. Akkor utana fogott ket marek szalmat, ezt megesinalta esutaknak, akkor
avval szepen vegigesutakolta az ember a joszagot. De annak a esutaknak olyan
nak Kellett lenni, mint a szijnak, hogy az ne szurja a joszagot. Szerette a 10,
mikor esutakoltuk. Aztan vot egy kefe, tenyernyi, akkor az ember az egyik
kezivel kefelte a lovat, a masik kezivel meg huzta Ie rulla a piszkot a vakaroval.
Mikor ez megvot, akkor vot lopokroe, annak egy darabjaval vegig turutuk
[toroltuk] szepen a lovat. Annak a lonak ragyogni Kellett. Mikor megalltak
a koesival, a parasztembernek az vot az els6 doga, hogy lopokroeot takarjon
a lora, ha olyan vot az id6. Szantott 6szkor, akkor mikor kifogta, letakarta
a lovat. Mikor a teeszbe behajtottak edesapamot, riva vitte be a lovat. Gyonyo
ruszep sarga 10 vot, Csinos vot a neve. Edesapam ket hetig nem aludt: a lonak
a kefeje mindeg a kezibe vot.

A 10, az nagyon hirtelen megellik, nem kellett neki a segitsig. Vot olyan
huneut 10, hogy ha ott lestuk, akkor nem is ellett meg. Mikor elhuzta a labat
onnan az ember, akkor rningya lefekudt, oszt megellett. Vagy Ie se fekudt, allva
ellett meg. Beszoltam edesapamnak: - Gyujjon, e11ik a 10. Mire kiert, man meg
vot a kisesiko. Jaj, nagyon orut neki az anyja. Nyalta. Meg olyan rohogve nyeri
tett- adta az oromet a kisesikonak, dedelgette. A kisesikoba az az erdekes, hogy
az mingya felall. Egy-ket pere - a kisesiko felall. Megrazza magat, feluti a fejit,
kel felfele. Akkor odavittuk apammal a eseesho, megszoptattuk, akkor man
er6sebben a11t. Megint szopott egy kiesit, meg er6sebb lett, azutan oszt tudott
maga szopni. Nalunk vot 4-5 kisesiko is egy esztend6be. Azok olyanok votak,
mint a rossz gyerekek. Egyik rosszabb vot, mint a masik. Nemek [nemelyik]
esiko feltette a lablit a gyerekek nyakaba, akkor a gyerek elesett, osztan jatszot
tal< tovabb, meg oda nem hitta a kisesikot magaho az anyja. Vot egy lovunk,
annak nem szamitott, hany esiko vot a tanyaudvarba, az mind az ave vot, ugy
vot vele. Nyeritette ossze 6kot, hagyta szopni mind. Meg kapart is, hitta
magaho a esikokot. A kisesiko, az olyanforman van, hogy hat honapos koraig
szopik. Azutan meg ad nekik az ember zabot egy kis buzaval. JUlius dereldn el
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kellett v~Hasztani. Mer nyarba az ember hordta be a gabona-felit, a gazt, ott
a csik6 man nem labatlankodhatott. Ragta a hajt6szarat, betette a labat az ist
rangba, bebont6zott - ezt nem lehetett hagyni.

Mikol' a csik6 elerte az egy esztendot, akkor akit olyannak lattunk, hogy
- no, ez j6lesz, ez pizero [ertekes] l6lesz, ezeket felfogtuk a jaszolra. Akit meg
nem akartunk megtartani, az ment a vasarra.

Aki maradt, arra ratettiik a hamot. Igen am, csak hat nem v6t azon sohase
olyasmi - fodho vagta magat. Akkor felkelt, odavezettiik a kocsiho, egy oreg
l6val inditottunk eloszor csak iires kocsiba. Akkor az oreg 16 vitte-huzta, akar
mit csinat, muszaj v6t neki menni. A csik6, az indut v6na, szaladt v6na. Az oreg
16, az meg tudta, hogy nem szaladni kell. Akkor az oreg 16 atnyult, megharap
gatta a csik6t, hogy nyugodjon. Mer a 16, az kegyetlen okos allat. Akkor tanftot
tuk a csik6t szantani: befogtuk az ekebe az oreg 16 melle. Csak ugy lehetett fel
tenni ra az istrangot, hogy felvettiik az elsolabat, fgy nem tudott rugni. Akkor
mentiink szantani. Suttyogtunk neki az ustorral [apr6 csorditesek], de azer
nem kisztettiik [kesztet], hogy no, mosman koromhegyre huzzon [tobbet, mint
amit bir]. Csak lassacskan, apr6donkint.

Nem mindenkinek fogadott sz6t a 16. Fiatal koromba nekem se fogadott
sz6t. Mikol' megvertem, akkor mentek meg 6dalra is, csak elore nem. Kisubb
gyiittem ra, hogy szepen kell veliik beszeni. Mer a gazhordas elott v6t a lovak
nak egy Mnap piheno. Akkor a rakoncatlan lovak elkanaszosodtak. Mikol' oszt
fogtuk be a lovat gazhordasho, akkor rosszalkodott. Nem akart induni, nem
akarta vinni a gazt, eltorte a rudat, elszakitotta az istrangot. Akkor oszt egy-ket
napra befogtuk szantani az ilyen lovat. Vagy hosszu p6razra fogtuk, jarattuk,
meg ki nem faradt, de bantani nem bantottuk. Azt az allat megbosszulta. Aki
verte a lovat, az nem v6t parasztember. Mert a parasztember a kismacskatu
kezdve szerette vegig az osszes allatot, ebbe meg a kecske is benne v6t.
A verebre, arra haragudtunk: rugta szejjel a torekkazlat.

V6t egy sarga lovunk, Rig6. Nagyon j6l6 v6t, j6 csik6kot nevelt, meg eleg
huncut 16 is v6t. Olyan v6t, hogy nem kellett neki 16hajt6, 0 maga vegigment
a borozdan, megekezte a sort. Beforditottak, ratettek a hajt6szarat, nem kellett
neki senki se, ment vegig. Csak oszt mikor elgyiitt a 11 6ra, megallt, nezett
befele a tanya fele. Olyankor szoktunk bemenni. Akkor man hiaba v6t minden,
hiaba allitottuk oda az uj borozdaho, hogy szantson tovabb: ment vagy harom
lepest, akkor megint megalit. - Ejnye, az anyad szentjit! Akkor oszt megindut,
de olyan gyorsan szantott, hogy egy-kettore vegigert. Akkor oszt: ahogy a laba
adta, be a tanyaba ekestu, mindenestu, meg ha gyenge v6t a l6hajt61egfny, azt is
vitte magaval. Beert, az udvarba lehajtotta a fejit, vart. - No, j6'van, eredj
befele az istall6ba. Az ista1l6 elott v6tak j6 nagy faszogek a falba verve, azon
v6tak a 16szerszamok. Akkor a 16 odaallt ahho a faszogho, ahova 0 tartozott.
Akkor az ember levette rulla a hamot, rahajintotta a kotelet a 16nak a hatara,
sz6lt neki, akkor a 16 ment befele a helyire.
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Nagyon sokszor elOfordut, hogy a falubu, innen-onnan kigyutt maga a 16
a tanyaba. Bement a gazda a faluba 16haton, akkor a hajt6szarat rak6t6tte a 16ra,
egy vessz6vel racsapott, a 16 felvetette a farat, megindut vissza a tanyaba. Nem
allt meg senkinek se, azt nem lehetett megfogni.

A 16 azt is tudta, ha idegen ment az ista1l6ba - meglatszott a viselkedesin.
Hatrasunyitotta a fUlit, csapkodott a farkaval.

A gyereket nem bantotta meg a rug6s 16 se. 12-13 h6napos lehetett a kis
fiunk, oszt odament a rug6s 16ho, ott fogdosta a labat a 16nak. Az anyja azt se
tudta, mit csinaljon. De a 16 csak nezte, nezte, nem bantotta. A kisgyereket,
meg ha utjaba jatszik is, kikerUli a 16, nem men ra [megy]. Meg mikor az ember
veletlenu berugott, oszt elesett, a 16 nem lepett ra az emberre se.

Szinte nem is ldtjuk a ket csik6 nyakdt szeretellel OlelO gazda alakjdt

Nagyobb gyerekeknek man szabad v6t raulni a 16ra. Csak ugy a tanya k6ru
szaladoztunk a lovakkal. Felultunk ra, akkor szepen beszeltunk hozza: - Ugyes
vagy ... Akkor elindut - ugy, ahogy a laba birta. Ugyhogy vagy fentmaradt az
ember, vagy nem. V6t egy kis lovam, az soha nem dobott Ie magaru, hanem
szepen kiment alullam. Mindeg a farana maradtam Ie. Szoritottam, izomlazat
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kaptam, mondom apamnak: - Faj a fenekem ... - Ami kitorte, be is gy6gyitja,
mars vissza! Apamnak a szavara oszt csak sz6t fogadott a 16.

A parasztember nem varta meg semmilyen allatna, hogy megoregedjen,
csak a kutyana. Levagta, vagy e1adta a j6szagot. Ezek a he1ybeli keresked6k,
ezek osmertek minden lovat, jobban, mint a gazdaja. V6t a 166sszeiras: egy
ember ment a tanyakba, osszeirta a lovakat, akkor kipublikaltak [kozhirre tet
tek), mikor lesz a 16vizsga. Erre mindenki behozta alovakot, be kellettmutatni
az orvosnak. .{\zok a kupecok meg ott jarkaltak. V6t olyan, hogy ra egy felevre
hazagyilttilnk a piacra valamek 16val, akkor odament a kupec: - Illes bacsi, mer
nem a Bogarral gyiltt. .. Akkor ra ket hetre kigyiltt a kupec a tanyara: - Nem
adja e1? J6 arat fizettilnk erte. - Nem. Egy hetre ra megint ott v6tak: - Adnak
erte ennyit. - Hat az keyes! - Tobbet nem er. Nem olyan j616 ez, csak hat aini
lyen - olyan. Maj' vagy ket hetre nl megint: - nem gondolta meg meg? Adunk
erte 100 peng6ve1 tobbet. Akkor szaz peng6 nagy piz v6t. Ha a labbeliho vesz
szilk, husz peng6er nagyon j6 strapacsizmat adtak. No, a kupec: - Vezessek
man meg! A gazda megvezette, neztek, hogy szedi a labat, hogy tartja a fejit,
akkor a kupec megint mondta, hogy mennyit ad erte. - Annyier nem adorn.
- Hat mennyier?- Ennyier. - Erre en rafilzetek, de megveszem azer. Megv6t az
alku. Akkor az ember bevitte a kotOfiket meg a paksust a kozseghazaho. Ez jart
a 16val, uj kot6fik, er6s. Mikol' oszt vittilk el a lovat, a kisfiam az istall6 megett
a falho borut, ugy ritt. Kiszaladt oszt a nagyanyja, akkor meg olyan b6 szok
nyaba, kot6be, a kot6je sarkaval tilrilgette a gyereknek a szemit: - Ne rtja, kis
fiam, fekete cs6dort veszek neked a vasarba, mihent vasal' lesz ... Hiaba,
a parasztembernek a 16 v6t a minden.

Mitillhink ket 16 is e1ment Babolnara, ez nagy dics6sig v6t. De azok a 10
yak olyanok is v6tak, hogy csak olyanok lehettek. Katonatisztek is szerettek
lovat venni tiillilnk. Mikol' meglattak a tata lovat a vasarba a kocsiba befogva,
mingya ki kellett fogni: - Jarassa meg. - Nem adja e1?- Nem. De csak rabeszel
tek a tatat: - Ezer a l6er annyit adunk, amennyit nem restell kerni. Azt se tud
tuk, mennyit kerjilnk. Ketezer koronat adtak erte sz6 neku - akkor az nagy piz
v6t.

Nekilnk v6t egy cs6dorilnk, ez a cs6dor els6 dijat nyert Pesten, onnet meg
kivittek Nemetorszagba. Tizenharom 16nak az arat kaptuk Bandier, geszte
nye-pej v6t. Lemertek azt mindenhogy, azt mondtak, az ilyen 16 ritkasag. Ezt
a Bandit mink neveltilk fe1 a tanyan. Hardi Pista bacsi hires 16kupec v6t.
6 maga ugyan soha nem tartott lovat, de a gazdak hozza fordutak tanacser, ha
lovat akartak venni. Pista bacsi ranezett egy 16ra, aztan vagy ajanlotta, vagy
nem. Lakatos Istvan is nagy 16szakert6 v6t. Bukva Lajos a legels6 szakert6 v6t.
Bukva Mikl6s, Czikkely Antal, Rojik Imre, Rojik Lajos, Gubucz Lajos - eze
ket az embereket nagy tiszte1etbe tartotta a falu. Ertettek a 16ho.

Aki szerette a j6szagot, az tudta gy6gyitani is. Muszaj v6t erteni a j6szagho,
ha azt akartuk, hogy megmaradjon. Regen a kovacsok is ertettek a 16ho. V6t
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egy oreg lovunk, nem akart man enni se. Mentiink a kovacsho: - gyere ki,
koma, mer beteg a 16. - Kimegyek, aszongya, ha van j6 avas szalonad [sza
lonna]. - Van. Hat oszt kigyiitt, eret vagott a lovon, oszt kerdi: - No, akkor hun
van a szalona ... Szivesen adtuk, mer elt meg vagy ot evet a lovunk. A Nyilason
David Jani bacsi, az is ertett a loho. Sokan meg Piroska Lajos bacsit hittak.
A kertekbe meg Gyuricza Matyi bacsit. Hanyecz Istvan bacsi, az meg a kondo
rosi hatarba lakott. V6t sok ilyen tud6s parasztember.

A kisebb betegsegeken mindenki tudott segiteni, megtanutuk az oregtu.
Mikor eszrevettiik, hogy hiaba eszik a 16, mindeg borzas a szare, a fiile meg
szetall, akkor talyogos v6t a 16, hunyort kellett huzni a baribe. A hunyor a viz
parton, gModalba megterem. Lonak hasznal, tehennek is, disznonak is. Piros
viragja van, sok szal nya [no] egy tubu. A szara olyanforma vastag, mint egy
gyufaszal. Akkor osszefogtuk a lonak vagy a tehinnek a szugyine a nyaka alatt
a bart, akkor jo eros arral atszurtuk, akkor azon a lyukon bedugtuk a hunyort.
Az egy-ket nap mulva elkezdett dagadni, azutan kifakadt: a hunyor osszehuzta
a gennyet a joszagbu. Akkor ott mint egy bokszos skatulya teteje, olyan seb lett,
majd azutan az a bar onnan leesett, begyogyult. De azt a sebet nem keUett
kotozni, azt a legy nem kopte be. Tudok olyat, aki a haboru alatt hunyort
huzott a lonak a fiilibe. Akkor oszt nem vittek el azt a lovat.

Mikor kehes vot a 10, biidoskaviragot kevetiink a takarmanyba. Mer
mikor nagyon szaraz takarmanyt kapott a 16, bedagadt a torka, nem birta magat
levegavel, elfogyott az era beliille. Ugy is gyogyitottuk, hogy vederbe egy rossz
rongyot egettiink, avval fiistoltiik az orat [orrM] a lonak. Ugy csinaltuk, hogy
menne biidosebb legyen, hogy kifakadna az a genny. Vot, mikor nem ert sem
mit, akkor a sinter agyoniitotte a lovat.

Ervagasra minden kovacs ki vot kepezve. Oszkor, mikor votak azok
a gyenge kukoricak, meg a tok, ez a takarmany megzavarta a lovakot. Megme
redt a 10, szetvetette a labat. Akkor oszt ustornyelet loktem fel gyorsan az orra
lyukaba, vagy a szaja pallasat vagtam meg. Mer ott pusztut vona el. Mikor meg
a templom mellett vot a piac, egy embernek egy gyonyoruszep lova kimeredt.
Odament az orvos. Ototta [injekciozta], nem ert semmit. Majd oszt egy ember
odament - kovacsmester vot: - Doktor ur, megengedi, hogy eret vagjak rajta?
- Meg. Akkor az ember odavitte a vesat, azt odatartotta az erre, kalapaccsal
megiitotte, atvagta a bart, atvagta az eret. Addig, meg ki nem folyt 2-3 liter ver,
nem engedtiik el a nyakan a kotelet. Mikor azt elengedtiik, az er osszement,
nem folyt tovabb aver. Az ervagas jo vot az allatnak, maskepp megolte vona
a vere.

Mikor sebes vot a laba, akkor szepen kitakaritottuk, akkor vot az a kekka,
azt osszekavartuk, akkor teletomtiik a patajat. Ha lehetett, zsakdarabbal beko
tottiik, vigyaztunk, hogy az a pata szaraz alomba kgyen. Akkor azt a lovat nem
fogtuk be, meg az a seb meg nem tert [gyogyult].
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Mikor belcsavarodasa vat a lonak, akkor hamfaztuk. Fogtuk a hamfat,
oszt egyikiink az egyik odalru, masikunk a masik odalru, oszt a hasa alatt huz
galtuk, masszirozgattuk. De a belcsavarodas, az igencsak elvitte a lovat.

Tehen

Itt a pirostarka tehenek votak foleg. Vat egy par cementali [szimen
tali], meg bonyhadi, de a pirostarka ridegebb tartasra jo vat, meg ez jo sok tejet
adott.

Azt el se lehetett kepzelni, hogy a tanya koru ne lett vona tehin. Egy tehin
okvetlen, de tobb is. A tehin, az eIeskamra vat, ellatta a csaladot, meg piacra is
vittiink beliille. Turo vat, vaj vat, er6sturo vat a kupaba elrakva telire. Meg siilt
vaj. Nagy vajasszilke vat, ot- meg tizliteres. Kisiitottek a vajat, akkor abbu f6z
tek. Az edestejbu meg csinaltak a sajtot. Olyan finom sajtok votak, akar a sza
lona, csurgott beliille a vaj. Ami nem kellett a csaladnak, vittiik a piacra. Sok
szor meg azt is, ami kellett vona. Megvettek, mer ezel6tt nem vat a bodba se
turo, se vaj.

Azon spekulalt az ember, hogy december-januar-februarba legyen az elles.
Mer mire a bornyu Ie lett valasztva, akkon1ra meggyiitt a zodtakarmany, oszt
mint friss fej6stehin, adta a tejet. A tehenet a vasarterre vittiik folyattatni [meg
termekenyittetni], ott vat a bikaistallo, ott laktak a bikasgondozok.

A tehin 42 hetig viszi, akkor nyughatatlan lesz, kel-fekszik, megereszke
dik a hasa. Elleskor a szomszedra lehetett szamitani, man mondogatta: - Szoja,
ha ellik, gyiivok segiteni. Olyan is vat, hogy az ember kint vat dogozni, a fele
sige meg eszrevette, hogy a tehin nyughatatlankodik. Akkor felengedte a kutat:
s kutustorra tett egy rossz kabatot. Ezt az ember meglatta: - No, menni kell
befele. Megkiszitette a langyos vizet, oszt egy darabig vart. Valameddig hagyni
kell, hogy maga verg6djon a joszag, mer ha mingya segit, abbu is baj van. Mikor
a tehin is er61kodik, akkor szabad huzni a kisbornyut. Mikor man latszott a kis
bornyunak a laba, akkor rahajtott az ember egy kotelet, akkor ket ember huzta.
- Mindeg csak a t6gye fele szabad huzni - igy mondta edesapam -, a girince fele
nem szabad. Mikor meglett a kisbornyu, mingya a szajat kellett megszabadi
tani. Akkor odatettiik az anyja elejbe, az szepen lenyalogatta rulla a nedvesse
get. A koldokzsinort az ember elvagta, akkor tagan megkototte, hogy ami ki
akart meg gyiinni, kigyiihetett. Lenyalta az anyja a kisbornyut, akkor az ember
odvitte a csecs ala, szajaba tette, azutan oszt szopott magatu. Hathetes koraig
szophatott, amennyit akart. Azutan man mindeg kevesebbet kapott. De hun
cut vat a tehin is: 6 is a kolykit szerette, nemigen adott tejet a fejesne. Felhuzta
a hasat, a sz6re is egnek :illt. De az ember meg huncutabb vat: no nem baj, maj'
alamen a bornyu. Akkor mikor a tehin megint leengedte a hasat, az ember
elkezdett fejni, a bornyunak meg odaiitott. Ha nagyon goromba vat a bornyu az
anyjaho, akkor vederbu itattuk a bornyut. E16szor nem tudta, mire valo
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a veder. Akkor az ember ferden tartotta a vedret, a szajaba tette a tejes ujjar
mingya tudta a kisbornyu, hogy ezt inni kell. Kis mulya j6szag ... Azutan oszt
finom szenat, mislinget kapott.

Tavaszkor 1egeltettiink. Legehe e tehin szepen sorba a fUvet. Ki v6t
kar6zva egyik nap ide, masik nap egy meterrel arebb.

Nyarba a marha mislinget kapott. Edesapam ugy csinalta, hogy v6t egy
darab fod kazel a tanyaho - No, javore ez lesz a takarmanyos. Akkor oszkor
kivittiik ra a tragyat, tavaszkor megfogasoltuk, elvetettlik ra kezzel a kukoricat.
De ugy, hogy a negyede a magnak ez a gambalyu Vikt6ria bors6 v6t. Akkor
beszantottuk kettos ekevel. Kikelt, akkor man junius elejin lehetett vagni.
A kukorica ment felfele, a bors6 meg utana, teli v6t viraggal, v6t rajta hiively is.
Peter-Pal napkor a gazda elkezdte vagni a marhaknak, akkor kaptak egy kis
hereszenat, utana adtak a tejet!

Telbe szarcsutkat kapott a tehin, meg abrakot [takarmanyrepa es korpa).
Elkaptak a szenat is, amennyi ki v6t rajuk szabva. Mer az ember novemberbe
kimerte: - No, itt van egy kazal szenam, van meg ennyi h6nap, akkor azt ugy
osztotta el, hogy az eleg legyen az elejitu a vegeig. Ha egy filkassal jutott, akkor
annyit adott a j6szagnak. Annak elegnek kellett lenni. Olyan v6t, hogy a gaz
dasszony odasz6lt: - Gyerek [ez a cseled v6t), adjal egy kis szenat a tehinnek, de
a gazda meg ne tudja. Tares utan kaptak egy kis takat - meg tartott. A fejoste
henek takat nemigen kaptak, mer v6t, akinek elfogyott tiille a teje.

Marhat nem vagtunk a hazna, bornyut se. Draga lett v6na. Amek tehin
kezdett kiaregedni, azt eladtuk vag6ra. Kellett a piz: az evi ad6 egy elso osz
talyu tehin ara v6t. Meg kellett a piz fodet venni. Az en apam ugy csinalta,
hogy tavaszkor megvett vagy 2-3 bornyut, kiadta Balara, ott a j6 legelon fel
nyott, fel is folyattattak, ugy gyiitt vissza, mint hasas iiszo. Ertekesebb v6tman
mint hasas iiszo, vagy mikor man kisbornya v6t neki. Igy gyiitt a piz lassacskan.
Bikakot is tartottunk, eleg j6 pizeket hozatt. Nem feltiink tiille egy cseppet se,
az embernek ugy kellett viselkedni, hogy a bika tudja, hogy az ember az ur. Ha
a bika latta, hogy felnek tiille, az az ember tabbet nem aUt meg elotte.

V6t ra eset, hogy felfuj6dott a tehiny, annyira j6izuen ette a zodheret, hogy
megallt a kerodzese. Esos idobe tiz centit is bir noni a lucerna egy nap. Mikor
oszt ebbe beleszabadut a tehin, nem tudta, mi az eleg. Ugyhogy felfuj6dott.
Akkor kessel kiszurtak a bendojit, nadat szurtunk beIe, akkor oszt siivitett
kifele a levego, ugy oszt apadt lefele a hasa. Mikor keveset van jartatva a bika,
akkor is felfuj6dik. Akkor jartattuk, vezettiik messzire, hogy mozagjon. Vagy
gyorsan fUreszfiivet forraltunk, az is meginditotta a szelet. Vagy j6 a meszes viz,
vagy az olaj. Maskor meg paprikas-s6s szalonnat etettiink vele. V6t olyan is,
hogy megindut a szel, meg olyan is v6t, hogy megdaglatt a tehin.

Akkor is v6t szaj- es karamfajas - kazanseges rezgaliccal gy6gyitottuk:
ecsettel bekentiik a szajat meg a karmit.

Mikor megnyomta a togyit a tehiny, edesanyam karacsonyi morzsat fiis-
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tolt. Kanksonykor az abroszt nem v6t szabad kinizni, a morzsa el v6t teve egy
zacsk6ba. Akkor el6vettiik, egy rossz labasba tettiink parazsat, akkor a kara
csonyi morzsat nlsz6rtuk, az ott fiistolt a tehin t6gye alatt. - No, mosman meg
gy6gyu a tehin, igy mondta edesanyam.

A j6szagho szerencse is kellett. V6t olyan esztend6 - ket ev is egymas utan,
hogy nekiink ket teheniink elpusztut. Egyik evbe is egy, masik evbe is egy. Az
ilyen nagyon lesujtotta a csaladot. Edesapam is nehezen tudott megsz61alni,
mikor gyiitt befele az ista1l6bu. De azer ugy vigasztalta edesanyamot: ~ Nem
baj, anya ... majd ad az Isten masikot. Nekem meg akkor doglott meg a hasas
tehin, mikor az uram odav6t a haboruba. Megsirattam magamot. Magamot,
mer az warn odav6t a haboruba, a csapas meg a nyakamon v6t.

Nagyon ritka v6t, hogy okrot tartottunk. A haboru utan v6tak okrok, mer
a lovakot a haboru nagyon megtizedelte. A magyar okornek 6riasi szarva v6t, az
istall6ajt6n nemigen fert be. Hamuszin v6t, meg fehir. Az oreg Ambr6zinak hat
okre v6t, meg Balogh Mihaly bacsinak is hat okre v6t - az ilyen m6dosabb gaz
dak tartottak okrot, meg az uradalmak. A nagylaposi majorba bivaly is v6t.

Amikor a hdboru elvitte a lovakat, okorrel is szantott a parasztember. A kepen
magyar sZilrke okrok vannak az eke ele befogva
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Birka

Racka, vagy magyar birka, ezeket tartottuk, azutan begyiitt a nemet me
rino.

Szent Gyargy naptu cseplesig a birkakot fejtek, akkor kaze engedtek
a kost. Ugyhogy januar 20-ig megv6t az asszes kisbarany. J6 ara vot a kisba
ranynak: abba az idobe egy mazsa buzat adtak egy kisbaranyer.

Kovacs nagyapamnak 1028 birldja v6t, Csejten legeltette. Aprilis derekan
kihajtottak a birkakot, az osztan h6esesig kint vOt. Ha nem vot hO, akkor kint
votak meg januarba is.

A tanyaba is tanat legelni valot az a par birka. Hunyan nem, Hunyan az
ereszetcsurgasig fel vot szantva a fad. Meg kaptak buzaszalmat, szenat, leveles
csutkat, meg egy kis abrakot telbe: aljabuza, masodik buza - evvel nem taro
datt a kormany. [Az 50-es evekben a Kormany a cseplogephez allitott egy irno
kot, aki felirta, kinek mennyi buzaja termett, hogy azutan "beszolgaltataskent"
elvehesse.] Az aljabuzat felhordtuk a pallasra, tettiink hozza zabot, meg ilyen
masodik arpat, meg egy kis kukoricat, oszt akkor telbe a birkak ezt kaptak,
mikor kisfiasok votak. Hogy az erejit megtartsa. Mer hogyha az ember nem
tarodatt a birkaval, akkor megszakadt neki a gyapjuszala, megkopaszodott
a birka.

Egy kazepes gazdasagba, ahun vot egy kis legelo is, 10-12 birka vot a sza
porulataval. Valamennyit meghagytak, 4--5 baranyt, az aregekbu meg annyit
levagtak. Megnezte az ember a birka fogk Hogyha man mozgott neki a sarki
foga, akkor azt piinkasdkor, vagy csepleskor, mikor a gep ott vot a tanyan, vagy
mindszentkor levagtak.

A birka boribu bundat csinaltak. A subat het borbu kellett csinani, a ny6
cadik vot a fekete barany gallerja. A subcit kocsira hasznaltuk: ha esos vot az
ido, akkor kifele szorivel, ha szaraz vot az ido, akkor befele szorivel. Ami csala
dunknak egy subaja vat, nagy becsbe vat tartva, telen is bent vat a komraba.
Takaranak is ja vat. Hihetetlen ja vat, az asszonnyal egyiitt haltunk alatta.
Dednagyapamnak meg templomba jara bundaja vat. Azt magyar birkabu csi
naltak, mer annak hosszu vat a szore. Ki vat egy kicsit himezve az alja: zod
barna v6t. Mikol' meglatta Debreceni Elek bacsi, ugy mondta: - Az anyja min
denit, ez templomba jar6 bunda! Olyan szep!

Egyszer egy evbe megnyirtak a birkakot a gyomavegiek, vagy a ciganyok.
Egy birka megadta azt a 7-8 kila gyapjut. Rokan [rokkan] megfontak, akkor
kimostak, megkatattek. A gyapju zsirjabu meg szappant csinaltak.

A birkatejbu lehetett a legjobb sajtot csinalni, tur6t, gomolyat. Fahord6ba
beletettek az erostur6t, tettek kaze sajtot, akkor megint erostur6t. Ha tudnam,
hogy meg at evig elek, megmutatnam itt a karnyiknek, hogy milyen birkasajtot
csinaltunk. Szereznek vagy tiz fejosbirkat.

A birkat nem szabad v6t laistallaba tenni, mer akkor megriihesedett. Ez
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olyan vot, mint a fod, mikor eso utan megszarad, oszt olyan repedeses. A szii
gyin meg a ket labana kezd6dik. De vigyazni kell, mer az ember ha babralja,
unina megsimitja a hajat, konnyen ora is raragad. Vot az a szarvasolaj, akkor
a krenolin, avval kenegettiik, meg biidosk6viraggal.

Mikor telbe bekeriiltek az allasba a birkak, biidos santasagot kaptak. Mer
ugye, puhan [puha szalman] votak, a korme nem kopott, megnyott, alafordut
a laba ala, begyulladt. Mikor nyirtuk, egy ember mindeg faragta a kormiiket is.
Az a biidos santasag elOgyiitt esos idobe is. Beszorut a sar a korme koze, kipalt.
Akkor vot ez a terpetin, evvel kenegettiik.

Fereg, kukae is mindeg vot a birkaba. Akkor is kreolinnal kenegettiik, ez
ilyen tapados, fekete kenoes, fert6tlenit. Minden juhaszna vot nylivez6 [hegyes
kis drot], keszseg, juhzsirtarto. Kipiszkaltak a ferget, aztan kentek be.

Kiveres (= nyari rideg tartas)

Ki vot publikalva: - Kozos Balara majus masodikan lesz a kiveres! Min
denki hajtsa a joszagjfit kifele! Ha nem is hallotta meg az ember, akkor a szom
szedja szolt neki.

Akkor a kozseghazan kifiizettiik a jaras-dijat. Egy jaras, az egy hold f6d
vOt. Bornyuer, esikoer fel jarast kellett fiizetni. Akkor meg vot a pasztorber.

Akkor nyoe-tiz ember osszeallt, hajtottuk kifele a joszagot. A birkat koesira
raktuk, a tobbi joszagot meg hajtottuk. Votak olyan heven'S bornyuk, akit meg
nevelni kellett, meg iisz6 - ezeket hajtottuk, meg az okrokot, akinek vot; nem
etette otthon nyarba senki. Otthon esak a fejos tehin maradt. A falubu osszecs6
dlit a nep Kisallasra: - Te is vezeted? - En is. Hajtottuk a marhakot takarosan
Kozos-Balara. Tanakozott az emberisig. Meg Hunyaru is, meg Kondorosru is
gyiittek. Mer a balai legela, az hires legel6 vot. Ott vot a Halas er, a Koros er, a Jaj
er - ez csupa nadas, zsombekos vot. Mikor lecsapoltak, gyonyorliszep fU natt
rajta. Mikor meg elgyiitt az az ida, hogy elkezdett magba menni a fil, attu kezdve
a joszag hizott. De hogy szerette a joszag a magot! Akkor kezdtek el a esikok is
jatszani: agaskodtak, szaladoztak, mint a gyerekek.

A kiveresre az eloljarosag is kiment. Kitettek a gyepre egy asztalt, irtak
felfele: - Joska bacsinak ket darab bornyu, egy 10. Ment vegig. Akkor minden
joszagot Ie kellett belyegezni. A lonak a nyakat, a marhanak a kormit siitottek
be: ha Timar vot a gazdaja, tettek egy T betlit. Akkor irta a szamado: - No,
nyari fekete, a ballaban egy T betli van, herelt. [nyari fekete = nem az a fenyes
bogar fekete, hanem bizonytalan fekete]. A gulyasok meg ott alltak fellabon;
megismertek vona ok ennekli [enelkiil] is a joszagot. Mer ok nem a T betlit
figyeltek, hanem azt, hogy feher fot van az orran, meg hogy milyen hetyke
jarasu, ilyeneket. Meg oszt man tereltek vona a joszagot, vot ra eset, hogy ahogy
elengedtek a lovakot, azok man szejjel is ugrottak. Ipacs Rudinak - ott lakott
Varnyason a Koles erbe - egyszeresak felugrott a csikoja, oszt meg se allt, esak
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a tanyaudvarba. Hiaba szaladoztunk, hogy, h6, nem ert az semmit. Masnap
vezettek kifele megint.

Akkor mikor az emberek megszabadutak a j6szagtu, leultek, beszegettek.
Osszetanakozott a paskomi a hunyaival, a rigajosival, akkor nem gyuttek min
gya vissza, hanem akkor man elvagtak egy-ket birkanak a nyakat, megf6ztek,
akkor man ehetett is az ember, meg v6t egy kis ivaszat is. Akkor az ember haza
gyutt, a j6szag meg ottmaradt. Mikol' oszt elfogyott a mezo, a gulyas uzent:
- Gyere a j6szager. De nem is kellett iizenni, a parasztember azt tudta, hogy
leszaradt a mezo. Akkor hazahoztuk 6kot. V6t ra eset, hogy a gazdaja j6forman
ra se osmert a j6szagra, ugy kikerekedett. A gulyas, az megmondta: - Az a tied
ottan. Pedig v6t ott vagy 300 j6szag.

Ezek hires gulyasok v6tak: Balazs Janos bacsiek, Karafa Janos bacsiek
- annak v6t ket fia, azok is gulyasok v6tak. Debreceni Elek bacsi, az nagyon
eros gulyas v6t. Ez a magyar gulya mikor osszebodiil, az borzaszt6 veszetyes.
Elek bacsi, a botot letette a gulyanak a szelin, akkor odament, megfogta
a rakoncatlankod6nak a szarvat, megcsavarta, oszt a f6dho vagta.

A pasztoroknak Szent Gyorgy naptu Mindszentig se ejjele, se nappala nem
v6t. Hat h6napon keresztu ott kellett lenni a j6szag koru mindeg. 3-400 j6szag,
ezt osszetartani szabad allason - nehez dolog. Mikol' mindenki elbuj t az es6 elU,
akkor a gulyasnak ott kellett allni a j6szag mellett. Man olyan nehez v6t a szur az
esotu, hogy az ember alig birta, de az at nem azott soha. Akkor v6t szarazsag, de
olyan, hogy ahogy leptunk, mint a heredara, olyanra valt a fU. Akkor is csak
meg kellett tanani a fUvet - edesapam addig hajtotta a j6szagot, hogy megeltek.
Minket is odafogott a dologho. Man mikor olyanok v6tunk, mint az asztal,
akkor: - No, eredj kifele, nem tapos el a j6szag. Apamtu tanutuk hogy a j6szag
elott szepen menni kell. Ha valaki ment elotte, a j6szag ment utana. Kutyank,
az mindeg v6t kett6-harom. Csak ippen azon a napon nem orizte a j6szagot,
mikor kolykezett, meg masnap. De harmadnap man visszaallt a szolgalatba.
Mikol' huztuk a vizet annak a sok j6szagnak az itat6 kutna, akkor fontos v6t
a kutya. Mer a gulya ment v6na kozbe tovabb. Akkor - a kutyak meg v6tak
nevezve - sz6tunk, hogy csak te menj, meg te, vagy mehettek mind a harman.
Akkor visszaforditottak a gulyM, azutan kiszaladtak a gulya szelire, hogy lassak
az embert. Akkor man csak annyit kellett nekik csinalni, hogy feltartani
a botot, ha j6 helyen van a gulya. Ha meg nem tartottuk fel a botot, akkor meg
hajtott rajta vagy otven metert. Akkor megint kiszaladt a gulya szelire nezni az
embert, hogy hajtsa-e meg. Ha jobbru kellett neki meg hajtani, akkor jobbru
mutattam a botot, ha balru kellett meg hajtani a gulyan, akkor aru [an'61]
mutattam a botot. A puli, abba benne van a hajt6ver.
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Csorda

A fejostehen a falubu a hulhlmterbe jart. V6t ev, mikor 6-700 tehen is v6t
a esordaba. Mik6 Istvan a Kertekbu 300 tehinnel jart, a falubu meg egyszer
annyi meg hozzagyiitt.

Reggel megfejtek a tehenet, kapott egy kis abrakot. Akkor a esordas a falu
egyik szelin elkezdte fUjni a dudajat. Ez azt jelentette, hogy lehet kiereszteni
a tehenet. Akkor inditottak a tehenet a gazdak a kisebb uteakbu ki a Nagy
uteara. De igyekezni kellett, mer a esorda, az nem vart. Ha nem ert oda a gazda,
akkol' vihette a tehenet a esorda utan a Csol'dagyepl'e. Mikor eloszor ment
a esol'daba a tehin, akkor a gazda a Szent Janosna val'ta [Nepomuki Szent Janos
szobl'a elott; rna: Dombszog]. Mer ott konnyen eltevedt a tehin. Mikol' ott val'
tam, esak a Gyomaveg fele 600 tehenet szamoltam meg, de amara is ment masik
annyi. Olyan okosak v6tak azok a tehenek: mikor man megtanuta, fordut lefele
az uteaba. Kivalt a tobbi kozu az utea vegin, oszt gyiitt szepen hazafele, a kapu
elott rnegallt. Csak be kellett engedni. Mikol' nem nyitottuk ki mingya a kaput,
akkol' bogott egyet a tehin, hogy engedjuk be. A hullamterbe j6llakott, tele v6t
a togye, esak meg kellett fejni.

A esol'dasnak a tehenesgazdak adtak ossze a bert - nem sok bert kaptak.
Felkezu Nemeth Nandi - nagyon beesUletes ember v6t, meg kubikmunkat is
vallalt. Nagy Gyebnar Mihaly baesi, ugyanesak feIkezu. Fekees Elek baesi,
Gyurieza Elek baesi - ezek v6tak a esordasok.

Diszn6

Meg en mangeliea [mangaliea] diszn6kat legeltettem. Olyan v6t, mint egy
fekete kutya, de gondor szoru. Jobb v6t annak a husa is, a szalonnaja is, mint
ennek a mindenfele diszn6knak. A gabonat is jobban ertekesitette. Mikor man
olyan v6t, hogy ket eves, akkor man a harom mazsat is elerte. Az oszt megallt
a girinein nem kellett tegla melle [diszn6vagaskor], olyan szeles v6t a hata.
Arasztos [arasznyi] szalonaja v6t. Nekem v6t egy nagy diszn6m. Mikol' meg
latta Ugrin Peter, ugy mondta: - No, nasz, ennek nem sok hija a negy mazsaho.
Annak oszt eleg v6t a zsirja ujtu ujig [egy evig].

A diszn6 nyae h6napos konira fel lett parositva, eves korara megfialt.
Karaesony koru, vagy majus elejin fialtak. A kal'aesonyit augusztusba fogtuk
be [hizni], amek meg majus elejin fialt, azt befogtuk mindszentkor, ugyhogy
februal'l'a ezek felmentek 110-120 kil6sokra. Mikol' fialt a diszna, en mindeg
odaiiltem melle. Tettem egy kerek kasba szalmat, meg vittem a kissamlit.
Mikol' rnegsziiletett egy malae, ronggyal megtiiriigettem, tettem befele a kasba.
Ha man vat 4-5 malae, akkor bevittem. Mikol' mind megszUletett, akkol'
elszedtern nekik ezt a farkasfogat, akkor visszaont6ttem a malaeokot a diszn6ho
szopni. Akkor ha az ember nem figyelt ra, az erosebbek felfogtak az elsa hat
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eseeset, az aprajanak meg esak a bats6 jutott. Ugyhogy ezeket a gyengebbeket
sokszor oda kellett pakolni az elsa eseesbimb6kra, hogy erasodjenek. A j6
diszn6 ugy kezdett el szoptatni, hogy elaszor leterbetyut [leterdelt], szejjelne
zett jobbra-balra, akkor ugy leengedte magat egesz a fadig, majd azutan 6dalra
fordut, akkor oszt gyiittek ela a malaeok a hasaho szopni.

Akkoriba husz diszn6 felnevekedett annyi takarmanyon, mint amit most
negy megeszik. Mer aprilistu man esak azt a kis konyhahulladekot kapta
a j6szag. Kozbe egesz eeaka legelt abba a gyonyoru bodorkas fUbe. Nappal
meg, mikor melegedett az ida, lefekiidt, akkor mikor huvosodott, kiment sze
pen legelni. Egesz nyaron nem etettiink. Aratas utan ment ra a tall6ra [tad6ra]
a diszn6 is, liba is. A tall6n ugy feljavutak azok a mangelicak, hogy nyugodtan Ie
lehetett vagni. Mikol' elcsepelt, akkor daratatott az ember. - No, mosman, aki
hiz6, az menjen befele hizni. Aki meg men [megy] a tenyeszetbe, azt man elare
befedeztettek, azok man fialtak. 6szkor, mikor tort az ember, azt a kukorieat,
amit letort, megselejtezte. Aki olyan v6t, az ment a g6reba vagy a pallasra,
a gyengebb kukoricat meg felrehanyta az ember, feletette a diszn6val. Meg kap
tak takarmanytokot. November elejin, akkor man kaptak kukorieadarat, arpa
darat, heredarat. Hidegbe mindeg melegen kaptak a moslekot. V6t olyan vas
kocsi, v6t nyele, azon v6t a szilke. A szilkebe repa v6t reszelve, moslek v6t
benne. A kemeneebe megfatt, azt ettek a diszn6k telbe.

Mikor mennyi takarmany termett, annyi diszn6t tudtunk eladasra hiz
lalni. Hiz6t adtunk el, meg magl6ju is adtunk el [mag16 = nines meghizlalva],
meg szop6s malaeot is adtunk el. Meg kettat-harmat egy evbe levagtunk,
nagyobb esaladok meg negyet is. Kellett a szalona.

A pestis, meg az orbane - ez oszt irtotta a diszn6felit. A harmineas evekbe
olyan pestis v6t, hogy az vegigsoporte az orszagot. Mitiilliink 96 diszn6fele dog
lott meg - mind, ami v6t. Majd oszt a halad6 gazdakna v6t ilyen szerum, akkor
be6ttattuk. Hunyan osszeirtuk, hogy ki akar 6ttatni, akkor egy ember haza
ment a faluba, oszt kihivta Izsak allatorvost, hogy 6tsa be a j6szagokot.

Mikol' esemerje v6t a diszn6nak, akkor koplaltattuk. Ha ment a hasa,
akkor a 16s6skanak a magjat belefaztiik a moslekba. Ezt nagyapamtu tanutuk.

Csurhe

Csiirhesek v6tak: Szeles Ferk6 baesi, Polanyi J6ska baesi, Hornok Ger
gely, akkor Bula Gergely. A esiirhenek a bere: darabonkint 20 deka szalonna,
meg 10 kila buza vagy arpa.

A esiirhet kezdtiik majus derekan, aztan ameddig v6t j6szag. Reggel a Tar
Kovacs baza elatt kezdadott a hajtas a Nagy utcan. Onnan gyiittiink a Szaros
utean vegig, akkor a Kossuth utcan, akkor bementiink a Batthyany utcaba,
akkor a Kisgyepen megiiltiink. A masikot a Kavag6 koesmana kezdtiik meg,
a Hasitason vegig, akkor a Selyem utean vegig. A harmadik meg indut a Napke-
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letitu, a Szarvasvegen is indut, a Korgattu is. A kisgyepen osszevartuk mind,
akkor mentunk mink is a Hullamterbe. Elvezet v6t nezni a disznokot, ahogy
fekiidtek a vizbe. Legeltek, fUrdottek, j6 helyiik v6t nyarba a diszn6knak
a csurhebe.

Mindeg a csorda utan kellett hajtani a diszn6kot. Delutan otkor nekiink
man takarodni kellett befele, mer a csorda fel hatkor gyutt. Tii1koltunk, ahogy
hajtottuk a csurhet hazafele, akkor man gyuttek a gazdak a diszn6 elejbe.

Kecske

A kecske, az olyan, hogy eleg szemtelen j6szag. Okos, de lenezi a masik
joszagot. Mikor legelnek, akkor a kecske otthagyja a diszn6t, oszt elmen a tehe
nekho legelni. Meg ott is elo [elol] megyen a piszok, nem hatu, hanem elo. Sze
rettuk azer. A kecsketej, az a gyerekeknek nagyon j6. Meg, ugye, aki nem birt
tehenet tartani, az tartott kecsket, annak is v6t egy kis teje. A Gyomavegen tar
tott sok szegenyember kecsket.

Meh

Mehek is mindeg v6tak. Cukor, ugye, nemigen fogyott, mer nem v6t.
A mezes kenyeret ettek a gyerekek. Edesapam kotatt a meheknek ilyen kis
hegyes kast. Mikor a mehek teleraktak, akkor ezt a kast osszeboritottak egy
ures kassal, korukotottek, akkor elkezdtek kiverni a meheket az ures kasba.
Kidoboltak okot, ezer mondjak, hogy: - Doboljak, mint Istvan kiralykor
a dong6t. [meh] Akkor a mezet kinyomkodtak. Ami megmaradt, az v6t a son
koly, gyertyat gyurtak belUlle.

Galamb, nyul

Minden tanyana v6t galambduc. A pallason - v6t lekeritve egy darab, ott
keltek. Meg v6t osziopokon is nagy galambduc, abba 30-40 par is elv6t. Leva
gosgattuk okot. Kis, nyomorult j6szag v6t a kisgalamb, nem v6t erdemes
levagni, csak hat a nagyobb gyerekek szerettek vele foglalkozni. Nekunk v6t
olyan esztendo, hogy szazig va16 galambunk v6t. Mindent asszeszartak.
A nyulnak meg a nagyobb gyerekek csimlltak gunyh6t, tetot nL Csak oszt arra
meg raszoktak a kutyak.

Apr6j6szag

Az man nagyon nagy baj v6t, ahun nem v6t apr6j6szag. Csirke, kacsa, liba,
gyongyos, pulyka - ez az asszonyok d6ga vot. Ami kis pizt [penzt] osszeszede
gettek belulle, az meg az 0 pizuk vot. Igy szedegettek ossze a janyoknak a stafe
rungot, meg az ilyen pizbu jutott s6ra - paprikara - dohanyra.
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A tanyan a csirke vot a mindennapi etel. Nem is tudtuk mennyi van.
Anyam megfogott egyet, levagta. A tyukot man nem vagosgattuk utre-pilffre
[gyakran], vittuk a tojast a piacra. A kacsat se nagyon lehetett levagni, jo ara
vOt. A liba is ertek vot a tolla miatt. Egy janynak a staferungba legkevesebb:
4 parna, 2 dunna kellett. Ugyhogy kellett a toll. Az is megtortent, hogy ha
betegseg vot, a tollat el kellett adni. A toll mindeg ertel< v6t. Edesapam nagyon
haragudott a libara, mer ahun a liba elmen [elmegy], ott kieg a mez6 a libaga
najtu. Mikol' oszt meghizlal6dott a liba-kacsa, csak elvitte edesapam 6kot Turra
piacra kocsival. Eladtak, akkor oszt vett edesanyam a janyoknak agyhajat
- gyonyonl damasztot a pehelydunnara, a tolldunnara meg kockas anyagot.

Mikol' man sokat tojtak a tyukok, akkor elkotlottak [ultek a feszkukon).
Akkor elultettuk: tettunk egy kasba szalmat, abba tojasokot. V6t, ahun ember
rakta a tojast, hogy sok kakas legyen majd. Meg v6t, aki kalapbu rakta a tojast,
akkor is sok lett a kakas. Aki kotobu rakta, annak sok jerce lett. A tyuk ala 23
vagy 25 tojast raktunk, kacsatojasbu 15-ot, libatojasbu 5-7-et, sose parosat.
Komraba, isHill6ba - ahun csak vot hely, kotl6t ultettek az asszonyok, meg az
agy ala is kerut belulluk. V6t o!yan tanya, ahun 15-20 kotl6 is ult egyszerre.
A tojasokot - a csirket egyhetes koraba, a tobbit kethetes koraba atvilagitottak
az asszonyok. Amek [amelyik) bekotott, annak vot egy fels6 vilagos karimaja,
az alja meg sotet v6t. Ami nem kotott be, az v6t a kivalt tojas.

A gyongytyuk, az elult a buzaba is. Vot, hogy a tyuk is elult valahun, oszt
hozta elo a csirkeket, kulonosen nyaron. Azok a csirkek oszt kibirtak mindent,
nem v6tak betegek.

A liba, az olyan, hogy az mashova nem tojik, csak ahova eloszor tojt. Ugy
hogy mikor elkotoztettek bennunkot, mer kulakok lettunk, a liba ment vona
vissza a regi tanyaba tojni. Osszeszedtem a libatojast, beleraktamegykasba, de
hiaba. Addig izgett-mozgott, hogy szettrancsirozott minden tojast a liba. Ment
vona vissza a feszkire.

Kutya

Ez nem allat v6t ~ ez kutya v6t. A j6 kutyanak nagy becsulete v6t. Hazat
orzott, meg vigyazott a j6szagra. A tanyaba nem v6t se kerites, se ucajt6 [utca
ajto) - eleg v6t ket kutya, oda be nem gyutt senki, csak akit a gazda beengedett.
Minden tanyaba v6t egy vagy ket kutya. Leginkabb puli vagy komondor. Ha
v6t a tanyaba vagy 70 diszn6fele, meg birka, azt egy hateves gyerek a kutyaval el
tudta legeltetni. Mikol' felengedtiik a kutat, hogy gyujjenek be, a kutya gyutt
ela, a kisjany meg hajtotta hatu a joszagot- egy diszn6 se szaladt el, a kutya man
hozta is vissza. Odagyuttek a kutho, ittak. Akkor a vegin ivott a kutya is, meg
fUl'dott, lefekudt. Delutan indutak megint.

Az oreg kutyat is elturte a parasztember a tanya koru. V6t egy nagyon oreg
kutyank, Frigyes. Nem latott man j61, de nem szabad v6t agyonutni vagy fela-
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kasztani. Edesapam, szegeny, az mindeg vitte neki a fott etelt. De az olyan
joszag vot ... No, a fejosbirkakot legeltette edesapam meg a kutya. Mikor be
akart gyunni edesapam, akkor a botjat leszurta: - No, Frigyes, te itt vigyazol.
Edesapam meg bement. De a birka gazember vot, nagyon szeretett beszaladni
a mislingbe. Edesapam meglatta. - Frigyesl!! Fene ett vona meg szemtelen
piszoknak! Edesapam megveszekedte a kutyat. A kutya felugrott, neki a birka
nak, visszahajtotta okat. DeIbe mindeg ott ebedeltiink a nagy eperfa alatt,
a kutya is. De most Frigyes nem gyiitt be. Mondja edesapam: - Eredj, fiam,
hozd be a botot, mer Frigyes meg ott vigyaz ni. BehoztuK a botot, de Frigyes
csak nem gyiitt be. Akkor szolt neki edesapam: - Frigyes! A kutya feliilt, oda
nezett, akkor vissza lehajtotta a fejit. Mondom: - Majd begyiin ... - Az nem
gyiin be, fiam. Akkor edesapam felkelt, kiment erte, behozta, letette. Ott iilt
a kutya, ahova letette edesapam. Adtunk neki enni, de az etelt se fogadta el.
Szegyelte magat. Hibazott.

Madarak

A fecske vot a kedves madar, meg a pacsirta. Vegig vot az ereszet alja, meg
az istallo eleje fecskefeszekkel. Nadas hazak votak, valyogfallal, tudta rakni
a fecske a feszkit. Meg ugy mondtak az aregek, hogy a fecskefeszket nem sza
bad leverni, mer akkor megdaglik a diszno. NaIunk meg az istalloba a lovak
felett is feszkelt egy par fecske. Azok mindeg a lonak a farara piszkoh:ak, de igy
is meg votak turve. A szanto-veto embernek meg a pacsirta jelzett: - No,
pacsirta, szolsz, akkor itt a szantas-vetes ideje. Ugyhogy a parasztembernek az
enekes madara a pacsirta vot. Az szolt felette, mikor szantott.

Golya sok vot a Karas-alji hazak kiminyin. Szarka, vercse, ez is vot, vittek
a csirkeket, ha nem vigyazott az ember. Cinege, babaszarka [sargarigo], sas.
A Zuberecben sok sas v6t. Fiirjecske, faean, vadkacsa, vizi csirke. Ez fekete,
csak a tareja piros, kis navesu, mint a villam - man el is bujt a viz ala. Akkor
a vizbe hal, rengeteg hal v6t, nem annyi, mint most. Parosodtak - ez reggel vot,
napfelk6tt e16tt vagy napfelk6tt tajan - ilyenkor kigyiittek a viz szelire, ott
lubickoltak. Akkor ilyen borftokosarral leborftottuk 6kat, egy tekn6vel is
kifogtunk egy reggel. Meg vidrafeszket is lattunk. Nyul is v6t, faean is, roka is.
A Karas aljan kannyen elkapta a tyukokat, oszt man vitte is. Vertyogtak a tyu
kok veszettiil, akkor oswln harman-negyen kaptunk fel botokat, mentiink
a rokat elzavarni.

Balan, ott vot a madarparadicsom! Tuzok, golya, dam, gem, haris.
A haris, az nagyon szepen enekel. Faean, fogoly, fUrj, varju, bibic, lotyo, vad
liba, vadkacsa, vizicsirke, pacsirta, pipiske, vereb, vercse, sas, vadgalamb,
bagoly, cs6ka, szarka, babaszarka, ez mind v6t Balan. Tuzokbu egyszer l20-at
is megolvastunk egy csapatba. Egy kistuzokot egyszer megfogtunk, hogy maj'
felneveljiik - hat az ugy rftt, hogy rossz vot hallgatni. Elengedtiik. Akkor az
a rengeteg bogar Balan: z6dlo, tiicsak, szacska, kik niiniike [Isten tehene], csik,
csibor, sos Kata, ganajturo, galacsinhajt6, szitakat6, csibor.



4. TELl MUNKAK

A parasztember flizfavesszobu meg szalmabu megcsinaIt minden kasfelit,
ami a hazna kellett. Ment, oszt vagott fUzfat. Kisfok-Nagyfok, nem v6t az sen
kie. Akinek kellett, vagott.

Man arataskor kivalasztottuk a j6 egyenes szaru buzat a szakajt6ho. Oszt
mikor csepelt a gep, akkor annak csak a kalaszar csapattuk Ie, a szalmajar meg
felakasztottuk. A gyerekeknek az v6t a d6ga: - No, csufraljatok szalmar [csuf
raIni = letisztitani a szalma hejat]! Akkor oszkor vagtunk olyan j6 egyenes fUz
favesszokot, kettehasitottuk, akkor beletettiik egy fazekba, megfoztiik, legyiitt
szepen a haja - evvel kotottiik a szakajt6t. Akkor varrtunk ossze bOrt; az olyan
forma v6t, mint a hiivelykujjam. Az azer kellett, mer abba dugdostuk a szal
mat, hogy egyforma vastag legyen. Ahogy fogyott beliille, mindeg ugy szurkal
tuk bele. Kellett a szakajt6, mer mikor a kenyeret siitotte edesanyam, abba sza
kajtotta a kenyertesztat. Apam tojasos kupujkat is kotott szalmabu, meg
kenyerkast is.

A kaskotest nekem nagyapam tanitotta meg. Kirice-karaca, mink igy
mondtuk nagyapammal a vesszOfonast. Csinaltunk hatikast, evvel hordta be az
ember a takarmanyt a j6szagnak. Meg a fUtot, toreket. Kellett filkas, evvel
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hordtuk a kukoricat, tuzreval6t tartottunk benne. Az 6dalkast meg a kocsi
oldahira fontuk. A borit6 a kotl6nak kellett tavaszkor. Ohih Gazsi bacsi nagyon
szep borit6t tudott kotni. Parszarit6 is kellett, ruhakas is kellett, kaska is kellett
az asszonyoknak a piacra.

Edesapam minden esztend6be kotott vagy tizenot seprut. Engem is megta
nitott ra, meg magamtu tamham meg a legjobban: kibontottam egy seprut.
Ahogy bontottam Ie, man tudtam, hogy kell csinani.

Az en edesapamnak meg v6t egy farag6jank6ja, amibe a fat belefogta.
Akkor ketnyelu kessel megnyesegette. Baltanyelet, kalapacsnyelet, as6nyelet
- ilyeneket mindent megcsina1t otthon a gazda, muszaj v6t. Mikor raeft, meg
csinalta, hogy legyen kiszenletbe. De ki kellett faragni a hamfat, a 16csot,
a saroglyat a kocsira. Megfaragtuk a szank6talpat, meg az egesz szank6t is meg
csinaltuk. Avval ment a csalad farsangolni. A talyigat, tragacsot is kifaragtuk.
V6t, aki a szov6szeket is megcsinalta, meg viragot is faragott bele. Szinvon6t,
piszkal6t, mangolol6t, sulykot - mindent.

Az en nagyapam szeket is csinalt. Faragott labat, karjat, az aijat meg
befonta susolinaval [a csoves kukorica heja). Meg csinalt karosszeket is, ez az
6 helye v6t. Man regen meghalt, de meg mindeg ugy mondta edesanyam:
- Hozd ide a nagyapad szekit.

Telen kellett megfonni a kotelet is. V6t olyan kallantyu, avval fontak meg
a kendert. Nagykotelet, istrangot, kotOfeket.

Telen kellett vegignezni az ekevasat, meg a tobbi szerszamot. Ha man
gyenge v6t akkor uj nyelet tenni bele, akkor ami ham elszakadt, azt megjavft
gatni, az ilyen munkalatoknak telen v6t itt az ideje.

Akkor megjavitgattuk az 6lajt6t, a jaszjot [jaszolt], csinalt az ember llj ita
t6valyut, ha kellett. Megnezte a kutustort. A j6 gazda ilyen v6t: el6relat6.
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III. KULTURA, KQZQSSEGI ELET

Az a paraszti elet, ami a Mboru el6tt v6t, az vissza nem gyiin soha. V6t
abba rossz is, j6 is.

Szep v6t a tanyai elet, mer szabad v6t. Megv6t az 6 kis birodalma, ha j61
csimilta a munkat, maga latta hasznat. Ha meg nem j61 gazdalkodott, maga latta
karat. A munkat konnyen meglelte, konnyen abba is tudta hagyni. Mikol' olyan
meleg v6t, hogy - no, most bemegyek pihenni, akkor bement. Mikol' a nap man
nem siitott annyira, kiment, d6gozott tovabb. Este is d6gozhatott, meg csak
latott.

Mikol' a nap lement, elcsendesedett minden. A j6szagot becsuktuk, meg
mosakodtunk. Lampaval atgyiittek a szomszedok, beszegettiink.

Mikol' elmult az 6sz, elvegz6dtek az emberek [elvegz6dtek = befejez6
dott a munka a foldeken], bekotottek a j6szagot, akkor apam megvette a ket
nagy badogtart6ba a petr6t, vagy ket zsak s6t, cukrot, gyufat - ugyhogy, mink
egesz telen a b6tnak tajara se mentiink. Esetleg ha mentiink haza a faluba, hoz
tunk ki eleszt6t.

Telen annyi v6t a dolog: az emberek megetettek a j6szagot, akkor leiil
tek kast kotni, kijavitottak a szerszamot, az asszonyok meg fontak. Reggel fel
keltek 4 6rakor, 7 6rakor vegeztek az etetessel, akkor megreggeliztek, ak
kor ha kellett, toreket hordtak, vagy tragyadombot igazitottak, repat hord
tak, megvagtak a szenar, szalmat. Delutan ket 6rakor hozzafogtak megint
etetni.

Akkor egyik este az egyik helyre mentiink komazni, masik este a masik
helyre mentiink komazni. Negyven-otven eve szomszedok v6tunk, egy resze
man rokonsag is v6t, szerettiink osszejarni. Edesanyamtu mindeg azt hallot
tam: - Edes gyerekem, a szornszedot becsiild meg mindeg, haragot ne tarts
vele. fgy is v6t. Jobban egymasra v6tak utalva a tanyan. Akarmi v6t, csak
a szomszedba mentiink. Nagyon megbecsiiltiik egymast, szomszedok. Ha
valami hibaja v6t, ugy fogadtuk be, a hibaval. - No, 6 olyan, de azer van j6
oldala is. Hibaja is van mindenkinek. Timar Mikl6s bacsiho a kocsmaba jart az
ujsag, azt este kivittiik az egyik tanyaba, oda mentek a szomszedok. Galambos
Andras bacsi nagyon j61 olvasott hangosan, v6t, mikor tizen is hallgattak, aztan
megbeszelgettek. Akkor v6tak ezek a Gergely bacsiek, j6 nagyhangu ember
v6t, ezek este mindeg kartyaztak. Hatan is leiiltek zsirozni. Akkor elkezdtek ki
abalni - Zsirt bele! Ussed! Nem birod! Ussed meg! - Illes bacsi mindeg annyira
beleelte magat, hogy felallt, ugy kiabalt. Az asszonyok meg a kemence padkan
fontak, oszt ott nevettek az embereket. A vegin az emberek is j6t nevettek, mer
di6ra kartyaztak, nem pizre. Akkor meg olyan is v6t, hogy a citera is el6kerut
- mikor olyan kedviik v6t az embereknek.

Diszn6vagaskor annyin v6tunk, hogy maradt is a rnszn6bu, meg nem is.
De nem bantuk, erre v6t szanva, majd oszt vagtunk meg. Gyiittek a rokonok,
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szomszedok, huszan-harmincan konnyen osszekerutiink. Akkor oszt ment
a meseles, olyan joizuen, ahogy csak lehetett. Egyik ember sz6rakoztatta
a masikot. Mink, gyerekek, ugy aludtunk el, abba a sok jo me1egsigbe.

Ilyen tajba votak a lakodalmak is, megpedig nagyok. Nem kerut sokba,
megtermett minden. Liszt vot, siitottek a kalacsot, birka vot, tyuk vOt. Szive
sen mentek a lakadalomba, szamitouak is ra. Mikor ora kerut a sor, 0 is vissza
hitta. Nem az ajandek szamitott - nem is igen vettek, csak begret, kantat, ilyes
mit -, hanem a tiszte1etadas, baratsag, jokedv. Mindenki fozott-siitott-mosott
takaritott, a kocsit nagyon szepen megpucoltak, a hamnak ragyogni kellett,
a lovaknak ugyszinten. A nagyobbacska legenykeknek meg olyan divatjuk vot,
hogy meg a messzi lakodalmakba is e1mentek mint szuros gyerek [hivatalan
vendeg].

Lakodalomra kesziilnek a legenyek
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Cuhare vot meg az ilyen koruaknak. Nem kellett hirdetni, annyi vot:
a gemeskutra a kutostorra feltettiink egy kast, feleresztettiik. Estefele szetnez
tiink: hun van fent a kas - gyeriink! Mindenkine vot egy komra, vagy pajta,
ahun lehetett taneolni, eitera is kerth, hegedu is; ezek a Fiilop-gyerekek gyo
nyoruen tudtak hegediilni.

Csejt, Varnyas, ez a resz vot a leggyengebb fodje a falunak. Es megeltiink
rajta, nem kertiink senkitu semmit. Vot egy ozvegyasszony koztiink, az is
megelt a ket gyerekevel. Joszaggal foglalkoztak, eladtak, vot ket jolovuk, a ket
kisjany iilt hatu a karos i.ilesen, gyiittek haza a templomba - ok is votak valakik
azon a vegtelen rossz fodon is. Megkerestiik az eletbe a szepseget, hogy legyen
szep is. Nephaz epiilt Varnyason, a esejti iskola epiilt, a esejti kaszino epiilt
- vot rengeteg szorakozohely. ANephazat ugy epitettiik fel, hogy alapito tag az
lehetett, aki egy mazsa buza arat befizette. Varnyason szerdan, szombaton,
meg vasarnap vot hivatalos este a Korbe. A tanito is elgyiitt minden este, hozott
verseket, hozta az ujsagot. Szerettek, ha en mentem, hangosan olvastam az ore
geknek. De addig ott se biliard, se komazas nem vot, addig ott esendnek kellett
lenni, meg az ujsagolvasas tartott. Elolvastam a efmet, akkor vartam. - No,
amegett mi van, oesem? - Mondjad! Akkor olvastam. Vot egy szekreny, arra ra
vot irva. Foldm. Min. ajand. Ebbe vot vagy SO konyv, ezeket is olvasgattak,
meg edesapam is vett minden evbe egy-ket konyvet, a masik is, akkor behoztak
a Korbe, esereIgettek. Akkor biliardoztak, kartyaztak az emberek, neha egy kis
bor is elokerut, beszelgettek. Majd oszt ejfel fele, mikor man eldontottek a vilag
sorsat, mentek hazafele.

A sziireti bal, az kiilon orom vot, arra ugy kesziiltiink. Nemesak iiltiink
vagy taneoltunk, mint a balakba szoktak. Az a bal olyan vot, hogy azt el kel
lett jatszani. Man az elejin nagy vot az izgalom - Elhivnak-e esoszjanynak?
Akit elhivtak, az borzaszto biiszke vot: - En esoszjany vagyok, van esoszlegi
nyem. Feloltoztiink szepen magyar ruhaba, ragyogo tiszta vot a terem, feidiszi
tettiik.

Akkor vot teIen batyusbal. Vittiink siiteminyt a balba, siilt hust, ital vot
egy keyes. A tanyai nep megesinalta a szorakozast magamaganak.

Mikor man vot egy honap, hogy nem vot semmi, gondolkodtunk, mit is
lehetne esinalni. - Csinaljunk egy teaestet. Abba nagyon benne vot Veronka is,
en is, esinaltunk keksz-felit, teat. Az is ossztartotta az embereket.

A tanyai embernek a tanito vot a minden. Koztiink votak a tanitok. A vizs
gara meghivtak a sziilOkot, meg Csernust is, ugyhogy nagy vot az izgalom.
A gyerekeknek betanitottak taneot, akkor elmentek a sziilok megnezni. Az en
fiamnak Terike vot a parja. Szoritja a kezem a fiam, mikor gyiiviink hazafele:
- Ugye, edesanyam, Terike vot a legszebb? - Hat persze, fiam, Terike vot a leg
szebb ... A tanito nagyobbakkal is foglalkozott, szerepeket tanitott be. Mink
a Noszty fiu esete Toth Marival, azt tanutuk be. Raez Lajos baesi, az segitett,
o is nagyon szeretett veliink foglalkozni. De olyan szepen sikerut, hogy kint vot
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a jegyz6, az el6ljarosag, egy lada narancsot hoztak. Annyian votak, hogy meg az
ablakparkanyon is iiltek.

En olyan szerencses votam, hogy nekem Lesnyicki Jozsi bacsi vot a tanft6m.
N agyon jo tanfto vot - dacara annak, hogy sokszor kiporolt, de ez velejar. Sokat
meselt, vot vagy szaz vel'S, amit megtanftott. 6 szervezett ilyet, hogy orszag··
zaszlo··avaras Csejten. Gyiittek ki az urak a kovesuton a Hunya Denes tanyajaig.
Mink meg odaig mentiink ki elej biik lohaton. A zaszl6 a csej ti iskolana vot egy kis
emelvenyen. Majd oszt azutan nemzeti iinnepeken Csej ten is felhuzhattak azasz
l6t! Meg akkor, mikor vot valami rendezveny az olvasokorbe. Akkor mondtak az
ara [arra] jarok: - No, most Csejtnek nevezetes napja van. Mer marcius IS-en
mindeg vot kozos iinnepseg, kozos vacsora. Olyan is vot, hogy nyulat f6ztek az
emberek marcius IS-re, nagyon sok nyu1vot a hatarba.

Tanit6 VI', LesnyickiJ6zsefotven evig tanitott a gyel'ekeket es a felnotteket a tanya··
vilagban

Ugaron mikor felepiilt a kor, Gellai Mihaly bacsi vot az els6 elnok. El6szor
csak viharlampaval vilagftottunk, de Cibulka Jozsi bacsi, az tanftott fels6be,
vett egy gazlampat. De az a gazlampa olyan fenyt adott! P6halmon balokot csi
naItunk, szfndarabokot tanutunk be. Vendegeket hfvtunk: elgyiitt hozzank
Feja Geza fro, elgyiitt Ignacz Rozsa fr6. Ott olyan ifjusag v6t! Mikol' Tildy Zol
tan gyiitt ki P6halomra, lovasbanderiummal mentiink ki elejbe a ladanyi utig.
Akkor ott korbevettiik a kocsijat, el6-hatu kisertiik avval a szep lovakkal. 37
janmirjaba olyan bal vot Pohalmon, hogy kigyiittek Kevibu, Gyomaru, meg
Endr6dnl is a fiatalok. Ott gazdalkodott Uhrin Peter bacsi is, 6 kepeket is feste-
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getett, nagyon szep kepeket. Racz Lajos bacsi kes6bb irogatott. Vaszk6 Mihaly
meg orszaggyuJesi kepvisel6lett, Racz Lajos is. Iranyitowik az orszag sorsat, de
csak egy darabig.

Csinaltunk batyusbalokot, mentiink csaladostu: janyok - leginyek - szii-
16k. fgy mulattunk. Olyan szepen dan6tak azok a regi emberek:

Lemberg mellett van egy kerek erd6
kozepibe van egy gyasztemet6
abban nyugszik szazhuszezer baka
eltemetve gyaszos Galiciaba. 6

V6t zenesziink: Hunya Pista bacsi v6t a harmonikas. A koteked6 embere
ket hazakiildtek, kiraktak. Csendesen mulattak.

A tanyai gyerekek megalltak a helyiikot az eletbe is. Uzletbe d6goznak, az
egyiknek kis cip6gyara is van, akkor van, akibu pap lett, Racz Bela, az meg
kutata lett. Tanit6t is nevelt a tanya magamaganak, tobbet is. Pedig keserves
v6t: Kondorosig gyalog, az 12 kil6meter, csomaggal. Onnan vonattal Szarvasra
a tanit6kepz6be. Mikor ott vegeztem, visszakerutem oda tanitani, ahunnan
elindutam. De milyen a tanyai nep ... Azok a szii16k, akik nalam sokkaloregeb
bek vatak, megmagaztak. Az egyik sziil6 fel is aIlt a sziil6i ertekezleten: - Mos
man nem Terike, hanem tanit6 neni legyen mindenkinek. Azok a sziil6k oiyan
tisztelettudaak v6tak. Nagyon becsiiltek - igaz en is 6kot. Az iskola vat a koz
pont. Ott v6t, ugye, tanitas, vasarnap ott vat a szentmise, estenkint meg olvasa
kor lett az iskola. En nem is hagytam ott a tanyai iskolat, az hagyott ott engem.
Megszunt.

Runyan is nagy eIet vat: balterem, szinpad. Bal v6t vizkeresztkor, farsang
haromkor, husvet hetfiin, aratabal, sziireti hal, 6sz utolsa balja, szilveszteri bal.
Iskola is vat harom. De oda mind nagyapaink hordozgattak a teglat, azok epit
gettek fel. Templom is lett meg a tanyavilag idejibe. Kellett is, mer csak
a Zsid6-soron lakott vagy 200 ember. Csak arru az egy sorru elgyiittek a temp
lomba legalabb szazan minden vasarnap.

A polyakhalmi iskolaba is vat olvasakor, ott kedden, csiitortokon, vasanap
mentek az emberek. SzabO Elek tanit6 urral ket-harom szerepet is betanultunk
egy telen. Akkor el6szor ott vat el6adas, akkor vat a faluba a Nephazba, akkor
kimentiink vele Hunyara. Tavaszkor meg minden szombaton csinaltunk nap
palit [delutani tanc kamaszoknak] a Varnyu Imre tanyajaba. V6t neki egy
istalla, azt atalakitottuk.

Vat egy nagyon ja piebanos ur [Lib6r Istvan] az annyira osszehozta
a tanyai embereket. Az egyik vasarnap az ugari iskolaba v6t mise, hogy azoknak
az embereknek is kozellegyen. Akkor masik vasarnap a polyakhalmi iskolaba
vat mise. Akkor mentiink az Ugarakru Polyakhalomra, ott az ormenykuti hata
ron mentiink sorba, az vat gyepes Ut. Mentiink tizen-tizenoten. A fekete nagy
kabatokba ugy neztiink ki, mint a vadlibak, mer csak egyesevellehetett menni
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sorba. Mise utan elhivtuk a pIebanos urat ebedelni, be v6t osztva. Nagyon
emlekszek, tur6s palacsinta v6t a kedves etele. Oltara ugy lett Ugarnak, hogy
szerepeltiink az iskolaba, es ami bevetellett, abbu Vaszk6ne Bozsi neni csinal
tatatt oltart.

Unnepkor enekelni jartak ossze az emberek. [Az endrodiek az "enekles"
alatt a vallasos enekeket ertik, ha vilagi dalokat enekeltek, akkor ugy mondtak:
dan6tunk.] Karacsony elott minden este mas helyre mentek, enekdtek kara
csonyi, meg adventi enekeket. Ez befejezodott karacsony estere. Tavaszkor
meg gyiitt a husveti bojti tarsulat. Akkor minden nap mas helyre mentek, ene
keltek a bojti enekeket, meg a fajdalmas 0lvas6t. Akkor az asszonyok iiltek az
asztalho, ok v6tak a fontosak, az emberek iiltek a padkan, de az enekbe ok is
besegitettek. Mikor meg gyiitt a feltamadas napja, akkor mentiink az utszeli
keresztekho nagypinteken. Oriasi szelek fujtak - oryan hideg szelek fUjtak, de
azer mentiink. Ment az egesz tanyai nep a fesziiietho enekelni, imadkozni, sze
pen felotozve vasarnap16 ruhaba. Karacsonykor meg az ejfeli misere begyiitt
a faluba az egisz tanyavilag. Lattuk: emide is gyiinnek a lampassal, amoda is
gyiinnek. Bevartuk egymast, beszegettiink. Annyin v6tunk a templomba, hogy
nem fertiink be.

A faluba minden heten begyiittiink a piacra, vittiik a te;portekat. A piac,
az ilyen talalkahely v6t a parasztasszonyoknak. Mentiink ketszer egy heten, de
egyszer egy heten biztas. J6 v6t bemenni. Gyalog mentiink, akkor ami v6t
bajunk, elmondhattuk egymasnak, megbiztunk egymasba. Ragaszkodtunk
egymasho. V6t egy baratnonk, szep fiatalasszony, a s6goraho ment ferho,
mikor onnan meghalt a nenje. Mentiink a piacra, oszt hivogattak: Gyere,
megyiink ide, megyiink oda. - Haggyad ... oszt vegigsirta az utat: hat gyerekre
ment ferho; elmondta az osszes baj,at. Nem mondtuk tovabb, nagyon tudtuk
egymast szeretni. Osszetartott az a nep ott a tanyan.

Akkor bementiink a moziba is a faluba. - Jaj, most Sardi jatszik, most
Javor Pal. No, ha Javor Pal, akkor megyiink. Mentiink gyalog csapatostu, man
ott is v6tunk. Lila akac, Halalos tavasz, ezeket a filmeket neztiik meg.

Vasarba mindenkor illett begyiinni. Sokat latott, sokat hallott az ember,
sz6rakozas v6t. A falu apraja-nagyja ott v6t a vasarba.

A faluba templomba csak a kozeli tanyakru tudtak begyiinni. Akkor se
minden vasarnap. Olyankor a gyerekek kozl1 egy otthon maradt tanyasnak,
a tobbi meg hazagyiitt. Mikor aztan sikerl1t begyiinni, az asszony ottmaradt
a templomba ket misere is, az ember meg kiment a piacterre a publikaci6t meg
hallgatni, [vasarnapi publikaci6 = a kisbir6 a fatu fOteren dobolt, majd hango
san felolvasta a kozerdekl1 informaci6kat] mer az is fontos v6t. Akkkor ott a sok
ember [ferfiember] osszetanakozott, elbeszelgettek, azutan meg elmentek
a kocsmaba egy kicsit.
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A T ANYA VILAG MEGSZUNESE

Abba az id6be, mikor nagyapam kezdett, meg a kukoricat ugy vetettek,
mint a buzat: nem v6t sora. Majd oszt kiekeztek. Edesapam man sorra vetette
a kukorieat hullajt6val. En lattam mind a kett6t, en man gepet akartam. Az en
fiam, az meg man megint nem ugy esinalna, ahogy en. Fejlesztett v6na rajta. De
az en fiam nem esinalja sehogy. Mer mikor meg v6t metelyezve a nep, akkor
nem azon vot, hogy a sarjadekat tanitsa. Hanem azon v6t, hogy: - Eredj fiam,
menne [minel] messzebbre, mer itt nines jav6d. Akar az en fiam, akar a rnase,
azt se tudja, mit kell esinani a f6ddel. Mikor hazagyun a fiam a varosbu, mon
dom neki: - Ott van a jaszoj vegin egy Ids esutka, dobd oda a tehinnek. Odame
gyen, de nem dobja oda. Mondom neki: - Hat mer nem adod neki oda? Aszon
gya: - Nem IMja, apam, hogy nez ram?! Nem bant ez? - Bant az areganyad
[ulit! Varja a esutkat, azer nez rad. A mai kornak ez a nagy hatranya, hogy a fia
talsag nem nevekedett bele a paraszti eletbe. Aki gyerek ellett szoktatva ugy
a dologtu, mint a paraszti mestersigtu, azt vissza kell szoktatni. EhhO id6 kell,
sok id6.

A tanyabontas siralmas vot. Aki tehet6sebb v6t, azt eluztek a f6djiru, eluz
tek meg a falubu is. A tabbit meg taszitottak befele a csoportba, akar akarta,
akar nem. Mer v6t olyan is, aki akarta a esoportot: a ket-harom holdas paraszt
csaladok bizon arutek, hogy van munkajuk, van megelhet6sig. Aki meg se ide
nem ment, se oda, annak megmutattak a rendeletet: [od nem maradhat a tanya
kor(l, esak 1200 negyszagol. Akkor meg minek ... Akkor megszuntek a boItok
a tanyakozpontokba, akkor gyutt a hir, hogy megszunik a tanyai iskola. Ugy
hogy aki esak tehette, igyekezett kik6tazni a tanyabu.

Az embernek a szive maid megszakadt, mikor a tanyagirinere felmentek,
es elkezdtek a kupeserepeket leengedni. Tudom, szegeny edesanyam minden
tanyat megsiratott. Egeszseges, j6 tanyak v6tak. Mink bek6taztlink a faluba
edesapamekkal, apam, szeginy, az mindeg ment v6na kifele a tanyaba. Sokszor
a gattu hoztuk vissza. - Apam, nines man meg a tanya! De hiaba, masnap reggel
megint Ul az agy szelin: - Otazzetek man, oszt Ulni koesira, megyunk hazafele.
Hiaba mondtuk neki: - Hat itt laknak Timarek is, Hunyael<. is, ez a maga haza,
apam. OIt egy darabig, akkor megint rank mordult: - Mit esz a fene bennete
ket, 6tozzetek man, osztan gyerunk hazafele.

Nekem a legfaj6bb az v6t, mikor az ugari iskola megszunt. Elkezdtek,
ugye, mondani, hogy megszunik az iskola, ugyhogy sokan bek6toztek a faluba.
Hatvanhatba meg is szunt a fels6 tagozat, hatvankilenebe megszunt az als6
tagozat is. En tanitottam Ugaron az als6ba. Tudtam, hogy ha tiz ala esakken
a letszam, akkor megszuntetik az iskolM. De meg v6t tiz gyerekem. Csakhogy
akkor evbe Fekees Sarikaek bek6toztek Szarvasra, ugyhogy a ket kislany kiirat
kozott. Ny6e gyerekem lett. Ugyhogy mikor kisertem ki 6kat, a ket kislany
integetett vissza, akkor en man tudtam, megszunt arakre a tanyavilag. Be is
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zartak az iskolat, ra egy eyre Ie is bontottak. Alig birtak szetverni, uj epulet vOt.
Nem mertem kimenni, mikor bontottak, nem mertem meg arra se nezni. Majd
husz ev utan, tavaly nyaron mondom a legkisebb fiamnak: - Kisfiam, menjiink
ki, keressuk meg az ugari iskolat. Kimentunk, meg is talaltam az iskola he1yit.
Talaltam egy cserepet az e16szoba kbvezeteb61, akkor talaltam egy darabot
a szurkeb61 is. Nagyon szep, 35-40 eves epulet volt, tagas, szaraz tantermekkel,
14 ablakkal, az el6swba mozaiklappal kirakva. Mind a ket kbvet hazahoztam,
most is orzbm. Mer en voltam az utolso ugari tanito.

Iskolai csoportkep. A 23 tanyai iskola kijzl~l az egyik: az ugari iskolasok. Az 1960-
ban keszult keprol meg 47 gyerek mosolyog rank, tiz ev mulva mar ez az islwla is

a kOl'zetesites aldozata lett
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Az ugari iskola. "Nagyon szep, 35-40 eves epiilet volt, alig birttik szelverni"
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ISKOLAK ES OLVASOKOROK ENDROD
TANYAVILAGABAN A SZAZADFORDULOTOL

Olvas6korok •

1. Ugari olvas6k6r
2. Persi olvas6k6r
3. Polyakhalmi olvas6k6r
4. bregsz616i munkask6r
5. bregsz616i Hangyak6r
6. Decspaskumi olvas6k6r
7. Kocs~rhegyi olvas6k6r
8. Nagylapoai Kaszin6
9. Varjasi olvas6k6r

10. Csejti olvas6k6r
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Iskoldk 0

1. Ugari iskola
2. Polyakhalmi maganiskola
3. Polyakhalmi uj iskola
4. Sz616skerti zugiskola
5. Csaki iskola (Kisperes)
6. Kondorosi uti iskola (Szt. Imre)
7. Szarvasi uti iskola (Kapolnas)
8. Timar iskola
9. Decspaskumi regi iskola

10. Decspaskumi uj iskola
11. Kocsorhegyi regi iskola
12. Kocserhegyi uj iskola
13. Nagylaposi uradalmi iskola
14. Nagylaposi uj iskola
15. Rigajosi iskola
16. Regi varjasi iskola
17. Vj varjasi iskola
18. Csejti uradalmi iskola
19. Csejti uj iskola

Hunya

1. Zugiskola
2. K6zsegi iskola
3. Templomsori iskola
4. Poganyiskola



Varga Laszl6

v. A NAGYLAPOSI TUKORY-URADALOM

1928-ban sziilettem az uradalom egyik cseledlakasaban a csalad tizedik
gyerekekent. Emlekeim - ha hianyosan is - mar harom-negyeves koromb61 is
vannak. A puszta, a major kepe nagyon elesen el bennem, es az epiiletet meg rna
is latom.

Ezek a mereteikben is hatalmas epiiletek a kastellyal, a hozza tartoz6 park
kal, gyiimolcsossel, vetemenyeskerttel, a cseledhazakkal, istall6kkal, magta
rakkal, gazdasagi udvarral es szeruskerttel egy majdnem negyzetes, kb. 150
holdnyi teriileten fekiidtek.

A kastely kis dombra [val6szinuleg mesterseges domb] epiilt, feherre
meszelt falu, magasfOldszintes epiilet volt. Az epiilet kozepen, a f6bejaratmll
fedett kocsifelhajt6val, ahol a haziak fogadtak az aut6s es hint6s vendegeket.
Ezt az utat - mely egy 5-8 holdas parkon, vagy inkabb annak szelen vezetett
a kastelyig - csak az urasag vendegei hasznalhattak. A park tele volt killonfde
killfoldr61 hozatott diszcserjekkel, bokrokkal, viragokkal, tisztasokkal; itt-ott
egy-egy evszazados fa is volt, es nagyon sok zold pazsit, setal6 osveny. A parkt61
balra evszazados hars-, juhar- es tolgyfak kozott volt a teniszpalya, ahol kes6
nyari delutanokon gyakran szedtek a labdat a cseledgyerekek a teniszez6 urak
nak-holgyeknek. A teniszpalyan es a parkon tul balra terillt el a konyhakert,
ahol a kertesz konyhakerti novenyeket termelt, de voltak gyilmolcsfak is, amit
mi gyakran megdezsmaltunk. A zseberi zugban volt meg egy tobb holdas bol
garkerteszet ontoz6szivattyuval, itt is a kastely szamara termeltek. A kastely
melletti vetemenyes kb. 5-6 hold lehetett, korbe keritve az e16sovenyen kivill
dr6tkeritessel is. A keritesen tul kezd6dtek a szant6foldek, de a teniszpalya es
a vetemenyes hosszusagaban - mintegy 6-800 meter hosszan - evszazados
tolgyfasor allt, aho] mi rengeteget jatszottunk. Persze, ezeket a gyonyoru fakat
mar reg kivagta az emberi butasag.

A kastelyban 20-25 szoba volt. A kastely hats6, parlua nez6 oldahin, az
epillet kozepen egy hatalmas, felkor alaku nyitott terasz volt, melyet magas,
feherre meszelt oszlopok tartottak. A konyha az epillet bal vegen volt. Abban
a traktusban lakott a vezet6 szakacsne, a szobalanyok es az egyeb szemelyzet is.
A kastelyt61 balra mintegy negyven meternyire volt a tiszttart6 [ispan] irodaja,
itt zajlott Ie minden ev vegen a "sz6litas". Az ispanlakas fObejaratat is egy
fedett, faoszlopokon nyugv6 terasz vedte a napt61, es6t61, de ez a terasz volt
id6nkent a gyerekek jatsz6tere is. Ez az ispanlakas egy teljesen killonall6, hatal
mas haz volt, amelyhez mellekepilletek, gyilmolcsos is tartozott. A mellekepii
leteket naddal fedtek be a mi nagy oromilnkre, mert igy tudtunk nadmezet enni
- persze a sok kihuzgalt nadszalert nem dicsertek meg bennilnket. A park jobb
sarkaban, mintegy 700 meterre a nagy kastelyt61 egy un. "kiskastely" is volt,
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hatalmas fenyOfakkal, diszbokrokkal korillveve, de ezt az urasag nem hasz
nalta, csak ha sok vendege volt es mar a nagy kastelyban nem volt hely. Peldaul
az 6szi nagy kor- es hajt6vadaszatok idejen, ami altalaban 2-3 napig tartott.

Ket nagy es egy kisebb cseledhaz volt, persze mindkett6 tisztes tavolsagra
a kastelyt61. Az egyik cseledhazat j6val kes6bb epitettek, igy ezt a hazat
"ujhaz"-nak titulaltuk. Ezek a cseledhazak nagyon szelesek es nagyon magasak
voltak, igy a szoba legkobmetere is meg a nagycsaladosok eseteben is megfelel6
volt. A magas es szeles bejarati ajt6 a kozos el6terbe nyilt. A bejaratt61 negy
meterre jobbra-balra nyiltak a cseledlakasok. Ugy a bejarati, mint a szobaajt6
kon fab61 voltak a kilincsek. A bejarati ajt6 ejjel-nappal nyitva volt, a szobaajt6t
is csak belillr61lehetett egy faretesszel zarni. A nagy el6ter, vagy kozos konyha
hats6 reszeben ez meg egyszer ismetl6dott, vagyis ott is jobbra-balra volt egy
lakas, tehat egy konyhahoz negy csalad tartozott. Ebb61- es az epillet fekvese
b61- ad6dott, hogy akik a bejarati ajt6nallaktak, azoknak az ablakai keletre, ill.
a majorudvarra neztek, aranylag vilagosak voltak, mig a hats6 szobakban
lak6khoz soha nem siltott be a nap, es 6k a sertes61akra lattak. A szobakon min
deniltt egy ablak volt. Visszaterve a kozos konyhara: a bejaratt61 a szobakig egy
folyos6 vezetett, ez csak bizonyos magassagig volt, viszont teteje is volt.
A kozos konyha egy negyzetes nagy terillet volt, ahol minden csaladnak a sajat
falahoz volt epitve egy katlan [tuzhely] egy nagyobb es egy kisebb lyukkal. Az
el6z6 a f6z6ilstoknek, az ut6bbi az ebednek, es egyeb ennival6k f6zesehez. A tel'
mertani kozepen volt a kemence szaja, ahol az asszonyok kenyersilteskor, vagy
mas alkalmakkor a kemencet fUtottek. A fUt6anyag leginkabb szalma volt, de
tavasz fele volt mar izik [olyan kukoricaszar, amelynek mar a tehenek leragtak
a levelet], es torek is. Erre a negykatlanos, ketkemences terilletre "borult ra",
mint egy 6rias harang: a szabadkemeny, aminek az volt a rendeltetese, hogy
akar a katlanb61, akar a kemenceb61 kioml6 filstot a szabadba vezesse. Tehat ez
a hatalmas, felill mehkasra emlekeztet6, a kemenynel mar osszeszukill6 alkal
matossag szivta el a filstot a tuzhelyekr61, a kemencekt61. Diszn6vagas idejen
mindenki a szabadkemenyben mar kialakitott rudakra akasztgatta fel a filstol
nival6 diszn6hust, sonkar, kolbaszt. Az ott 16gott, mig meg nem filstol6dott, es
meg veletlenill sem fordult e16, hogy az egyik cseled a masikat meglopta volna.
A korkorosen es a kemenyig kuposan epitett szabadkemeny fala a sok evtizedes
hasznalatt61 tele volt korommal, koksszal, es neha mar csopog6sse val6 kar
rannyal. A ket egymas mellett lev6 [els6 es hats6] szobat egy nagymeretu
kemence fUtotte fele-fele aranyban. Ez ugy volt megoldva, hogy a ket szoba
kozotti kozfal felezte a kemencet. Futeni viszont a nagy, szabadkemenyes el6
terben lehetett - ezt ugy oldottak meg az asszonyok, hogy egyik heten az egyik
asszony, masik heten a masik asszony fUtott. fgy aztan a szobak alland6an mele
gek voltak. Kivetelt kepezett ez al61 a heti kenyersiltes, az iinnapi kalacssiltes
- ekkor mindenki rnaganak fUtott.

A cseledlakas allt egy kb. 30-32 m 2-es szobab61, aminek az egyik sarkat
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a hon szeretett kemence foglalta el, es egy, a szobab61 nyil6 kamrab61, amin
csak szellozoablak volt. Itt tarolta a csalad a lisztet, babot, bors6t, a szalonnat.
Ugya szoba, mint a kamra dongolt, foldes volt, a plafont eros gerendak tartot
tak es deszkakkal volt borftva, amelyet az ido es a dohanyfiist mar szep barnara
pacolt. A foldes padl6t az asszonyok idonkent felmazoltak. A csaladok tobbse
genek 8-10-12 gyermeke volt, aI<ik igen szukosen, egy szobaban eItek. Persze,
egy ilyen nagy csaladnak az eleje mar vagy megnosillt, vagy ferjhez ment, de
kilencen-tizen leginkabb ott iiltek az asztalnal, ami az egyetlen ablak e16tt volt,
a kanape pedig az ablak alatt. Es aztan minden elkepzelheto helyen agy es agy.
Egy agyban, mig a gyerekek kisebbek voltak, harman aludtak: ketto fejtol, egy
pedig labt6l. Jutott gyerek a sutba is es a kanapera is. Takar6nak, foaljnak min
dent felhasznaltunk: kiskabatot, nagykabatot, 16pokr6cot, asszonyszotte pok
r6cot, bundat, szurt, mindent.

Edesanyam meselte, hogy a szazad elejen egy ilyen szobaban ket csalad
lakott, amit en meg gyerekesszel se nagyon tudtam elkepzelni, mert ez a szoba
egy csaladnak is nagyon szukos volt. A szoba kette volt osztva valamilyen
m6don, esazt a jdzest mindket csalad betartotta a gyerekeken kiviil.

Ahol en sziiletettem, abban a hazban tiz csalad lakott. Az epiilet ket vegen
negy-negy, a kozepen egy-egy csalad. Az ut6bbiak kiveteles csaladok voltak:
a kovacs es a bognar csaladja. Ok iaktak egyedill, mindenkitol fiiggetlenill

. killon, es nem kozos konyhan. Az "ujhaz" is hasonl6 volt azzal a killonbseggel,
hogy itt is ket csalad lakott egy konyhan, egyebkent szabadkemenyes, kemen
ces lakasok voltak azok is, es ott is az egyik lakas a majorudvarra, a masik a ser
tes6lakra nezett.

A padlas hasznalatar6[ csak annyit, hogy mindenki a lakasa feletti reszt
foglalhatta el. Egyik resz a masikt61 nem volt elkillonitve, de meg veletleniil
sem fordult elo, hogy valakinek a termenyet megdezsmaltak volna, pedig a pad
lasajt6 is ejjel-nappal nyitva volt.

Az 61 akacfa tart6oszlopok kozott ilyen-olyan deszkakb61 osszetakolt volt,
a tetejet vastagon szalma fedte. Az 61 elott a diszn6knak deszkab61 kifut6 volt
eszkabalva. A diszn661 mellett volt a tyuk61, ami mindenben megegyezett
a diszn6611al, csak kisebb volt. Mindenki olyan nagysagu 6lat epitett maganak,
amilyenre sziiksege volt. A diszn6knak a tarthat6 darabszama nem volt megha
tarozva, ezt inkabb a varhat6 takarmany dontotte el. Telen az egesz 6lat korbe
raktak j6 szeles szalas tragyaval egeszen a szalmatetoig, hogy bent az 6lban
meleg legyen. Nagy hidegben meg az ajt6kat is beraktak, csak az ajt6 felso resze
maradt meg szellozonek. Az 61 a cseled tulajdona volt, amit koltozkodes eseten
szetbontott es magaval vitt.

Az uradalmi iskola egy killona1l6 epillete volt, nagyon tagas eloszobaval,
ahonnan a tanterem kemencejet fUtottek. Egy nagy tanterem volt meg benne
osszefaragott, evszazados padokkal. A sarokban tabla, szamol6gep szaz goly6
val, a falakon terkep es gyonyoru, szines festmenyek - vagy 30-35 darab -: Az

109



egri nok, Szondi kapitany, II. Lajos kiraly holtteste a Csele patak partjan, Zri
nyi Mikl6s, Maria Terezia stb. Mind a hat osztaly ebben a teremben tanult. Az
epiilet masik vegeben volt a tanit6 lakasa. Nekiink Dinya Regina voh a tani
t6nk. Az ev vegi vizsgan vagy atment az ember gyereke, vagy nem - ebbol sem
a tanit6, sem a sziilo, sem a gyerek nem csinalt nagyobb problemat. Tankony
vet az uradalom adott - ellehet gondolni, hogy neztek ki ezek a konyvek tiz ev
mulva. A palavesszot, irkat, radirt es minden egyebet a sziilok vettek.

A major teriileten harom nagymeretu csordakut volt - gemeskut -, innen
ivott az egesz major: emberek-allatok. Szinte alland6an huztak belole a vizet.
Egy-egy itatas alkalmaval tabbezel' liter vizet kihuztak. Olyan friss, j6 vizet
az6ta sem ittam -leszamitva a biikki forrasvizet. Maga a kut mintegy 2,5 meter
atmeroju lehetett, az oldala teglavaI voh kirakva, es nagyon mely volt. A ket
felso reszet kava vedte. Ez az eros korlat bizony nem volt magasabb egy ferfi
terdenel, es nagyon kellett iigyelni, hogy bele ne billenjiinl, a kutba. A vodor
fab6l kesziilt, alakja: mint a dezsa, es kb. 40-45 literes lehetett. A vodor ket
szemben levo reszet eros fahidalas kototte ossze ugy, hogy a billenthetoseget
vaspant biztositotta. Ezt a voldrot egyediil es vizzel telve csak keyes ember
tudta felhuzni. A vizet a facsatornaba ontottek, onnan pedig egy mely es hosszu
itat6valyuba folyt.

Tartozom meg azzai, hogy az egyik kedvenc jatsz6helyiinkrol, a KOR-rol
irjak. A kor a magtart61 oldah mintegy 50-60 meterre teriilt el. Ennek a letesit
menynek a keletkezese kodbe vesz: nem tudni, hogy sz6rakozasb61, vagy
kegyeletbol epitette valamelyik foldesur. Epitese az 1700-as evekre teheto,
mivel mar az en edesanyam gyerekkoraban sem gondozta senki. Ennek a disz
kertnek, mert valamikor az volt, a belso szabalyos kor atmeroje mintegy
100-110 meter lehetett, kozepen egy kereszt allt a talpazaton, de mar eleg
romosan. Az egesz belso kor kiemelkedett a tajb6l, val6szfnu, hogy az azt koriil
vevo 15-20 meter szeles vizesarokb61 toltottek fel valamikor. A belso kor tele
volt orgona- es akacfakkal, es mas, ismeretlen fakkal. Az en idomben ez a kor
- nagy oromiinkre - mar szinte athatolhatadan volt. A valamikori vizesarok az
ido folyaman egyre sekelyebb lett, az en gyerekkoromban mar csak fel meter
mely volt. A szajhagyomany azt is tudni veli, hogy regen ket vagy harom magas
ivu hid is ativelte az arkot. Sajnos, mi ezeknek a hidaknak mar nyomat se talal
tuk. Az arok osszel tele lett csapadekvizzel, es ha megfagyott, nagyon j6 kanya
rit6hely lett belole.

Az istall6kr61 annyit, hogy mind nagymeretu volt, es annak idejen nem
sajnaltak az epitesehez az anyagot. A major kozepen levo hosszu istall6t a kandi
[takarmanyelokeszito] valasztotta kette: a kasteiy feloli oldalon az igaslovak,
a masik oldalon az okr6k voltak. Az istall6ban vegig jobbra es balra a fal mellett
voltak a jaszlak, igy a j6szagok a fal es az ablak fele fejjd, a kozlekedo utra pedig
farral alltak. A helyiik, ahol fekiidtek, szinten teglaval volt kirakva ugy, hogy
egy kicsit lejtett az istall6 kozepe fele, ahol az ut menten enyhen mely arok
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vezette el az ~illatok vizeletet. A j6szagok fekhelye mindig boven volt takarva
szalmaval, nehogy a teglan fekiidjenek. A 16ista1l6 is pontosan ilyen volt azzal
a kiilonbseggel, hogy a jaszol fole etetoracs is volt szerelve, ahonnan a lovak
szivesebben huztak ki a szenat. Minden egyes 16allas faval volt elkiilonitve egy
mast61, ezeket a fakat a jaszolon es a kozlekedo ut melletti faoszlopon levo vas
karikak tartottak. Erre akasztottak a lovak szerszamait, a hamokat is. Aki nem
ismeri kozelebbrol a lovakat, el sem tudja kepzelni, hogy milyen okos, tiszta
allatok, a gondoz6janak mindenek felett engedelmeskednek - errol szamtalan
szor meggyozodtern.

A birkahodaly egy hatalmas regi, padlas nelkiili epiilet volt, a ket vegen es
a kozepen 6riasi ajt6kka1. A megrakott szemisszeker minden nehezseg nelkiil be
tudott az ajt6n menni, es akar rakottan, akar iiresen meg is tudott fordulni.
A hodaly beliil tobb reszre volt osztva leckeritessel, hogy a sok kiilonfele birka
ne keveredjen ossze. A fekvohely kiilon volt kialakitva.

A major ttlrsadalma

Minden foldesuri birtokon, igy a nagylaposi uradalomban is hierarchikus
rend szerint soroltak be az embereket. A nagylaposi birtok Tiikory foldesure,
vagyis inkabb a felesegee volt, ugyanis 0 orokolte. A melt6sagos asszony nagyon
keves idot toltott a birtokon. Olaszorszag, Monte Carlo - ezek voltak az uticel
jai. A birtokon altalaban a nagysagos ur tart6zkodott es a lanyuk, Jessy.

1938-ban vagy 39-ben a gazdasag csodbe jutott. Az egyik tavaszi napon
Tiikory urasag mindenkit felhivatott a kasteIy ele. Az urasag megtort oregem
ber benyomasat keltette, es konnyeivel kiiszkodve kozolte, hogy a birtokon
mar nem tud gazdalkodni, igy a gazdasagot epiiletekkel, muhelyekkel egyiitt
berbe adja. A berlo az osszes cseledet atveszi, tehat senki ne nyugtalankodjon.
Elbucsuzott toliink, mindenkivel sorba kezet fogott. Ettol kezdve lassan eltun
tek a gepek, az allatok. Nyar vegen megjott a berlo: B6na [talan J6zsef?] szeme
lyeben a felesegevel, ket szep lanyaval egyiitt. Ezt mege1ozoen - a1l6t6lag
- a Dunantulon volt berlo B6na, ahonnan folyamatosan erkeztek a szebbnel
szebb igaslovak, okrok, gepek, igy mar az oszi munkakban nem volt fennaka
das. Meg egy par gozeket is hozott; a gepek azonnal munkahoz is lattak. Ez
a B6na nehany ev alatt megmutatta, hogyan kell gazdalkodni: a lepusztult ura
dalomb61 viragz6 gazdasagot csinalt.

A gazdasag vezeteseben a legfontosabb ember a gazdatiszt [mas neven:
intezo, ispan] volt. Rajta mult a gazdasag rentabilitasa, 0 keszitette d a vetester
vet, 0 szervezte meg az ertekesitest. Az6ta se lattam olyan szep, piros bankuti
buzat, mint amilyen a nagylaposi'major magtaraban akkor volt. Az 0 gond ja volt,
hogy a cseledek a munkat elvegezzek, a jarand6sagukat idoben megkapjak, s ha
kellett, biintetett, elbocsajtott. Az intezo a gazdasagi vezetes legfelso fokan alIt,
tole fiiggott minden, mert a foldesur feltetel nelkiil megbizott benne. Nem
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emlekszem, hogy barmikor is a foldesur megvaltoztatta volna az inteza rendelke
zeseit. Egy valamit nem volt szabad az intezanek: rendelkezni amegtermelt jove
delemmel- ez a foldesur joga volt. A foldesur a jovedelembal annyit adott vissza
a gazdasagnak, amennyit akart, es nem annyit, amennyit celszeru lett volna.
Ugyhogy a mi j6 ispanunk is nehany ev mulva elment taWnk.

Az ispannak altalaban volt egy frissen vegzett, kezda szakember segitsege,
akinek az iskolaban szerzett tudasan kivul nem volt semmije. Sokszor meg az
aszi arpat sem tudta megkulonboztetni a tavaszit61. Az ispan az irodaban, vagy
kuldottkent vette hasznat a gyakornok urnak, ugyhogy ha a gyakorlatot is meg
akarta tanulni, akkor a kocsisokkal, beresekkel kellett emberkozelbe kerulnie.

Ettallefele gyujtaneven csak cseledek voltak, meg akkor is, ha a beoszta
suk vagy a foglalkozasuk kiilonbozott az embereknek.

Ezutan a rangsorban a majorosgazda kovetkezett - nalunk a volt a magta
ros is. 6 felelt a magtarba beszallitott es tarolt termenyekert, a tonnaszamra
erkezett s6zott szalonnakert. Minden fertalykor [negyedevenkent] az a feladata
volt a cseledek es a summasok beret kifizetni, a birkanyirast feliigyelni, a juh
sajtot es a gomolyat tarolni, elszallittatni. Az ispan minden este vde kozolte
a masnapi munka menetet, a tovabbitotta ezt az els6 kocsisnak es az els6 beres
nek. Nagy tevedes lenne ezt a sokmindenert felelos majorosgazdat sajnalni;
annyi fullajtart vett maga melle, vagy bizott meg ezzel-azzal, hogy - foleg nya
ron - csak a j6 huvos magtarban lehetett megtalalni.

A majorosgazda utan a mesteremberek kovetkeztek a rangletran. A bognar
a gazdasagban fellelheta es fab61 gyartott munkaeszkozok, kocsik, szekerek,
hint6k, parades szanok, takarmanyt hord6 szanok, veto- es egyeb gepek kere
kei, jaszlak, etetaracsok javitasaval, ill. gyartasaval foglalkozott. Azonkivul az
6 feladata volt a muhely sarkan a116 jelzovassal az erkezesi ida kezdetet es veget
telen-nyaron jelezni. A kovacs a 16patkolasokat, kerekek, hint6k, szanok vasa
lasait keszitette, ezeket javitotta, ekevasat elezett, es minden massal foglalko
zott, ami egy ilyen nagy gazdasagban ad6dott. A csizmara 0 keszitette a patk6
kat is, hogy minel jobban menjen a kanyaritas a jegen. Itt meg meg ke11 emlite
nem egy masik mesterembert, a szijgyart6t. Neki a lovak szerszamainak javi
tasa volt a f6 feladata, aztan az urasag lovagl6nyergeinek rendben tartasa,
a parades lovak szerszamainak javitasa. Ami szemunkben az volt a legf6bb fel
adata, hogy legalabb harom-negymeteres karikast keszitsen szamunkra, de ez
csak apai engede11yel volt lehetseges. Sokan nem tudjak, milyen veszedelmes
fegyver lehet a karikasostor. A cseledgyerekek - persze hosszu gyakorlas utan
- a karikas sudar-vegevel centimeteres pontossaggal tudtak vagni. Es persze
nagyokat lehetett durrogtatni is - banatukra a lovaknak, mert legjobb csap6
volt a 16sz6r. Egy id6 utan ezt megtanultak a lovak is, igy aztan egyre nehezeb
ben tudtunk "vetelezni".

Ezek utan a rangletran a gepeszek kovetkezetek, akik a TWIN - CITY es
FORDSON tratorokkal dolgoztak. Amikor az oszi esozesek, vagy a fagy miatt
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be kellett fejezni a mezei munkat, akkor a nagy, csarnokszenl szinekben keszi
tettek ela a traktorokat, ttizesgepeket, csepladobokat, vet6gepeket.

Ezutan kovetkeztek egy szinten: a szamad6 juhasz, az elsa kocsis [kocsi
sok], az elsa beres [beresek], a vador, a mez66r, a gulyas, a kondas. Az els6
kocsis es az elso beres annyiban ktilonbozott a tobbit61, hogy a majorosgazda,
vagya tiszttart6 vele kozolte a tennival6kat, teMt 0 nemcsak a sajat munkajaert
felelt. A kocsisok tobbre tartottak magukat a bereseknel, az okat a mai napig
nem tudom. Az igaz, hogy a lovak gyorsabbak es szebbek voltak, mint az
okrok, az okorfogat viszont egykedvu lassusaggal huzta a majdnem dupia ter
het. Ez a lassusag alland6 volt - ha tires volt a szeker, ha volt rajta teher. A vad
orok a hatart jartak.

A summasok es a napszamosok nem tartoztak a major hierarchiajahoz,
mivel az elabbiek hat h6napot, az ut6bbiak pedig csak alkalomszeruen dolgoz
tak a gazdasagban.

Tavaszt61 aszig nagyon sok idenymunkas, napszamos jart ki Endrodral,
s6t meg Gyomar61 is. RepaegyeIeskor, kapalaskor mindig annyi napszamost
vettek fel, amennyien jelentkeztek. Olyan eyre is emIekszem, hogy meg Mez6
turr61 is jottek napszamosok; 6k hetkozben az ista1l6ban aludtak, es csak szom
baton este mentek haza.

Elel a majorban

A ferfiak - ha elvegeztek a munkajukat a birtokon - otthon mar nem sokat
dolgoztak. Igaz, hogy telen-nyaron koran keltek etetni: nyaron harom, telen
pedig negy 6rakor. Volt egy koltoget6 ember, aId vegigjarta cseJedlakasokat,
bekopogtatott az ablakon, hogy mindenki idejeben az ista1l6ban legyen.
A kocsisok a lovakat, a beresek az okroket tettek rendbe. Megetettek, megitat
tak, megcsutakoltak a j6szagokat, szarazra csereltek az elhasznalt almot, sarog
lyaval kihordtak a tragyat, lesoportek az ista1l6 kozepen leva utat. Ekkor mar
het 6ra fele jart az id6, kolompoltak, es haza lehetett menni reggelizni.
A kolomp egy nagy U alaku vas volt, a bognarmuhely sarkanal egy oszlopra volt
felfilggesztve. Ennek a kolompnak a hangja jelezte az etkezesek idejet, es ezt
mar kilometerekr61 hallani lehetett. Ez fomos volt, mert tavasszal mar az embe
rek a hatarban reggeliztek. Erre fel6rat kaptak; az ebedid6 masfel 6ras volt,
f6leg azert, hogy addig a j6szagok pihenjenek. Delutan otkor szinten volt egy
fel6ras uzsonnaid6, csak eppen uzsonna nem volt. Este is el kellett a j6szagokat
latni. A kocsisok gondosan csutakoltak a faradt lovakat, ha ugy hozta a sorja,
egy kis abrakot is loptak a szamukra, hogy mine! szebbek es er6sebbek legye
nek. Persze minden az urasage volt, 6k is. Minden cseIednek negyedevenket
termeszetbeni juttatas is jart: tobb kil6 s6zott szalonna, bab, bors6, lencse,
fUt6anyag. A summasok es a napszamosok a mukajuk vegeztevel a megegyezes
szerint kaptak ugyanezeket.

114



Egy egy cseled tarthatott ket anyakocat a szaporulatavaI. Hiz6t annyit hiz
lalt, amennyit tudott, baromfit is, amennyit tudott, es egy tehenet. Az allatok
almozasara a gazdasag adott szalmat, a tehenek is kaptak csutkat. Minden cse
led igyekezett meg ezen kivul is a sajar tehenenek szerezni egy kis szalas takar
manyt, hiszen sok gyerekszaj varta az esti fejest. Gyakran kedveskedtem en is
a mi tehenunknek egy-egy nagy karej s6zott kenyerreI. Azt hiszem, hogy az
a keveske tej tette lehetove, hogy - bar tultaplaltnak egyaltalan nem lehetett
bennunket mondani - ehen sem halt senki kozuliink. Olyanok voltunk, mint
a bocskorszij: elnyuhetetlenek.

A cseledember etkezeserol: a reggeli egy keyes szalonna volt, meg keve
sebb tej. Ha a del a majorban erte a cseledembert, akkor otthon egytaletel varta
az eheseket: paprikas krumpli, piritott lebbencsleves, oreg lebbencs, tarhonya,
betyaros, tarhonyaleves, bableves, tokfozelek, krumplisteszta, krumplifoze
lek, tur6s vagy makos vagy lekvaros teszta, lencsefozelek, kaposztas teszta.
Este szinten; ez ismet1odott hetrol hetre, h6napr61 h6napra. Kenyersuteskor
hingos volt a reggeli. Osszel es telen pedig tepsiben sutott "kacsanyak". Ha
a fOldeken dolgoztak a cseledek, akkor a reggeli is, az ebed is szalonna volt
vereshagymavaI. Delben nyaron gyakran sutottunk nyarson szalonnat, mert
a napon megolvadt nyers szalonmihoz nem volt etvagyunk. A fertalyidot az ede
sanyak bizony nehezen vartak, kulonosen akkor, amikor mar a hiz6fele is elfo
gyott. Hils nagyon ritkan kerult az asztalra - nyaron alig. Az a nehany kot16alj
csirke, amit az asszonyok neveltek, az Istennek se akart noni. Mikol' mar vagha
t6ak voltak, akkor is csak vasarnap vagy unnepnap keriiltek az asztalra. Lega
labb ket csirke kellett ahhoz, hogy egy darab mindenkinek jusson. Az en edesa
nyam eloszor az osszes hilst megfozte levesben, majd a fott hust tojasos-lisztes
bundaban bo zsirban megsutotte, azutan ugyanebben a zsirban fott krumplit
tort ossze, es ugy adta elenk. A mi csaladunk januar kozepen meg ket diszn6t
vagott, mert akkorra mar a karacsony elotti elfogyott. A sp6rolas, a beosztas
a diszn6vagas pillanataban megkezdodott, hogy husvetra maradjon egy kis
kocsonyanak val6. Akkor is fogyott a hils, ha csak neztiik. Oszkor a toksiites,
telen a kukoricafozes volt hivatva arra, hogy az alland6an enni tud6 csaladot
a rendes etkezesek mellett meg valamivel ellassa. Edesanyam a kukoricat hatal
mas, 20 literes t6tfazekakban fozte. Volt olyan is, hogy a gazdasag marhat hiz
lalt, es ehhez melaszt hasznalt feI. Ez a suru, sotet szinu folyadek nagy tarta
lyokban erkezett es edes volt. Ugyhogy a cseledasszonyok edes pogacsat sutot
tek vele. Kemeny volt ez a pogacsa, mint a padkasarok, de azert mindig volt
a zsebiinkben es ragtuk, mikor esziinkbe jutott.

A vetemenyfOldon nem sok minden termett: egy kis bors6, paradicsom,
bab es krumpli, amit meg beeres elott felszedtiink. A telire val6 krumplit es
kaposztat az oszi gyomai vasarban vettuk meg. Ezt a vasart mindenki nehezen
varta: iinnepnap volt, mindenki mehetett a fogataval a vasarba. Ekkorra
a nagyobb summasgyerekek is megkaptak a beriiket, az edesanyak is gyujtottek
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egy kis penzt. Megvettiik a krumplit, kaposztat, a nagyon fontos ruhafeIet.
Gyomanak akkor 6riasi volt a vasartere: a vastiti atjar6t61 a vastitallomasig, az
mind vasarter volt. Egy epiilet is volt rajta, itt irtak at a passzusokat. Kiilon volt
az allatvasar, a kirakod6vasar, kiilon helyen volt garmadaban felhalmozva
a kaposzta, a krumpli: giilbaba, oszi r6zsa, nyari r6zsa. Egy kis vasarfia is
keriilt: bugylibicska, vagy halas bieska.

Az oszi nagy esozesek szinte elzartak a majort a kiilvilagt61. Az allatok es
a jarmuvek a felazott talajt tigy osszevagtak, hogy az egesz majorudvar egy nagy
mely. sartenger volt. Az epiileteket ilyenkor tragyaesapas kototte ossze: arra
a hig sarra addig hordtak a szalas tragyat, amig az "tit" ki nem emelkedett a sar
b61 harom meter szelesen legalabb 80 em-re, akkor ezt a csapast meghordtak
tiszta szaimavai. Amikor a esapas siillyedni kezdett, ismet meghordtak. Sokat
szenvedtek ilyenkor az allatok, mert ezen a sartengeren keresztiil is gondos
kodni kellett a takarmanyozasr6I. A takarmanyt hord6 szekeret kotarnak hiv
tak [kotar = minden oldala magas, leekeritesszeru]. Ezt ilyenkor negy okor
vagy ket bivaly vontatta hasig jarva a sarban. Persze a beres is tigy taposta
a sarat, mint az okrei.

Okt6ber hOnap utols6 napjait minden cseled szorongva varta, ugyanis
akkor volt a "sz6litas". Ezen a napon minden cseled megtisztalkodva, a legjobb
ruhajaba oltozve gyiilekezett az intezoi iroda elott. Az irodaban egy hosszti asz
tal elott, mint egy nepbir6sag, ott iilt a gazdasag vezetosege. Az urasag ezen
soha nem vett reszt szemelyesen. Akkor dolt el, hogy ki maradhat a kovetkezo
eyre, es kinek mondanak fei. Rangsor szerint, egyenkent sz6litottak a cselede
ket a bizottsag ele, es ott kozoltek veliik a dontest. Ha egy eseled azt mondta,
hogy maradni szeretne, es valaszt nem kapott, akkor nem mondtak fel neki. Ha
a cseled munkajaval nem voltak teljes egeszeben megelegedve, akkor elsoroltak
a hianyossagokat, es kozoltek, hogy meg egy evet kap a megjavulasra. Ha pedig
valakinek sz6 nelkiil a kezebe nyomtak a eseledkonyvet, az el volt boesajtva. Az
elboesajtott cseled meg azt az evet vegigdolgozta, aztan elindult, leginkabb gya
log helyet keresni egy masik majorban. Nagyon szomorti latvany volt, amikor
egy elboesajtott cseled felpakolta szegenyes holmijait egy lovaskoesira, es elin
dull.

A "sz6litas" izgalmanak elmtiltaval, a tel bekoszontevel nyugodtabb
napok kovetkeztek. Nagy hOesesben, h6viharban az emberek nem tudtak dol
gozni, ilyenkor jutott ido egy kis henyelesre is. Ha azonban valtozott az ido, tigy
a koesisok, mint a beresek hozzMogtak az egesz evben felhalmoz6dott tragya
kihordasahoz. Minden ista1l6 mellett volt egy hatalmas, teglalap alakti, sar
kosra rakott tragyatomeg, szarvasnak hivtuk. Volt olyan szarvas, amelyiknek
a fala 4 meter magas volt. Egy ilyen szarvasban tobb ezer mazsa tragya is volt.
Telen a rengeteg fogat egy-egy szazholdas tabla sarkara kihordta a tragyat, es
ott tijb61 osszeraktak szarvasba, majd osszel a melyszantas elott teritettek el
a fOldon.
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A masik teli munka a kastely jegvermenek a feltoltese volt. Amikor
a Koros holtagain vastagra hizott a jeg, az emberek nagy lekeket vagtak rajta, es
a vizbol csaklyakkal emeltek ki a nagy darabokat, lovaskocsira raktak, es
beszallitottak a jegverembe. Ez a jegverem nem volt messze a kastely konyhaja
t6l. Felig be volt asva a fOldbe, a tetejen vastag, felmeteres nadteto. A teto alatt
alig volt egy meteres a fal, a tobbi mar a fOldben volt. Ez a "frizsider" lehetett
vagy 30 meter hosszu, es 15 meter szeles, es nagyon sok lovaskocsi jeg fert bele.
A jeg a legnagyobb hosegben is csak lassan kopott; altalaban meg volt a regibol,
amikor mar vittek az ujat.

A gazdasagban evente egyszer volt vadaszat, a fagyos idok beaUtaval az
urasag meghivta a baratait, ismeroseit, 35-40 embert. Volt olyan, aki magyarul
se tudott. Nagy volt a kesziilodes: a kastely kiszolga16 szemelyzetet megduplaz
tak, a vendegszobar, a kiskastelyt rendbehoztak, fUtottek ejjel-nappal. Altala
ban csak ferfiak jottek vadaszni, de akadt azert minden evben toltenyt pocse
ko16 amazon is. A vadaszat alatt minden munka sziinetelt, csak az aUatokat kel
lett megetetni. Ilyenkor minden cseledember nyulhajt6 volt, a 9-10 eves gyere
kek is mehettek hajt6nak nehany fiUerert, de mentiink volna ingyen is. A vada
szatvezeto minden puskashoz osztOtt be egy, mar katonaviselt cseledembert
puskatoltogetonek es cipelonek. A hajt6kkal mar elozo este kozoltek, hogy hoI
lesz a kezdes. A vadaszat kiirtsz6ra indult meg. A puskasok leshelyen aUtak,
a hajt6k zajt csaptak, szemben a vadaszokkal felvertek a nyulat, a facant, es
tereltek a puskasok fele. A felriasztott aUatok persze arrafele igyekeztek, ahon
nan nem haUottak zajt, vagyis a puskasok fele. Sz6lt is a puska veg nelkiil, meg
az volt a szerencse, hogy nem minden vadasz tudott loni. Mi, gyerekek, altala
ban a nyulaknak drukkoltunk, es ha lehetett, ki is engedtiik oket a korbol. Ha
valaki haUott mar sebzett nyulat simi, biztosan nekem ad igazat.

Tavasszal a kocsisok, beresek elvetettek a kiilonbozo magokat. Az iskola
tobb esetben kivonult, hogy az oszi vetesbol a gyerekek kiszurkaljak az aszatot.
Ekkor a csutkato - a cseledasszonyok nyari tiizeloje - mar ki volt szedve.
Ugyanis a kaszael arataskor nem szerette a csutkatovet. Tavasszal mar az oszi
vetesek ugy huUamoztak, mint a tenger. De nem maradt el szepsegben osszel
a szazholdas tengeritabla sem - meg szelcsendben is halkan susogott az a milli6
es milli6 kukoricalevel. Egy ilyen tabla a vegtelensegevel egyszerre volt felelme
tes, ugyanakkor feleme16.

A gazdasag a szokasos termekeken kiviil meg lent, sz6jababot, ricinust,
biikkonyt termelt. Az ertekes lucemat es a reti szena kaszalasat leginkabb
16vontatasu fUnyir6geppel vegeztek, ha pedig a talaj egyenetlen volt, akkor
napszamosokat alkalmaztak.

Az aratas nagyon szep, es nagyon nehez munka volt. Az ispan mar tavasz
szal szerzodest kotott arat6bandakkal. Volt a nagy arat6banda, ez 35-40 parb61
aUt, es volt meg kis arat6banda, ebben 12-14 par volt. A nagy arat6banda
a kalaszosok learatasa utan elment, mig a masik csapat segitett a behordasban es
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a cseplesben is. Ez sokszor ket-harom h6napi munkat- termeszetesen keresetet
is jelentett. Nagyon j6l kellett dolgozni minden embernek, hogy jov6re is meg
maradhasson a bandaban.

Arataskor rettenetes veszelyt jelentett a tilz. Emlekszem, egyszer augusz
tusban a szerilskertben ott volt mar az asztagvaros, s ott csepelt egy nem onjar6
tiizes g6zgep. Ugy 116ra koriil a gepb6l kipattan6 szikra meggyujtott egy aszta
got. A tilz olyan gyorsan terjedt, hogy a gep, a csep16dob es ket hatalmas asztag
leegett. Az egyik traktor gyorsan koriilszantotta a tiizet, hogy a tobbi asztagot
mentse. Oltasr6l sz6 se lehetett, a tiizet meg se lehetett kozeliteni, a h6mersek
let pedig 30 fok koriil volt. Meg most is latni velem a 30-40 meteres langokat,
hallom a borzalmas ropogast: felelmetes volt: Az asztagok helyen meg evek
mulva is lathat6 volt az elszenesedett buza masfel meteres dombja.

A kukoricatorest leginkabb reszeskent vallaltak az emberek: kilenced,
vagy tizedreszert, aszerint, hogy milyen volt a termes.

Jott az 6sz, jottek a kodok. Olyan j6 volt benne jatszani, egymast ijeszt
getni. Az6ta is szeretem a kodot, ha a hatarban vagyok. A kodben olyan nagy
volt a csend, hogy szinte hallani lehetett.

AUatok a gazdasagban

A gazdasag allatallomanya a parades es a hataslovakon kiviil igaslovakb61,
okrokb61, keyes tehenb61 es nagyon sok anyakocab61, malacokb61 alIt.
A novenytermesztesen kiviil a diszn6hizlalas volt a gazdasag masik f6 profilja,
es volt meg 1600-1800 juh, ami szinten komoly bevetelt jelentett. A szamad6
a csaladjaval egyiitt dolgozta fel a birkatejet sajtnak, gomolyanak, ez is bevetelt
jelentett a gazdasagnak a gyapju mellett.

Kiilon kell sz61nom gyermekkorom egyik legkedvesebb allatar61, a bivaly
1'61. Nagyon szerettem 6ket szelidsegiikert, a kis bivalyborjakat esetlen jatekos
sagukert. Meg a vadnak tartott bivalybikM is barmikor megsimogathattuk.
A teheneknek raiilhettiink a hatukra, a hasuk alatt maszk:Hhattunk, de meg
veletleniil se !epett volna rank egyik sem. A bivalyoknak a gazdasagban nem
sok becsiiletiik volt. Ok voltak ugyan a leger6sebb igavon6k, de kicsit lassuak
voltak, es szerettek a vizet. Abban a hasig er6 sarban, ha valami elakadt, akkor
odavittek ket bivalyt, es nem volt az a teher, amit 6k el nem huztak volna. Ha
labon allva nem mozdult utanuk a szeker, mindket j6szag leterdelt abba a fene
ketlen sarba, es akkor terdenallva olyan roppant nagy er6t tudtak kifejteni,
hogy vagy mozdult a szeker, vagy tort valami. A viz volt a gyengejiik. Nyaron,
ha olyan helyen vitt az utjuk, ahol kubikgodor, vagy mas pocsolya volt, szeke
restiil-rakomanyostul szep csendesen beleballagtak, es onnan se j6 sz6val, se
iitleggel nem lehetett 6ket kimozditani. Kes6 delutan mintegy vezenysz6ra fel
alltak, es beballagtak a majorba.

118



Gepek a gazdasagban

Voltak allatvontatasu ekek, boronak, vet6gepek, rogtor6k, magtakar6k,
fUkaszak, ekekapak, rendsodr6 szenagyujt6k, hengerek, szecskavag6k stb.
Volt meg 3 vizeslajt, 2 csep16dob, 1 nem onjar6 tuzesgep, 1 onjar6 g6zgep. Volt
egy er6s, amerikai gyartmanyu traktor: TWIN CITY, es egy kisebb er6gep, ez
szinten amerikai volt: FORDSON. Amikor Nagylaposra jottek Tukol'yek,
hoztak magukkal egy gyonyoru, h6feher, lehajthat6 teteju, hatiileses, olasz
gyartmanyu LANCIA tipusu gepkocsit. Mi, gyerekek, csak bamultuk, mert
akkor meg egy het is eltelt, hogy a kovesuton elment egy aut6.

A gyerekek elete a gazdasagban

Az itt e16, mintegy 7.2 csalad id6sebb gyermekeit, f6leg a fiukat egesz even
at foglalkoztattak, mig a lanyok leginkabb hat h6napos summasok voltak
tavaszt6l 6szig.

A kilenc-tizeves fiukat mar alkalmaztak vizhord6nak nagyobb summas
vagy napszamosbandaknal. Ha a gyerek elerte a 10-11 evet, es er6vel birta,
akkor mar rendes napszamos is lehetett, ami azt jelentette, hogy ugy kellett dol
goznia, mint a feln6tteknek, de a bere kevesebb volt. Kapaltunk, repat egyel
tunk, szenat gyujtottunk, boglyat raktunk, voltunk gulyas- es juhaszbojtarok.
Summasok csak 14 eves korunkt6l1ehettunk. Att61 kezdve vetettiink, boronal
tunk, magtakar6ztunk, rogtor6ztunk, szenat hordtunk a szenlskertbe, 8-9
meter magas kazlakat raktunk. Ez ugy tortent, hogy egy hosszu letran annyian
uldogeltunk egymas fOlott, hogy a legfels61egenyke a kazal tetejere tudta adni
a szenat. Nem volt tul nehez munka, a sz6rakozasr61 meg gondoskodtunk mi
magunk. Fiatalok voltunk.

Birkanyiras utan a rengeteg gyapju szet volt teritve a magtarban. Ennek
a szallitasra el6keszitese is a gyerekek feladata volt, pel'sze napszamban. Hatal
mas, er6s szovesu zsakokat feler6sitettunk a gerendakhoz ugy, hogy a zsak szaja
szabad legyen, de a feneke leerjen a betonig. Ezekbe a zsakokba kellett a gyap
jut belegyomoszolni. A munkat harom gyerek vegezte: egy bemaszott a zsakba,
kett6 pedig villaval vagy kezzel adogatta a gyapjut. A zsakban lev6 gyel'eknek az
volt a feladata, hogy a gyapjut osszetomoritse. Persze, a bedobalt gyapju csak
ritkan kerulte el a fejunket, es a gyapjuban lev6 kullancsok - birka hijan - min
ket csiptek. Meg leveg6t is alig kapott az ember. Akkol' volt mar jobb a helyzet,
amikor az embernek legalabb a feje kilatszott a zsakb61. Mikol' megtelt a zsak,
az asszonyok bevarrtak a szajat, es lehetett szallitani. Akkor gyorsan levetk6z
tunk, es igyekeztunk egymast megszabaditani a kullancsokt61.

Akkoriban a gyerekeket nemcsak a sziileik, hanem a tobbi feln6tt is
nevelte. Ha valami rosszat csinaItunk, konnyen kijart egy-egy nyakleves bar
melyik cseledembert6l, es meg orultunk is neki, ha ennyivel megusztuk. Mert
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ha edesapank is tudomast szerzett a dologr6l, akkor meg otthon is kaptunk egy
sort.

Mienk volt a hatar osszes kukorieatablaja; rengeteg kukoricat megsiitot
tiink. Ha pirosra siilt kukoricat akartunk enni, akkor parazsn:H siitottiik - az
ilyen lakmarozas utan rettenetesen neztunk ki: a sok hamu a szankon es az
areunkon volt. Ha fott kukoricara voltunk ehesek, akkor egy szaraz gyomno
venyboglyat felig leszedtiink ugy, hogy az aljat meghagytuk vagy 30 em-es vas
tagsagban. Erre raktuk a kukorieat hejastul. Aztan visszaraktuk a tetejet,
meggyujtottuk, s mostmar esak azt kellett megvarni, hogy fOldig egjen a bog
lya. A kukoriea susolinaja [heja] ugyan elegett, de a eso a sajat gozeben puhara
fOtt, szep tisztan maradt,

Az iskolai sziinetben a banda - voltunk vagy harminean - arra ment,
amelTe akart. Megkezdodtek a nagy barangolasok, a nagy fiirdesek, halasza
tok. Siitottiik nyarson a halat, ettiik a szarkatojast, a vadkaesatojast, a bibieto
jast, loptuk a dinnyet. Ugyhogy Mate baesi, a dinnyeesosz - bo!cs oregember
- nyar elejen oda is hivott benniinket magahoz: ha ehesek lesziink dinnyere,
menjiink oda hozza, 0 annyi dinnyet ad, amennyit esak meg birunk enni, de
a dinnyefoldre ne menjiink, mert esak kart esinalunk. Ezzel Mate baesi ugy
megfogta azt a sok rossz kolkot, hogy kesobb mar mi vigyaztuk helyette a diny
nyet, es meg veletleniH sem szegtiik meg a megallapodasunkat.

A KOR, a valamikor diszkert is j6 jlitsz6helyiink volt. A sok fa, eserje
kozott volt egy - szur6s, tiiskes bokor -, ennek nagyon finom, kisse savanykas
izu volt a levele, ezt m6dszeresen "legeltiik". A viragja sarga szinu volt, mint
a szo16fiirt, esak sokkal kisebb. PersZe, ezt is ettiik, de ez mar nem volt ilyen j6.
Oszre ezek az apr6 fiirtok pirosra ertek, ilyenkor mar jobb volt, de a legjobb izu
akkor volt, amikor a h6 a16l halasztuk elo.

A gyerekeknek osszel feladatuk volt meg, hogy tokmagot es siitni va16
tokot gyujtsenek. Vittiink magunkkal egy vodrot, egy kisbaltat, melleiiltiink
egy tokkazalnak. Akkor elkezdtiik iitogetni a tokot a foldhoz, hogy elvaljon
a magja, akkor a kisbaltaval kettehasitottuk a tokot, es kiraztuk a tokmagot.
Ilyenkor aztan a nagykemenee tele lett tokkel, tokmaggal, siitottek meg edes
anyamek. Az egesz major tokot evett es tokmagot ragott. Mikor mar nem volt
t6k, akkor apr6 eukorrepat siitottiink a kemeneeben.

Telen, mikor a nagy, ista1l6 mogotti kubikgodorben [kb. 50 x 200 m] befa
gyott a viz, reggeltol estig kanyaritottunk. Szank6ja esak a bognar fianak volt.
De mi sem estiink ketsegbe, mert meg koresolyat is esinaltunk: egy kb. 25-30
em-es kemeny fadarab kikepzett elere vastag dr6tot erositettiink, rakotottiik
a hibunkra, es hoI koresolyaztunk, hoI pedig nagyokat estiink.

Az iinnepeket nagyon vartuk. Egyszer-ketszer olyan is volt, hogy Jessy
kisasszony, feloltozott krampusznak es minden eseledlakast megllitogatott.
Ket szobalany jott vele, es egy nagy ruhaskosarban hoztak az apr6 ajandeko
kat: foldi mogyor6t, szentjanoskenyeret. A karaesonyt vartuk a legjobban.
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Unnep elott mindig vagtunk egy 100-110 kilos diszn6t, allitottunk fenyogaly
lyat. A diszeket magunk csinaltuk. Legtobbet jelentett persze a karacsonyi szu
net, a nagy h6, a jeg, az egesznapos jlitek. G6zeke dr6tb61 csinaltunk nyilat,
a nyilvesszonk pedig nadb61 volt. A szeruskertben ezerszamra voltak mindig
a varjak, es ha felrebbentek, mi kozejuk nyilaztunk. Szerencsere soha nem
talaltunk el egyet sem.

Mi, gyerekek, minden evszakot szerettunk - talan az esos osz volt a kive
tel. Mienk volt az egesz uradalom: erdo, mezo, viz, nadas, szanto, legelo,
a zsombek. Tavasszal a vetesek hangosan voltak a pacsirtakt61, a foglyokt61,
a harisokt61, a fiirjektol, a facanokt61. Furjet es harist az6ta se lattam, talan mar
ki is pusztultak. Az erdok es az arterek fainak lak6i szemelyes ismeroseink vol
tak. A vizparton az a sok kecskebeka - zold, barna - ha k6rusban "enekelt", ez
kilometerekre elhallatszott. A tenyernyi viziteknosok, a sokfajta szitakoto, csi
bor, nekunk mindegyik ismeras volt. Meg vidrafeszket is talaltunk, de latni
nem lattunk, mert nagyon feIenk allat, nappal nem mutatkozik.

Minden allat a maga nyelven dicserte a napot, orult az eIetnek. Hangos volt
az erda, a mezo, a nap melegen sutott, es ez felejthetetienul szep volt. A vegte
len nagy ter, a vegtelen szabadsag minden rosszert, minden nelkiilozesert kar
p6tolt bennunket.

Kerem, visszaemlekezo soraimat fogadjak szeretettel egy olyan endrodi
tol, aki mindig nagy szeretettel gondol szul6foldjere. A fakra, a vizre, a szabad
sagra, a templomtoronyra, a regi cimbonikra, a foldszinu cseled- es napszamos
emberekre, akiknek j6 resze mar emlek csupan. Mint ahogy mi is emlekke
valunk egyszer.

(Kerjuk, akinek kedve van, irja meg visszaemlekezeseit es kuldje el egye
suletunk cimere. fgy tudjuk majd osszeallitani a falu tortenetet. eim: Honisme
reti Egyesulet Gyomandrod, Pf. 20. 5501.)
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VI. JEGYZETEK

N ezzuk meg az endrodiek htirom lehetoseget a fOldhoz jutdsra!

1. sz. jegyzet
I. HAzHELYEK

Az 1920. XXXVI. tc-t 1920 augusztus 5-en fogadta el a nemzetgyules.
A torveny a hazhelyek es kishaszonberletek juttatasat tette lehetove az "erde
mes" es "gondos" gazdak koreben. A torveny nem irt elo kotelezo foldosztast,
igy orszagosan 948000 holdat osztottak ki a nagybirtokosok felajanlasaib6l es
a haboru alatt szerzett hadivagyonb61. 411000 ember jutott igy fOldhoz, ebbol
301000 volt a szegenyparaszt, akik 1-2 hold fOldet kaptak. A foldbirtokosok
kartalanitasat az uj tulajdonos fizette az 1914 elotti aranykorona szerinti ara
kon. [Magyarorszag tortenete 1918-1919 es 1919-1945. Akademia, 1976.
427-428 1.]

Nezziik meg, hogyan sikeriilt Endrodon vegrehajtani a torvenyt! 1921
tavaszan kezdtek a torveny vegrehajtasahoz. A kepviselo-t~stiilet rendkiviili
kozgyuleseket tartott e targyban es a kovetkezokre jutottak:

Hazhelynek alkalmas fold a kozsegben a gyomai muut ket oldalan van.
A kantori fold 26 hold 209 0-01 es a tanit6i fOld 27 hold 928 0-01, mindketto
a r6mai katolikus egyhazkozseg tulajdona. A kozseg cserefoldeket ajanlott fel az
egyhaznak: aNagyperesen 29 hold 1413 0-01 szanto a rajta levo tanyaval; Kispe
resen 18 hold 83 O-ollegelo; a Hornak do16ben 5 hold 414 0-01 szanto, es az egy
haz keresere meg a S6shalmi doloben 4 hold 1135 0-01 szant6t. A csere meg
1921-ben letrejott, mostmar nem lehetett akadalya a hazhelyek kiasztasanak.

A hazhelyekre hadirokkantak, hadiozvegyek es felnott hadiarvak voltak
jogasultak. Mar az elso osszeiraskor kideriilt, hogy tul sok az igenylo, a kijelolt
fOlddarab pedig nem lesz eleg. Ezert a kozseg megnovelte a kioszthat6 hazhe
lyek szamat a Jarvanykorhaz melletti 5 kishalddal [a fold a kozseg tulajdona
volt], a kozseg melletti 3hold 1520 O-oUel, ez a teriilet BelaJ6zseftulajdona volt,
es Ivanyi Istvan gyomai kovesut melletti 1800 O-olnyi foldjevel.

A jelentkezok elso csopartjaba soroltak 93 embert, akik kozii155 hadirok
kant es 38 hadiozvegy volt. Rajtuk kiviil meg 107 igenylo kert hazhelyet. Ossze
sen tehat 200 igenylo kereset tartatta a testiilet jogasnak.

Meg 1921-ben elkezdtek a hazhelyek kiosztasat a megallapitott sorrend
ben - kiveve egy vasarter szamara fenntartatt teriiletet. A KantorfOldon a por
tak 2000-01 teriiletuek.

1923-ban meg mindig a foldreform-rendelet volt napirenden. A testiilet
kijelentette, hagy Endrod specialis helyzetben van: nagyon sok a hadirokkant
es a hadiozvegy es keyes a kozseg teriileten a fold. Javasoltak, hogy az Endrod
kozseggel kozvetleniil hataros kozsegekre is terjesszek ki a foldreform eljarast,
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hogy fOldhoz jussanak az endrodiek. Ha ez nem jarhat6 ut, "keri a kozseg a kite
lepites utjan val6 elhelyezest".

1929-ben meg mindig a hazhelyek iigyevel foglalkozott a testiilet. A tanit6i
foldon ekkorra mar 118 portahelyet, meg mas helyeken 18 portat osztottak ki,
de az emberek nem epitettek rajta es az arat sem egyenlitettek ki. A Kantorfol
don meg csak ekkor osztottak ki 60 portat, erre 125 jelentkezo volt, igy sorshu
zas utjan dontottek. Az ar kezdetben o-olenkent 5 kg buza, majd 1 pengo, es
2 even beliil kell kifizetni. Ha addig nem fizetik ki, akkor a hazhelyet elveszik,
masoknak adjak ki.

1936-ra 43 hold 673 D-olet osztott ki a kozseg vagyonab61 hazhelyek celjara
a testiilet, de a vetelarnak csak a 10%-a folyt be. A hatralek akkor 47 000 pengo
volt. A kepviselo-testiilet szerint a fizeteskeptelenseg oka a gazdasagi valsag,
amely akkor mar 6 eve tartott - a nagycsalados szegeny emberek ezert nem tud
tak fizetni. Ekkor a fold o-olenkenti vetelarat a k6zseg 70 fillerre szallitotta Ie,
igy viszont a kozsegi vagyon felorlodott.

[Forras: Kozsegi kozgyulesi jegyzokonyvek. Bekes Megyei Leeltar, Gyula
1921/156; 1921/166; 1921/169; 1921/170; 1921/196; 1921/201; 1921/209;

1923/131; 1929/104; 1936/87.

II. FOLDBERLET

Az Endrodi Foldmives Szovetseg 1921-ben kerte a kozseget, hogy a Gr.
Ferry Lip6tne tulajdonat kepezo foldeket vegye ki a kozseg haszonberbe, es
ossza ki azokat az arra raszorul6knak berletbe. Az eloljar6sag targyalni kezdett
az uradalom megbizottjaval. Gr. Ferry Lip6tne 280 holdat volt hajland6 aten
gedni. De ismet sok volt a jelentkezo, ugyhogy ha csak 2 holdat kapott volna
egy-egy ember, akkor sem jutott volna mindenkinek a felajanlott foldberletb61:
osszesen 868-an voltak az igenyl6k.

1923-ban a kepvisel6-testiilet osszeirta a sz6ba johet6 haszonberbe adhat6
foldteriileteket Endr6don: 2869 hold volt a nagybirtokosok altaI felajanlott
foldteriilet, es 694 hold volt a haborus szerzemenyu fold. Ez a foldteriilet sem
mikepp sem volt eleg, ezert a testiilet a szomszedos kozsegekre is szerette volna
kiterjeszteni a haszonberlet megszerzesenek lehet6seget a kozseg lak6i sza
mara. Ugyanakkor a kozsegnek is keyes volt a foldje: 412 hold volt a kozlegelo,
ezen legelt 2000 db szamos marha. Mivel ekkora teriileten nem volt fejlesztheto
az allatallomany, igy a gyomai hatarban levo Schwarz-feIe ballai legelobol szere
tett volna 1000 holdat megvaltani a kozseg.

1924-ben kerte a testiilet a foldreform targyal6 bizottsaganak elnoket,
hogy a gyomai Arvahazak Endrodon levo Fiizfas zugi ingatlanjait az endr6di
igenyek kielegitesere vegye igenybe. Ugyanis erre a fOldre sziikseg lenne:

- az endrodi gazdasagi szakiskolanak
- az endrodi szabadoktatasnak
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- sportpalyara
- az endrodi kozalkalmazottaknak
- hazhelyeknek es vetemenyfOldeknek.
Az Arvahaz pedig kapjon Gyoman megfelelO teriiletet a Fuzfas zugi he

lyett.
1931-ben a vagyonvaltsagi fOldeket is kiosztottak a fOldnelkiilieknek es

a torpe birtokosoknak haszonberbe. Ilyen volt p1. a Hertelendy-fold.
A kozseg a sajat fOldjeib61 is adott ki berletbe a szegeny sorsu lakossagnak:

1936-ban vetemenyfoldeket osztott 100 o-oles darabokban. A vetemenyfoldek
kiosztasa nyilvanos arveresen tortent. KikiaItasi ar 1-2,5 pengo volt - azonnali
keszpenzfizetessel. Az arverest akkor lehetett volna elkeriilni, ha az osszeirt
igenylok szama kozelitette volna a kioszthat6 parcellak szamat. Volt a kozseg
nek meg 60 hold kaszal6ja Nagyfok zugban, ezt is haszonberbe adta a fazekasi
es a decspaskumi gazdaknak, mert azok a tavoli legel6kre nem tudtak kihajtani
az allataikat.

1932-ben ismet berbe adott a kozseg 8600 0-01 foldet, melyen 1928-t61 ker
teszkedett Pallus Pal.

1934-ben a kocsorhegyi lakossagnak adott berbe a kozseg 10 hold legelot.
[Fords: Kozsegi kozgyulesi jegyzokonyvek 1921/174; 1922 aug. 22; 1923/131;
1924/18; 1931/182; 1932/85; 1932/72; 1935/95; 1936/101.]

A p6halmi bertel

1935-ben Bar6 Huszar Lasz16ne berbe akarta adni 1200 holdas birtokat,
amely a gyomai hatarban volt. 15 endr6di kozepbirtokos parasztember fogott
ossze a berlet megszerzesere. A penziigyi garanciat az Endrodi Takarekpenztar
vallalta. A 800 hold szikes szant6 es a 400 hold szikes legel6 evi berleti dija 1200
mazsa buza volt. A berleti szerz6des 10 evre sz6lt.

A 15 berlo [Vaszk6 Pal, Uhrin Peter, Hunya Elek, Czmark6 Istvan,
Vaszk6 Mihaly, Timar Andras, Hornok Andras, Bula Lajos, Hornok J6zsefne,
Klim6 Elek, Racz Lajos, Kurilla Lajos, Szab6 Istvan, Hornok Imre, Farkas
Lajos] es 96 csaladtagjuk elkezdte a gazdalkodast P6halmon. A szant6t felosz
tottak egymas kozott, a legelo pedig kozos hasznalatban maradt az allatok sza
mara. 15 hold szant6ra esett egy igavon6 allat.

1938-ban a bar6n6 felmondta a szerz6dest. Ekkor 63-an - az addigi berlok
- megvettek az egesz birtokot, es felparcellaztak a foldeket. Ett61 kezdve min
denki egyenileg gazdalkodott, de a gepeket kozosen vettek, es kozosen javitot
tak a szikes foldeket. 800 0 -oles hazhelyeket mertek ki - ezzel a p6halmi lakossag
lelekszama novekedni kezdett, es tulajdonoskent elhetett a volt nagybirtokon.

[Forras: R6za Vendel: Adalekok P6halom tortenetehez. Kezirat. 1989.
Gyomaendrod, Varosi Konyvtar.]

J61 tiikrozi az akkori hangulatot Racz Maria 1938-as keltezesu levele, ame-
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lyet a hazhelyeket kialakit6 f6mernokhoz irt: "mennyi viragos kert, lugas, gyil
molcsos kert, kis darab lucerna, konyhakerti vetemeny, egyszenl kerites,
feherre meszelt lakas tunder-alma rajzo16dik az arcokon!!!"

1938-ban mar keszitettek P6halom csatornazasanak tervet. Megalapitot
tak a P6halmi Telepes Terme16k Csoportjat. Az alaku16 gyulesen 43 telepes
jelent meg. Elnok: Uhrin Peter, alelnok: Hunya Elek, jegyz6: Racz Lajos,
gazda: Kiss Imre, penztarnok: Zs. Timar Andras, ellen6rok: Kondor Sandor es
Nagy Lajos. A valasztmany 12 tagb61 all.

[Forras: Az idezett levelet a Kesztolci Falumuzeum vezet6jet61 (Petrik
J6zsef) kapta Vaszk6 Iren, az endr6di Tajhaz vezet6je. Lel6hely: Varosi
Konyvtar Gyomaendr6d].

III. VAsARLAs
A falu hatdra az 1879-es adatok szerint

Szant6

Kert
Ret
Sz616
Legel6
Ad6mentes terillet

OSSZESEN

kh
16183

29
1987
357

6187
1463

26209

0-01

1041
226

1169
376

1147
1151

310

Forras: Debreceni Kataszteri Igazgat6sag
Szarvasi becs16jaras
ENDROD Kataszteri kozsegvazlata
Kozsegi eloljar6sag 1878. V. 14.
(Orszagos Szechenyi Konyvtar Terkeptara)

Ebb61 a foldbOllehetett vasarolni, es ez a foldmennyiseg apr6z6dott fel a kor
szak vegere. Figyeljilk meg a folyamat egyes, kiragadott allomasait, a harmadik
lehet6seget, a fOldvasarlast!

A targyalt korszakb614 ev adatait vizsgalva (1903, 1909, 1921, 1925) arra
a kovetkeztetesre juthatunk, hogy a kozsegben nagy volt a foldforgalom.

1903-ban 351 darab foldet adtak el
1909-ben 335-ot,
1921-ben 214-et,
1925-ben 146-ot, de fokozatosan csokken6 tendenciat mutat az eladott fol-
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dek darabszama. A masik feltun6 teny, hogy a megvasarolt fOldteruletek nagy
resze igen kicsiny, 5 katasztralis hold alatti.

Nezzuk meg diagramon a megvasarolt foldteruletek nagysagonkenti sza
zalekaranyat!

1903-ban ket nagybirtokot is eladtak Endr6d hataraban. Az egyiket id.
Baro Wodianer Albert orokosei adtak el Udvarnokon, Varjason es Gorogalla
son, osszesen 1367 holdat, nagyreszt legel6ket. A masikat Lovag Vachtler
Lothar es Eleonora Udvarnokon, 875 holdat. Ebb61 a kozseg is vasarolt 538 hol
dat. Ennek a ket eladasnak koszonhet6, hogy 57 darab 7-8 hold kozotti es 14
darab 14-15 hold kozotti lege16 kelt el.

~903 ~90g

192,5

m
o-~ kh.

~
1- 5 kh.

D
5 kh.

f<l-Iez.tt

1909-ben is sikerult a kozsegnek 179 holdnyi birtokot venni Regner Peter
net6l. Ebben az evben ez a Nyarszeg zugi birtok volt a legnagyobb megvehet6
fOld.

Ezekb61 az adatokbol levonhatjuk azt a kovetkeztetest, hogy nagyobb
foldterulet vasarlasara ritkan adodott lehet6seg. Ennek ket oka is volt. Az
egyik, hogy a falu hatara kicsi, a masik, hogy keyes a penz a foldvasarlasra. Igy
csak a tovabbi birtokaprozodas lehet6sege maradt.
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Forras: az adatokat a Nyilvantartasi jegyzek a birtokosok szemelyeben
belillott es beje1entett valtozasokr61 cimu te1ekkonyvi jegyzekek
hOI gyujtatttik ki.
Gyomaendrad Varosi Kanyvtar

2. sz. jegyzet
A jOldrajzi nevekro[
A faldrajzi nevek eredetet kutatva megallapitottuk, hogy azok egy resze olyan
csaladneveket ariz, amely csaladok nagyon regen, feltehetaen az ujrateleptiles
(1717) kartil eltek Endradan, es valamilyen egyhazi funkci6t is ellattak.

fgy magyanlzhat6 a Polyakhalom, a B6nom zug, a Fazekas zug, a Kecskes
zug, a Sztrenda faldek (a mai Kazponti temetatal delre) - e1nevezesek. Bizonyi
tekul ideztink az endradi egyhazt6rtenetbal, a Historia Homus-b61: ,,1732-ben
juratusok: ... Martinus Polyak, Stephanus Bonus ... Georg Fazekas Ma-
theus Kecskes ... A Strenda nev 1747-ben fordul e1a elaszar Endrad6n "

Az emlitett csaladokat mar nem talaljuk meg a faluban, ketta kivete1eve1
a sorsukat nem ismerjtik, csak az emlitett faldrajzi nevek arzik emlektiket.
A Bonus es a Polyak csalad pestis aldozata lett. " ... 1739: pestis februart61
novemberig, mely ki6lte a Bonus ... csaladot, ugyszinten Polyak Marton csa
ladjat is ... Akik pedig vesztegzarba voltak kiuzve tanyaikra, azokat ott temet
tek el, peldaul a Bonus csalad tagjait Szarvas fe1e esa Karas melleki tanyajukon
(Bonus zug!)." (Historia Domus 6., 7. Plebania Leveltar, Endrad)

3. sz. jegyzet.

KONDOROSTANYA

A kepvise1a-testtileti tileseken 1931-tal feltunaen sokat foglalkoznak Kondo
rostanya gondjaival. Ettal kezdve erezheta, hogy a kiteleptilt lakossag 6nall6
eletet szeretne elni, mindent he1yben akarnak intezni. A ket fa ok, hogy messze
laknak a falut61 (18-20 kilometerre), es az ott lak6k magas szama (1nO-ban
1518 fa).

Nezztik a fokozatos elszakadas allomasait!

1. Temp/om
1895-ben hatarozza el a kondorostanyai lakossag, hogy templomot epit.

A terveket Arvai Imre, he1ybeli kamuvesse1 keszittetik el. Tervei szerint
a templom 22 meter 22 centimeter hosszu es 11 meter 22 centimeter szeles lesz.

1897-ben aldjak meg az alapokat, neptinnepely kereteben. A templomot
Szent Lasz16 tiszte1etere epitik.
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1899-ben a templomhoz 2~3 hetenkent a kozseg fogata kiviszi a lelkeszt,
hogy megtarthassa az istentiszteleteket.

1904-ben lelkeszi allomast letesitenek Kondorostanyan. (Forras: Historia
Domus 130,1.; 157.1.; Endr6d kozseg kozgyulesi jegyz6konyvei 1899/29)

2. Szolgaltatasok
a) Egeszsegugy: 1900-ban kerik a kondorostanyai lakosok, hogy a kozseg

ket, tanyan lako szUleszn6t foglalkoztasson. Teljesiti a kozseg, mert szetszortak
a tanyak es kell a nagy tavolsagok miatt a ket szi.ileszn6.

1900-ban kerik azt is, hogy a gyerekek himl6 elleni oltasa ne a faluban tor
tenjen, hanem jojjon ki az orvos Kondorostanyara. Ezt a kerest majd csak 1919
ben teljesiti a testi.ilet. Most azzal indokolta a keres tulzottsagat, hogy az oltast
nem dologid6ben kapjak a gyerekek, igy van ideje a szi.i16knek behozni 6ket
a faluba.

1934-ben szerz6deses orvosi allast hirdet a kozseg, de 1937-ben a kondo
rostanyai lakossag rendszeres orvosi ellatast ker.

Indokuk: - sokan elnek a telepi.ilesen
- ritkan jutnak orvoshoz, mert messze van.

A testi.ilet nem szavazza meg, arra hivatkozva, hogy a faluhoz tartozo egesz
tanyai lakossag ellatasat meg kellene oldani, nem lehet Kondorostanyat ki
emelni.

1939-ben megis teljesi.il az ohajuk, itt hozza letre a kozseg a harmadik
kozsegi orvosi allast. Lakast is biztositanak: a jegyz6i lakast kapja meg az orvos.

b) Kutak: 1931-ben negy Northon-kut furasat tervcztek a kovetkez6 he-
lyeken:

1. a kozpontban
2. a Pogany-fele iskolanal
3. a Kozseg soron lev6 iskolanal
4. a Pinter soron
c) Posta 1900-ban kerik, hogy a kozseghazanallegyen egy gyujt6lada es

innen a kozsegi rend6r legalabb egyszer egy heten vigye ki Kondorostanyara
a ki.ildemenyeket. A testi.ilet teljesiti a kerest. A Postaigazgatosag 1938-ban
kozli, hogy a postai.igynokseg elerte a postahivatalla valashoz szi.ikseges forgal
mat. A kepvisel6-testi.ilet vallalja, hogy ot even at a kozseg fizeti a postahivatal
beret.

d) Telefon 1932-ben kertek telefont, de a testi.ilet nem szavazta meg.
1935-ben fels6bb utasitasra (a varmegye kisgyulesenek dontesere) kenyte

len a testi.ilet a telefont felszereltetni Kondorostanyan. Te1efon letesftesi alapot
hoznak letre, hogy ev vegere osszegyuljon a szi.ikseges 1000 peng6. A tobbi
penzt a te1efonra varmegyei segelyb61 remelik beszerezni. Ekkor mar szi.ikseges
lesz a telefon, mert 1936-ban kiepi.il a kozseghaza kondorostanyai kirendelt
sege.
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e) Napkozi 1939-ben ideiglenes ovodclt, vagy napkbzit kernek. Ezt eluta
sitja a testiilet azzal az indokkal, hogy e16bb a Gyomaveg es az Oregsz6l6 kapjon
ovod:it.

3. Gazdasag
a) Hetivasar 1922-ben kervenyezik, hogy hetente egyszer hetivasart tart

hassanak. A testiilet engedelyezi, hogy allatfelhajtas nelkiili hetivasart tartsa
nak minden kedden. Gondot jelent, hogy nines piacterre alkalmas terulet, ezert
a kondorostanyai lakossagot kerik, hogy ajanljon fel e eelra megfelel6 teriiletet.

1935-ben ujra kervenyezik, hogy hetente egyszer, penteken piaeot tarthas
sanak. A testiilet megkeresi a 30 kilometeres kbrzetben lev6 kbzsegeket, hogy
beleegyeznek-e a kondorostanyai piactartasba. Kondoros, Pusztafbldvar,
Mez6bereny es Gyoma igen, Bekes nem, mert ott is penteken tartottak a hetiva
sarto De Bekes 22 kilometerre van es nem jarnak a ket kbzsegb6l egymashoz
piaera, ezert a testiHet nem larja akadalyat az engedely kiadasanak.

Indokaik a kbvetkez6k: - messze van a kbzsegt6l Kondorostanya
- kb. 5000 katasztralis hold terulete van
- kb. 2000 lakosa van
- jegyz6i kirendeltsege van
- kifeilett tanyakbzpont
- tehet6s gazdak lakjak, 6k a kbzseg legjobb ado-
fizet6 retege.

b) Fogyasztasi Szovetkezet 1903-ban a Kondorostanyai Kereskedelmi
Fogyasztasi Szbvetkezet evi forgalma 7000 korona. Ugyanebben az evben moz
galom indult egy motoros mumalom epitesere.

e) AZZattartas 1900-ban ket allami ment, ket tenyeszbikat es negy tenyesz
kant kernek, hogy ne kelljen a kbzsegbe behajtani az allatokat, ha fedeztetni
akarjak. A testUlet nem teljesiti a kerest. 1922-ben mar tamogatjak a menlovak
tartasara iranyulo tbrekvesiiket. 1922-ben a jarlatkezelest is meg tudjak oldani
helyben. A kbzseg Veha Lajos, hunyatelepi lakost bizza meg a feladattal.

4. Kozigazgatas
Egy 1919-es jegyz6kbnyvben sze.repel a Kondorostanyai Kbr, melynek

elnbke Hornok Istvan. Ett6l kezdve ez a kbr fogalmazza meg a kondorostanyai
lakossag kereseit es kepviseli az erdekeit.

1919-ben kbzseghaza es jegyz6i lakas epiteset kerik. A kepvisel6-testiilet
nem teljesiti.

1931-t61 a Belugyminiszterium dbnteset varjak, hogy bnallosodhat-e Kon
dorostanya? Amig a dbntes meg nem sziiletik, az endr6di kepvisel6-testiilet
halogatja a valaszt a kondorostanyaiak kereseire.

PeIdaul1931-ben nem dbntenek a Northon-kutak iigyeben.
1932-ben Hornok Istvan es tarsai megint kerik a telefont, de a testiilet nem
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szavazza meg, mert 8-10 000 peng6be keriilne. Helyette hasznosabbnak tarta
nak ha:

- Kondorostanyan is sziiletesi es halalozasi anyakonyvezes lenne,
- az ad6t a helyszinen fizetnek egy kituzott napon,
- a polgari- es a nem rend6ri kihagasi iigyeket is helyben inteznek.
A jegyz6i kirendeltseget 1934-ben hozzak letre a beliigyminiszter rendele

tere, aki 1 segedjegyz6i es 1 eskiidti aUast engedelyez.
A kisebb polgari peres iigyek es a mez6rend6ri iigyek miatt tovabbra is be

keU jonni Endr6dre.
1936-ban jegyz6i lakas, levente-gyakorl6ter, kozseghaza es szolgalakas cel

jara telkeket es epiileteket vesz a kozseg. Ugyanebben az evben a kirendeltseg
mar intezi az ad6iigyeket, ezert a testiilet onall6 ad6iigyi keriilette kfvanja nyil
vanittatni Kondorostanyat.

A penziigyminisztert61 kernek engedelyt, arra hivatkozva, hogy az ad6
iigyi tetelszam 458.

1939-ben meg mindig nines jegyz6i lakas. A testiilet ujb61 eldonti, hogy
vagy epit, vagy vesz.

1943-ban Kondorostanya, Endr6dszentlaszl6 neven kiilon kozsegge akar
alakulni. Kervenyiiket, melyet 435 esaladf6 irta ala, a beliigyminiszterhez
kiildtek. A kepvisel6-testiilet a haboru utama halasztja a dontest.

Fomisok: Endrod Kozseg Kozgyulesi Jegyzokonyvei (Bekes Megyei
Leveltar, Gyula) 1899/29; 1900/49; 1919/16; 1922/143; 1922/144; 1922/145;
1931/169; 1932/11; 1943. okt. 27-i; 1935/156; 1935/168; 1936/118; 1936/152;
1936/174; 1936/192; 1937/74; 1937/53; 1938/8; 1938/170; 1939/2; 1939/48;
1939/65; 1939/103; 1943/149.

Historia Domus 130. 1., 157. 1. (Plebaniai Hivatal Leveltara, Endr6d)
Magyar Statisztikai Kozlemenyek Budapest 1923.

Vj sorozat 69. kotet 114. 1.
A kondorostanyai fej16desi folyamat jeUemzi Endr6d tanyai lakossaganak

torekveset altalaban. A kepvise16-testiilet sokszor azert nem teljesfti kereseiket,
mert akkor a tobbi tanyakozpont lakossagaet is keUene teljesiteni.

Peldaul egy 1900-ban tartott testiileti gyulesen ki is mondjak, hogy
a kozseg hataraban szetsz6rtan 4-5000 lelek lakik kisebb-nagyobb szamban
esoportosulva, es ezek mind kiilon-kiilon kozpontot jelolhetnenek meg.

A kozseg vezet6inek felelme erthet6, hiszen 1920-ban a kozseg lakossaga
13 850 f6 es ebb617231 ember tanyan e1. Ez a lakossag 52,2%-a. A legnagyobb
tanyakozpontok egy-egy kisebb faluval felernek.
Peldaul:

Kondorostanya
Paskum
Oregsz616k
Sztrenda
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Kocsorhegy 416 f6
Kuria sz6l6 412 f6
Ugari tanya 386 f6
Nagylapos 343 f6
Peresi tanya 305 f6

Ez az anlny tovabb romlik a falu karara. 1930-ban mar 13 928lakosa van End
r6dnek es ebb6l8415lakik kiilteriileten. Ez az osszlakossag 60,4%-a.

Nezziik meg a lelekszam alakulasat egy diagramon, amely 1785-t6l1980-ig
mutatja meg azt Endr6don!

A diagramb6l kitunik, hogy 1930-ban volt a legmagasabb a lelekszam es
ezutan mar latvanyos csokkenes mutatkozik.
A csokkenes okai:

1. A falu hatara kicsi: 1933-ban 26242 katasztralis hold, melyb6l muveles
alatt 22879 kh allt, legel6nek hasznaltak 3363 kh-t. Ez azt jelenti, hogy fejen
kent 1,88 kh fold jutott volna a hatarb61, ha mindenkinek lett volna fOldje.
A foldon kiviil mas megelhetesi forrast a kozseg nem tudott biztositani, igy
a lakossag egy resze kenytelen volt elhagyni a falut, es egyre tavolabbi tanyakra
koltozni. Peldaul Kondorostanya 18-20 kilometerre, Csejt 16 kilometerre van
a falut61. Ez a folyamat osszefiiggott az orszagos tendenciaval, a tanyarendszer
kiepiilesevel is.

Vagy a masik megoldas: minden alkalmat megragadtak a falu hataraval
szomszedos teriiletek megvetelere, vagy berlesere. PeIdaul, P6halom teriileten
bereltek fOldet.

A lakossag letszamanak csokkenese 1945 utan folytat6dott, mert megin
dult a tanyarendszer felszamolasa az egesz orszagban, igy Endr6don is.
A tanyak eddigi lak6i vagy bekoltoztek a faluba, vagy elkoltoztek az orszag mas
teriileteire, ahol megelhetest talaltak.

Forras: - Magyar Statisztikai Kozlemenyek 1923. 114.1.
- Bekes Varmegye Szerk.: Markus Gyorgy

Budapest 1936 277. 1.
- Magyarorszag Torteneti Statisztikai Helysegnevtara

Akademiai Kiad6, 1993. 3. kotet, Bekes megye
- Hunya Sandor: Endr6d tortenete a Gyulai uradalomban

Szeged, 1934. 66. I.
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4. sz. jegyzet

UTAK

Az egesz idoszakban megfigyelhet6, hogy a tanyai lakossagnak nagyon fontos
volt az uj utak nyitasa, a regiek karbantartasa, hogy minel konnyebben meg
tudjak kozeliteni a falut. Az egesz kul- es belterUlet szamara ugyanilyen jelentos
a telepuh~st a szomszedos falvakkal osszekot6 utak karbantartasa, epftese es
a varosba (Bekescsaba) va16 eljutas lehet6sege. A falu utcainak rendbentartasat
is feladatanak tartotta a kepviselo-testUlet.

Nezzunk peldakat a fentiekre!
1. Vj utak nyitasa

- 1933-ban a mezoturi hatarban meglevo, a Holt-medernek fut6 utt61 egyenes
iranyban nyisson a kozseg egy utat a nagylaposi uradalom teruleten at, hogy az
az ut a most kiepftett kovesutba torkolljon es 3 01 szeles legyen. Kerte a kornye
ken e16 emberek egy csoportja.
- A Bogarz6-zug korUli terUleteket is osszekotik a kozseggel.
- A decspaskomi d616utat kossek ossze a szarvasi kovesuttal es az uj ut 5 01 sze-
lessegu legyen, sz61 az ujabb kerveny.
Az ut fontossagat61 es forgalmat61 fUggott, es 2-3-4-5-6 01 szelesre epftettek-e.

II. Karbantartas.
1930-ban tervezte a kozseg az Oregsz616be vezet6 dulout kikovezeset.

III.Orszagutak
1930-ban tervezte a kozseg az Endrod-Mezoturi ut kikovezeset.

IV. Vasut
1918-ban szUletett egy terv, mely szerint Endr6dot Bekescsabaval vastitvonal
kototte volna ossze. Az utvonal a kovetkez6: Gyoma-Endr6d-Kondoros-Sop
ronyi puszta-Nagymegyeri puszta-Kismegyeri puszta-Bekescsaba. Ezt a kes
kenyvaganyu motoruzemu kozforgalmu gazdasagi vasutvonalat az Endr6d
Gyomai Takarekpenztar Reszvenytarsasag epftette volna.

V. Gyalogutak
- 1898-ban az Oregsz616 deli es eszaki oldalat osszekot6 gyalogut megnyitasat
kerik, amely az ugari dUl6 utat a szarvasi torvenyhat6sagi tittal koti ossze.
- 1899-ben a kondorosi titan az anyakozseg szeletol a kisperesi iskolaig pa1l6t
kernek. A kozsegnek erre nem volt penze.
- 1899-ben jardat epftettek a kozseghazat6l a "Dombszog" kocsma melletti
sikatoron keresztUl a templomig es meg negy utcaban a falu kozepen. A jarda
134 cm szeles es teglab6l epult.
- 1919-ben a Napkeleti utcaban leva munkashazak ele kertek jardat. Ekkor
a kozsegnek nem volt penze.
- 1935-ben Hirsch Mihaly ajanlatot tett aszfaltjarda epftesere. A testUlet nem
fogadta el az ajanlatot.
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Forras: Kozgyulesi jegyz6konyvek, Endr6d 1898/4; 1899/43; 1899/78;
1918/54; 1919/58; 1930/103! 1933/89; 1933/90.

5. sz. jegyzet
A Pogany-iskola

Az iskolat Pogany Frigyes, kultuszminiszteriumi allamtitkarrol neveztek
el, aki 1924-ben Endr6dre hitogatott es 20 mi1lio korona allamsegelyt utaltatott
ki az iskola epitesere.

Az iskola 1925-ben felepiilt. Ugyanekkor az bregkertben is felepiilt egy
kettantermes iskola.

Forras: Historia Domus 236.1.

6. sz. jegyzet.
A hCtborus hffsok emlekenek megorokitese

1924-ben hatarozott a kepvisel6-testiilet a haboruban elesett endr6di fer
fiak emlekenek megorokiteser61.

A piacteren tervezte az emlekmu felallitasat, melyet az orszagos mintaterv
b61 valasztott ki. Horvath Geza szobraszmuvesz terve tetszett Ieginkabb a testii
letnek. A szobor 75 mazsa buza araba keriilt. A szallitas, forgalmi ado, a szobor
felallitasa, a racsozat es a felirat elkeszltese masik 75 mazsa buza araba keriilt.
Az arat az uj termesb61 fedeztek a kovetkez6keppen:

A jobb min6segu fOldek utan holdankent 1 kilogramm buzat, a gyengebb
min6segu foldek utan holdankent 12 kilogramm buzat kotelesek az endr6diek
beszolgaltatni. A megfe1el6 jovedelemmel biro foldnelkiiliek (keresked6k, ipa
rosok, takarekpenztarak, szovetkezetek, malmok es csepI6gep-tulajdonosok)
jovedelmiik aranyaban szinten buza araval voltak kotelesek hozzajarulni a kolt
segekhez.

Forras: Kozgyulesi jegyz6konyvek 1923/136; 1924/19
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