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BEVEZETO

Az EndrffdiJiizetek c. sorozatot tiz kotetre tervezzuk. A sorozatot az
Endrodi Honismereti Egyestilet gondozza. Celunk, hogy bemutassuk
a falu regi eletm6djar a szazadfordul6t61, es feIedesbe meruit szokasokat
elevenitstink fei. A jelen eletm6ddal va16 osszehasonlitast az Olvas6ra
bizzuk, mint ahogy annak megallapitasat is, hogy ezekbol a regi ertekek
bol mindent ki keII-e dobni?

Az anyag osszeallitasanak m6dszere: a forrast az Endrodon elo idos
emberek jelentik; az 0 visszaemlekezeseiket kazeWlra vessztik (eddig kb.
140-150 kazettank van). A kazettak szoveget kiejtes szerint leirjuk
(magyar szakos tanarok). Az erintett temakat csoportositjuk. Egy temar
most feIdolgoztunk - a gyerekek detet -, ez kb. 40 kazettat jeIent, de
maris dolgozunk a kovetkezo koteten: az asszonyok deten.
A gyerekek elete c. kotetrol:
- hiiseg: csak azt kozoljuk, amit tobb forrasb6l is megerositettek. A szo
vegen a leheto legkevesebbet valtoztattunk. Egy-ket osszekoto monda
ton kivul minden mast kazettaval tudunk igazolni.
- egyenetlenseg: a sok forras nyilvanva16an darabossa teszi a szoveget,
idonkent stilisztikai valtozast vesznek majd eszre. Idosebbek jobban
orzik a regies kiejtest pI. sztilem (edesanyam), mint a viszonylag fiata
labb adatkozI6ink.
- egyes szam elso szemely: mindenki igy fogalmazott. Szep, szemelyes
jellegii, nem bantottuk.
- tajsz6las: sajnos Ie kellett mondanunk az igen sajaros es nagyon szep
kiejtesbeIi jeIolesroi. Pedig Varjli Mari neni igy mondta kazettara: "Egy
szer osztan fogtak is egy topeIecot az odaariak*." Endrod nyeIvjarasszi
get, egyik erteke a zart e (jelolesm6dja: e). Sajarosak a hangz6nylijtasok,
ill, -roviditesek: ere(erre), ara(arra), for6(forr6), pliha(puha), akkorii(a
kortiI), csovessen(csovesen), ehiroIIom(elarulom, ad(ad), epiilet(eptilet),
eszrevesz(eszrevesz), sohajtozik (s6hajtozik) stb.
Engedjenek meg nehany megfogalmazasbeli gyongyszemet is: a szap
pany is parancsolt = keyes volt; nagy szaja v6t a ttizellonek = az is keyes
volt; akar en mongyam = azonos a velemenyunk; ki hogy akarja eltetni
= ktilonbozik a velemenyunk; szungyika = szundit; feIeriz = ebredezik;
dunnika = p6lya; litocska = kis lit; a fal legsarka = pontosan a sarka stb.
Igen szellemesek a faluban sztiIetett hasonlatok is, pI. Valogat, mint
kopasz Ugrin a bont6fiisiibe.
A *-gal jelolt szavak magyanizatat hisd a kotet vegen
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- Tartalom: a szoveges resznek szerves folytaHlsa a jatek- es mond6ka
gyujtemeny. A gyujtes konintsem teljes, de emiatt nem buslakodunk.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy a gyerekek folytatjak majd ezt a mun
kat, mint ahogyan a terkepmellekletr61 hianyz6 sz6magyanizatokat is
p6toljak. ( Ha tudtok meg mas jatekokat is, gyerekek, kiildjetek be az
egyesiiletnek.)
A tartalomhoz meg: kozleseink nem neprajzi, hanem eletm6dszemlele
tuek. Tehat pI. a keresztelessel kapcsolatos helyi szokasokat egy masik
fUzetiinkben dolgozzuk fel mint nep-"k6csag-baban" szokast.
Akartunk egy "vasarolt jatekot" - fejezetet is, de a "k6csag-banan"
(kaucsuk) kiviil adatkozl6ink masra nemigen emlekeznek, igy ez a feje
zetiink elmaradt.
- Kozremukod6k: a kazettak szovegeinek osszegyujtese igen id6igenyes
munka. Ebben az egyesiilet minden tagja reszt vett es jelenleg is gyujt
a kovetkez6 kotet szamara. Igenertekesek szamunkra azok a gyujtesek,
amelyeket Vaszk6 Iren egyesiileti tagunk rogzitett tobb evtizeddel ez
el6tt. De egyesiileti tag a kis fUzet illusztratora, a fenykepesz, a jegyzet
keszit6 es az osszeallit6 is.
A 23. lapon talalhat6 Nagy level ona1l6 remekmu. A gyujt6munkank
soran talaltuk. A levelhez nem lehet hozzanyulni es a fUzetbe bedolgozni.
Ugy gondoljuk, hogy szerves resze kotetiinknek. Felsorolja mindazokat
az erkolcsi normakat, amelyek szerint a harmincas evekben a gyerekeket
neveltek.
Anyagiakr61: a fiizet kiadasahoz sziikseges osszeget orszagos palyazatok
b61 es helyi tamogatasokb61 gyujtottiik ossze. Jelent6sebb tamogat6ink
voltak: Muvel6desi Miniszerium 90000 Ft., Orszagepit6 Alapitvany
30000 Ft., Gyomaendr6d Varosi Tanacs 25000 Ft., a helyi AFESZ
10000 Ft., a helyi Kot6ipari Szovetkezet 5000 Ft., Honismereti Szovet
seg: 3000 Ft. Koszonet erte mindenkinek.
Ugy tervezziik, hogy az els6 harom kotet a gyerekek, asszonyok, ferfiak
eletet oleli fel, azutan sorra vessziik a falu nepmuveszetet, nepszokasait,
a kezmuipart, atanyavilag eletet, a jellegzetes eteleket stb. Ugy gondol
juk, meg tudjuk jelentetni mind a tiz kotetet, hiszen tobben vagyunk,
a gyujtesek elegge el6rehaladott allapotban vannak, s ha valaki akada
lyoztatva lesz a munkaban - hat folytatja mas.
Helyreigazitast, kiegeszitest szivesen vesziink.

Cimiink: Honismereti Egyesiilet 5501 Gyomaendr6d Pf. 20

Hornok Lajosne
egyesiiletvezet6
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Az UJSZULOTT

Babakereszteles*
Mikol' a gyerek elerte azt a ket napot, megkereszteltek. Addig, meg

meg nem kereszteltek, egni kellett a lampanak, vagy a gyertyanak
- eccaka is. Azer, mer pogany van a hazna. Hogy a gonosz sotetbe ne
rudjon uralkodni. Osztan hlir igyekeztek a keresztelessel, mer ugye, csak
draga v6t a petr6.* Meg azer is, mer akkor meg nagyon sok kisgyerek
meghalt egisz kicsi koraba, oszt ha meg tana halni, ne poganyu haljon
meg. Mer azer, hogy ha a gyerek poganyu hal meg, akkor het even liral
mindeg ri a temetobe. Mikol' visszahoztak a keresztelesbu a gyereket,
akkor 6tottak el a lampat. Akkor v6t olyan, hogy ha lattak, hogy no, ez
a gyerek mingya meghal, olyan gyenge, akkor a babaasszony gyorsan
megkeresztelte. Mikol' meg baba se v6t, egyeni szemely is keresztelhe
tett. Akkor oszt odaallt a kisgyerek melle a legoregebb gyerek meg a leg
oregebb jany, ezek v6tak a keresztsziilok. Minden hazml v6t szentelt viz
az ajtona a szenteltviztart6ba, ebbu tett a baba a gyerekre: - En tegedet
megkeresztellek az atyanak, fiunak, szentleleknek neveben, ammen. Ez
a kereszteles ervenyes v6t, ha megmaradt a gyerek. Ha meg nem maradt
meg, akkor man ugye, megse poganyu halt meg szeginke.

Elnevezesi szokasok
Edesanyamnak az annya Brigita, azer lett Brigita nenem Brigita.

A masik nagyanyam Vaszk6 Katalin v6t, Katicank azer lett Katica.
Nagyapamot Pap Andrasnak hitak, Andras ocsem igy lett Andras. En
edesanyamra kovetkeztem. Teri hugom meg azert lett Teri, mer elotte
halt meg edesapamnak a testvere, Terus nenem, oszt azt nagyon szerette
edesapam.

Nalunk meg tizennegy Mikl6s napra sziiletett Mikl6s. Tizenhatba
v6t .egy kisjany, de az csak megsziiletett, meg meghalt. Tizenny6c
augusztus otodikent sziiletett Imre, husz junius huszonhatodikan sziile
tett Peter, huszonketto marcius tizenhetediken sziiletett Gergely,
huszonnegy junius huszonkilencediken Laszl6 napra sztiletett Laszlo.
Irma hugom harmincba, november tizenhetediken sztiletett. De Szab6
Frigyes lelkesz nem engedte, hogy szent nevet ne viseljen, igy oszt
a kozeli nap szentje lett a neve: Erzsebet. Irma 0, de hivatalosan Erzse
bet. A szomszedunkba meg, Mihaly bacsieknal a legut6s6 gyerekiik
Peter-Pal lett, mer ippen Peter-PalkoI' sziiletett. Osztan ugy mesete Vik
t6r* angyom:* - Egy percet se tudtam fekiidni, fozni kellett az arat6k
nak, tiz ember, meg a csalad ...
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Az en uram azer lett Bela, Mer Bela kinilyru. Miklosunk meg
Horthy Miklosru. Akkor Vilmosunk meg Vilmos csaszarru kapta
a nevit, hogy neki is hat fia legyen - ezt de sokszor elmondta aposom.
Imrenk meg Szent Imre hercegru, Margitunk Boldog Margitru kapott
nevet, Antal meg paduai Szent Antalru.

Etelkajuk meg azer lett Etelka, mer egy oregebb testveruk, Etelka
akkor esett bele a kutba. A nagyannyuk serelmezte is, mer Viktorkanak
kovetkezett vona, mint 0, de nem engedtek, azt mondtak: - A holtnak is
elni kell. Vot ugy, hogy egy csaladba harom gyerek is megkapta a Bor
bala nevet, mer ugye, ha ket Borbala meghalt, meg a harmadik janynak is
odaadtak azt a nevet.!

Keresztanya
A keresztanyasag komoly dolog vOt. Mer ha az edesanyat a gyerekek

mellu elvitte a tudobaj, akkor bizon' a keresztanyanak kellett nevelnie az
arvakat, meg az apjuk ujbu meg nem nosut. A csaladok osszefogtak: ami
csaladunkna mind a tfzonknek egy vot a keresztanyja: Timar Janosne
Hunya Borbala. Ott is tiz gyerek vot, azoknak meg mindnek az en edes
anyam vot a keresztanyja. Azer, mer edesapamnak katonakomaja vot
a keresztapam. Man mikor a tizedik gyerek keresztelodott, az elso pad
tele vot veliink, gyerekekkel a templomba. Meg vot olyan is, hogy az ava
tasra* a legoregebb janyaval egyszerre ment az edesanya. Tudom, Etel
angyonak mikor megszuletett a kisgyereke, az anyjanak is akkor sziile
tett. Ezelott vot ilyen sok. Oszt akkor uzent Etel angyonak az anyja,
hogy: - Ne menj man akkor avatasra, mikor en, hanem menje te ezen
a napon, en meg megyek a masikon, Mer, ugye, csak szegyelte, hogy
ferho van a janya, neki meg kicsije van. Sokat ritt szegin, de a legoregebb
batyam aszonta: - Ne djon, ed'sanyam, maj' keresiink mink ennek is
kenyeret. Mer a fiuk minden fillert hazaadtak.

A CSALAD

Sok gyerek
Maj' minden hazna tiz gyerek vOt. A gazdakna is. Ugye, ez a falu

katolikus falu, oszt a regi asszonyok a Joistenre biztak, legyen, amennyi
lesz. 2 Ha tizennyoc evesen ferhoment a jany, minden masodik eszten
doben vot neki gyereke, meg csak el nem erte azt a bizonyos idot,
hogy mostman nem lehet. Mikor Ilka nenit bevittek a korhazba, man
oreg vot, oszt kerdeztek tulle, hogy hany gyereket sziilt. - Hat, tudja
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Isten, vagy huszat, vagy huszonegyet. Soc6ekna huszonnegy gyerek vot,
Cegledi Juliska neninek is huszonnegy gyereke vOt. Toth nagymamanak
tizennyoc csaladja vot. Mink votunk a legels6 onokak neki, de nem
nagyon ohajtott benniinkat, vot neki gyereke is, eleg. Aki az ucajton
begyiitt, az mind sogor vot, de haragudtam erte. Man nagyocska votam,
mikor edesanyam mondta: - Mer nem lett tebeli.illed angyalka, kisja
nyom ... mer hogy edesapam meghalt, en meg meg se sziilettem. De azer
nem adott vona a vilag minden kincseer se. Timar Gergely bacsiek hitak
orokbe, de azt mondta edesanyam, nem ad, egyet se ad oda, mer a tob
biek fajos lesz, hogy annak az egynek jobb modja lesz. Megvan a tabbi
kozt, oszt legyiink egyiitt.

Csonka csalddok
Sok vot a gyerek, meg sokfele. Az embereket elvittek a haboruba

- oszt vagy visszagyiittek, vagy nem. Az asszonyok kozu meg de sokan
meghaltak - ki tiid6bajban, ki ebbe, ki abba. 3 Az en edesapamnak az els6
hazassagabu sziiletett egy janya. Akkor annak az anyja meghalt, mikor
a jarvany vot, tizenegybe. Akkor edesapam hozott egy masik asszonyt,
annak sziiletett ket fia. Ez az asszony meg akkor halt meg, mikor a maso
dik fia sziiletett. Az en edesanyamnak is vot egy els6 ura, az a haboruba
halt meg, attu vot edesanyamnak egy janya. Akkor mikor edesapam
elvette edesanyamot, akkor sziilettem en. A tobbi gyerek mostohatestver
vot, igy mondtak. De nagyon jo vot, a mai napig tiszteletbe tartjuk egy
mast. Edesanyamot is tiszteletbe tartottak a nevelt gyerekek is egiszen
a halala orajaig. Meg most is kimen mind a temet6be a sirjaho. Sokszor
elmondja a ket fiu, hogy addig, meg nem kerutek az edesanyam keze ala,
olyanok votak, mint az elhajintott kismacska az ut szelin, mer addig az
angyukna votak. Mikor az oregebb fiu beteg lett, edesanyam ket even
Malott nem hagyta az agyat, csak mikor fejt, vagy a joszagnak adott.
A csizmakot is akkor pucolta, mikor a batyam elaludt. Ket ev utan gyo
gyut oszt fel. Maj' mikor oszt edesapam is meghalt, ez a ket fiu tartotta fel
a csaladot, ezek fogtak hozza gazdalkodni - meg edesanyam. A mostoha
nem is lehetett nagyon rossz, mer a nep mingya megszolta: aki az arvakot
megroviditi, azt az Isten megbiinteti, szoru-szora igy van a bibliaban is.
A nep azt tartotta, hogy az edesanya meg a temet6bii is visszagyiin meg
nezni a gyerekeit minden eccaka.
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Arva
Nekem, bizon, nagyon rossz vot, kicsi koromba aryan maradtam.

Apamot elvittek a haboruba, anyam meghalt, mikor haromeves votam.
Nem emlikszek meg az arcara se, csak arra, hogy jacottam a hajaval, gyo
nyonl szep hosszu haja vot ... Meg fogtam az agy vegit, hogy ne engedje
nek neki meghalni. Ket testveremmel maradtunk itt, mind a ketto ore
gebb vot nalam. Akkor odagyott hozzank 1 et onokatestver, egy jany,
meg egy fiu. A gyerek tizennegy eves vot, a jany meg kilenc. Ennyin
votunk, oszt nem vot koztunk feln6tt senki. Engem mindeg nyfrtak,
orokke a fejemet kellett tartani, mindeg nyfrtak Ie a hajamot kopaszra.
Oszt orutem, hogy en kopasz vagyok. Ez fgy ment ket evig. Akkor apam
hazagyutt tizenkilencbe, oszt megn6sut. Akkor szuletett egy feltestve
rem, az oszt mindeg nagyon kedves vot, en meg felre lettem dobva.
Aszonta nekem anyam, hogy en olyan csunya vagyok, hogy enram nem
lehet ramnezni. Este is az en labomot kellett utojara megmosni. Moni,
meg anyam, szepen megturutek a labukot, oszt man el is tettek a labturu
lot, aszontak, vizes. Nekem meg a lavor odalan kellett megszarftani
a labomot. A kutyakot, meg a macskakot, azokot nagyon szerettem.

Testver
Regen az vot a szokas, hogy manpedig a kisebb gyereknek magazni

kellett az oregebb testvereit. Megmagazta, nem lehetett megtegezni. Az
oregebb testver parancsolt, annak ippen ugy szot kellett fogadni, mint
hogyha a szulo parancsolta vona: - Hajtsd ki a joszagot! Hozza vizet!
Tulle kellett elkeredzkedni is, oszt ha megmondta, meddig lehetunk,
akkor addig kellett lenni. Ezt minden gyerek be is tartotta. Ugy vot
nevelve, hogy szot kellett fogadni az oregebb testvernek, mer az szu16
helyett szu16 vOt. Nalunk a legfiatalabb ocsem meg a legoregebb nenem
kozt huszonegy ev vot. Margit nenem, ez vot a megszo1ftasa a nenemnek.
A tobbit meg csak fgy: Ilonank, Imrenk.

Nalunk en votam a legoregebb jany. En oszt nem is jartam soka is
kohlba. Edesanyam beteg lett, oszt aszonta Weiss* doktor, hogy vermer
gezes, korhaz kell. Korhaz, akkor?? - Jaj, doktor ur, har hova hagyom ezt
a sok gyereket? - Hat ha meghal, akkor mi lesz veluk? Oszt akkor engem
kivettek az iskolabu, vigyazni a kicsikre, anyam meg elment a korhazba.
Pesznitam* okot, tisztaba raktam, varrtam nekik kisruhat, kisharisnyat
csinaram ocska harisnyabu, meg mamuszt* is csinatam. No, meg hat foz
tern djuk, meg takarftottam. Majd oszt meg is halt edesanyam. Kilenc
gyerek mellu. De en man akkor tudtam kenyeret sutni. Osztan ez vot
a lenyeg, hogy kenyer legyen, mer akkor vot ennivalo.
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A tanyaba meg a munkar a legoregebb batyam intezte, Istvan
baryam, mikor nem vot kint cdesapam. Kiosztotta: - Te gyiissz velUnk
boronani*, te ezt csinalod, te meg amazt. Istvan baryam nagy ertek vot.
Oszt mikor tizenkilenc eves vot, meghalt! Hordta a tragyat mezitlab,
oszt belelepett valamibe, vermergezest kapott, meghalt. Nagyon nagy
csapas vot ez a csaladnak, mer kozbe meg edesapam is beteges vOt.
Akkor Istvan batyam utan Miklos batyam kovetkezett. Azutan abbu
eltiink, amit Miklos baryam keresett. Huszonhatba epitettiik fel a hazat,
harmincnyocba fiizettiikki az utoso reszletet, addig Miklos baryam nem
nosuhetett meg, maj' csak azutan.

Edesanya
Az edesanya vot a csahidnak a tengelye. Az edesanyanak mindent

helyre kellett hozni, ha baj vot, vagy szegyen vot a csaladba. Ugy mond
tak egymasnak: - Szeles a kotod, oszt takard el. Az en edesanyam nagyon
jo asszony vOt. 6 ... az ugy szeretett benniinkot, mindeg az utan epeke
dett, akit nem larott. Eros asszony vOt. Tiz gyereket sziilt, nyocat felne
velt. Oszkor eljart fUtot szedegetni a fUzfasba. Edesapam a haboruba vot,
oszt muszaj vot elni. igy oszt nem votunk finnyasak, hanem orutiink, ha
enni kaptunk, mindegy vot, mit, borzaszto joizun megettiik. Mikor
telen hazamentiink elazva, sarosan, akkor jo' befUtott a kemencebe,
lefektetett benniinkot, kipucolta a ciponkot. Hajnalba harom orakor
man fUtott. Oszt mikor fUtott, mindeg enekelt. Egy templomi enek, egy
nota. Hogy mikor dagasztott, nem tudom, de mikor felkeltiink, man
a tepsin vot a kifli, ki is siitotte. Het orara, kismisere man a templomba
vot, ugy emIikszek ra ... A tiikor elott sose kototte be a fejit, mindeg
csak a kiiszobon erkezett megkotni. De mindeg nagyon szep vot. Sima,
kontyos vot a haja, megkototte a kendot, egy kicsit meghegyesitette, oszt
ment. Estefele man azer a kemencenek tamasztotta a harat, oszt ugy
nezett benniinkot. Mink meg csak noszogattuk: - Tancoljunk, edes
anyam! Akkor oszt tancoltuk a kacsintost,*meg az olaost*. Olyan jokot
nevetett ... Nyaron meg kigyiitt veliink este az udvarra, oszt mutogatta:
- Ez a Nagy Goncolszeker, az a Kis Goncolszeker, emez a Fiastyuk,
amaz a Kaszascsillag, ott a nyele ... Neztiik a Holdat is, oszt szinte lat
tuk, hogy ott van fent Szent David, ott hegedu a Holdon ... Nem nagyon
otozott edesanyam, de azer mindeg olyan tiszta vot, hogy csak olyan
lehetett. Ahogy ferhoment, lett neki egy telikabatja - azt oszt egyszer
megalakittatta, kiforditottak neki; hatvanotbe, mikor meghalt, meg ez
a telikabarja vot szeginkemnek. Templomba jaro ruhaja is egy vot neki
egisz eletibe.
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Edesapa.
Az en edesapam nagyon komoly ember v6t. De kellett is, hogy

komoly legyen, akinek akkora csaladja v6t! Komolyra nevelt benntinkot
is. Mindenre megtanitott benntinkot - mer ugye, a parasztembernek
mindentud6nak kellett lenni: cip6t javitani, j6szagot nevelni, hazat epi
teni, kast kotni, buzat vetni, aratni, mindent. Csak felnezett az egre:
- Fiaim, aszongya, hozza kene fogni a dologho, de bizonytalan az id6.
Vagy. - No, gyertink, fiaim, villara mindenki gyorsan, mer fenyeget az
id6, a szenat ossze kell szedni rudasba*. Mer az nagy bun v6t, ha
a lucerna elazott. De olyan szep is v6t a mi lucernank mindeg, hogy maj'
beleharapott az ember, mikor adta oda a j6szagnak. Telen meg hozzafo
gott kast* kotni, vagy borit6t* kotni. Erre is megtanitott benntinkot.
A janyok meg sz6ni tanutak edesanyammal. A d6gos fiait meg is becstilte
edesapam. Nagyon emlikszek, hogy az els6 pohar bort edesapamtu
huszeves koromba kaptam, mikor leszerz6dtem inasnak Gyomara. Az
Ipartesttiletbe v6t a szerz6des megkotese, oszt akkor edesapam ftizetett
a mesternek is egy pohar bort, meg nekem is.

Nevnap
Az edesapamek, meg a nagyapamek nevenapjat mindeg megtartot

tuk. A gyerekeket, azt nem, azt se tudtuk, hogy van nevnapunk. Ny6c
tiz gyerek v6t a hazna, hat nem tinnepelhettek orokke. Istvan napot, azt
fOleg megtartottuk, mer edesapam Istvan v6t. Osszegyiilt a csalad, oszt
man a pitvarba* elkezdtek:

-4-* :; J. 0 DRy p Q J kkJ JI n ~ b J &J 4I~
~ lIrillj, es orvendezz hangos eneksz6val, vidulj e mai nap. te p~tr6nusod~al.

TE!ged az Uristen tartson szerencseben, hogy sok Istv~n napJ~t elJ J6 egeszsegben.

~ J r J IfEFf9~~ J rIi P~J!
~ Azt kivdnom 5zivesen: ~omoKben 5zerenclu({ 50

Azutan meg mink, gyerekek mondtuk sorba a verset:
- Harom viragszalat fogtam egy ftizerbe,

Fogadd el, j6 apam, neved tinnepere,
A tel fagyos szele nem arthatott neki,
Mert szivem kertjebe nyilottak azok ki.

Edesapam akkor adott a koszonteser ket fillert.
Edesanyamnak meg azt mondtuk:
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- Vinlgot hoztam en nevenek iinnepen,
melyet a szivemben han apolgattam en.
Szeretet a virag, amelynek lombjai
szivem melegebal nyilottak mara ki.
Fogadja, j6 anyam, szeretetem jelet,
az en j6 anyamat aldaja, vedje az ego

Akkor oszt edesanyam elsirta magat.

Biintetes
Mikor osztan tObb v6t kettane, megbiintettek a gyereket. Letergye

peltettek benniinkot a sarokba, vagy a padka* elejbe. Ha meg nagyobb
bajt csinatunk, akkor a padka melle sz6rtak kukoricat, azon kellett ter
gyepelni. Sorba, minden gyereknek, nem nagyon kerdeztek, mekiink
a bunos. Edesanyam csak akkor engedett fel benniinkot, mikor bocsana
tot kertiink. Geza nagyon makacs v6t, nem szeretett bocsanatot kerni.
Laci meg Ie se tergyepelt, man kiabcit: - Draga j6 edesanyam, tessik meg
bocsajtani, tobbet nem leszek rossz. Geza nem, Geza inkabb estig tergye
pelt. De edesanyam soha nem bantotta, mer Gezanak akkor halt meg az

ko.noi ko.

-------

\
\
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edesanyja, mikor <5 szuletett, edesanyam mostoha v6t neki. Oszt ugy
mondta neki edesanyam: - No gyere, kisfiam, en man nem haragszok
rad. Margitunkot se bantotta soha edesanyam, <5 is mostoha v6t. Azt
mondta nagyapam edesanyamnak: - Ide figyelj, Ilona! Ezt a janyt ne
verd. Elvallaltad, hat neveld. Anyamnak eljart a keze is, de harag ebbii se
v6t. V6t egy fakanala, avval vegigpasztazott rajtunk, lett egy nagy orm
tas, evvel kiszen is v6t a dolog. Meg v6t az a cirokseprii, avval pufOlt el
benntinkot, ha megharagitottuk. Meg nyujtOfaval, ha loptuk a nyers
tesztat. Pofon nem v6t, az arcunkot nem bantottak.

Edesanyam masik btintetese az elcsapatas v6t. Az olyan v6t, hogy
azt mondta edesanyam, hogy: - No, fiam, rosszu viselkedte, ezer most
osszeszedtem a ruhadot, itt van egy bot, meg egy karej kenyeret is adok,
oszt mehetsz a szellel verset*. A kis kertajt6na megmutatta edesanyam,
hogy erre van Kevi*, erre Vanya*, mehetsz, amerre akarsz. Akkor oszt
rettenetes nagy orditozas lett, megfogtuk a kapufelfar: - Edesanyam,
edesanyam, ne zavarjon el, edesanyam ...

Apam csak egyszer utott meg, de jobban fetunk ttille, mint a tiiztii.
Anyam mindeg mondta: - Megalljatok, ha meggyun aparok, elrak ben
neteket. Apam oszt: - Mikor, ecaka verjem meg <5kot? Mer egisz nap
d6gozott. De oszt neha csak sort keritett ra. Mindeg a csizsmaszarba tar
totta a vessz<5t, oszt - puff, egyet, ha valamit nem j6' csinatunk. - Taska
szijat hasitok a haradbu! Ettii mindeg nagyon lecsendesedttink, elhittuk.
Ha komolyabban meg akart csapni bennunkot, akkor kihuzta a korcbu
a nadragszijat, oszt apellata nem v6t. - Diij be! EIszaladni nem lehetett.

Kancsika
Meg csinalt kancsikat. Karikasustor-fele v6t az, korbacsnak is

mondtak. Harminc-negyven centis nyele v6t, meg sok hosszu szij 16gott
rajta. A hazajt6ra* v6t felakasztva, mindeg lattuk. Janyok evvel nem
kaptak ki. V6t edesapamnak egy fiizfavessz<5je is, harom agbu v6t fonva,
a vege gorcsbe v6t kotve. Ez is ott v6t mindeg kiszenletbe. Sokszor tana
kodtunk, hogy ez a bot mer nem szarad el soha ... igen am, mer edesa
pam ujrafonta. Ez nem titott nagyot, hanem csipett. Imrenk egyszer
evvel kapott ki, mer felallt a szekre: - Ne allj arra a szekre, ko16k! Epret
szedttink. Imre meg csak felallt: - Viszed befele azt a szeket! Nem vitte.
Oszt leesett, a szeknek a lapja meg kettetort. Nagy baj v6t, eltort a szek!

A kancsika minalunk is el<5keriit, mikor ttizeskedttink. Hat fiu!
Egyszer J6ska meggyutotta az ista1l6ba a p6khal6t. Bela meg nyaron
ttizet csinat a szalmakazal kozt. Edesanyam meglatta, akkor Bela elsza
ladt ttille. Este oszt, mikor, ugye~ csak hazagyiitt, edesapam leakasztotta

16



a kancsik:it ... Mikol' meg a Bula Vince sogor tanyaj:it epitettek, akkor is
tuzet gyutottunk. Vot ott egy nagy godor, mink meg kukoric:it akartunk
sutni. No oszt, mikor az en apam meglatta, hirtelen elorantotta a kostok
zacskot*, oszt elkent bennunkot. De olyan :itkozott kemin vot az a sal
lang*, hogy meg most is erzem.

Ha kart csin:itunk, azer nagyon haragudtak. Mikol' a csizmabu kari
kasustort csin:itattunk! Megcsin:itak a pasztorok, szep vot, nyocagu.
Otthon azer nagyon csendbe votunk. Meg edesanyam se merte megmon
dani edesapamnak. Mikol' oszt megtudta: - Jo' van, fiaim, hozz:itok csak
ide azt a karikasustort! Oszt mind a negyonkot elvert vele alaposan. Mer
hogy a karikasustort erre lehet hasznani, a csizmaba meg menni lehet.
Sok kis piros csik vot a fenekunkon. Akkor valameddig nem is szot hoz
zank edesapam, ez nagyon fajdalmas vOt. Akkor elhataroztuk, hogy neki
adjuk a karikasustort - igy oszt elmosolyitotta mag:it.

Pofont akkor adtak, mikor meg akartak serteni a gyereket. Egyszer
- man legin vot Imrenk, oszt nagyon berugott. Hazaert, de meg ott obe
gatott az utcan. Mondja neki edesapam: - Gyere be! Anyam is: - Gyere
be, kisfiam! De nem, az istennek se. Apam akkor behuzta, oszt a kony
hajto* irant adott neki egy olyan nyaklevest, hogy nekiesett a fUtonek*.
Ott oszt kialudta mag:it.

Megcsaptak az akkori gyereket, tagadhatatlan. De oszt utovegre
csak megtanuta az eletet. Mindonkbu ember lett.

;

•
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Becezes
Nem csokolgattak bennunkot. Csak a pici bab:it puszilgattak. Egy

szer megkerdeztem: - Szeretett maga bennunkot, edesanyam, mikor
annyin votunk? - Ugy am, felemeltelek benneteket a labatokna fogva,
oszt megcsokolgattam mindeneteket, meg a kis feneketeket is. De man
a nagyobbat nem csokolgattak ... nekem azer edesanyam titokba mindeg
megcsokolta a karomot, mikor vasarnap delutan vitt ki dogozni a kocsi.

Becezni se becezgettek bennunkot, csak igy; Imrenk, Margitunk.
Az en edesapam olyan nevet adott nekunk, hogy ne lehessen se becezni,
se csufolni: Erno, Dezso, Irma. Megfagy az ember, mikor kimondja.
Egyszer, emlikszek, megsimogatott edesapam. Lazas beteg votam. Ugy
orutem! Meg az is nagyon jo vot, ha odaaIlhattam a tergyei koze, vagy ha
a h:itara vett, oszt vitt: - Lyukas fazekat vegyenek! Tudom, man a kor
hazba vot edesapam, nem is gondoltam, hogy megosmer, mer akkor man
nagyon a vegit jarta: De megosmert: - Te vagy az, aranyos? Soha nem
felejtem el. Akkor becezett eloszor es utojara.

"-i 1"1
\\QL .
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Nagymama
Nagy vot a esalad, nagy vot a esaladi elet is. Foglalkoztak vehink.

Nagymama, az nagyon tiirelmes vot. Edesanyam mindeg ugy kudott el
benniinkot nagymamaho: - Szot fogadjatok, ne feleseljetek, ha ad vala
mit, egyetek meg, mer itt meg annyi sines. Nagymama ertett a gyerekne
velesho, kiosmerte a gyerekeket - annyit! Oszt mindho ugy szot, ahogy
ahho a gyerekho ippen szoni kellett. Bogy vot tiirelme ... Mikor hozta
a nagy tal turostesztat, oszt nem vot annyi villaja se, ahanyan koruiiltiik
a talat. .. azert esak vot valahogy. Szep, tiszta dunnaja vot nagyanyam
nak, kfk koekas. A falon fesziilet*, szentkep. Este elovette az olvasot*,
oszt tanftott benniinkot imadkozni. Minden imadsagot tiille tanutam.
Meg orokosen gyogyftgatott benniinkot. A fo fegyvere az olomeeetes
ruha meg a marmanesfkfU* vOt.

N agyapa, nagymama es a kedvenc unaka
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Nagyapa
Nagyapamnak susolinabu* font kisszeke v6t. Pipalt. V6t tapI6*,

meg kova*, avval gyutott ra. Csiholta, akkor parazsat kapott a szaraz
tapl6, akkor beletette a pipaba, ragyutott. Oszt akkor mink man huz6d
tunk oda hozza, mer akkor man gyott a mese. Hogy mikor P6halomru*
gyottek haza, egy lampa* is mindeg gyott velUk a labukna. Oszt mikor ok
szaladtak, a lampa is szaladt veliik. Az Ordogarokba* gyottek haza. Meg
mikor meg a regi templom megv6t, a Dombszog* ahun van, ott v6t a rev
haj6, meg a revesz*. Ernl nagyon sokat meset. Mikol' oszt vege v6t:
- No, gyertek ide mostman! Akkor oszt oda kellett iilni a labara, aki fel
fert, oszt elkezdtiik a n6tajar:

~ : J. ~ i;'PfHSf# u U r r t J r E4J T' r Jbt~~an ezutan /a/ szenasi pusztan letorott a klltam gEimje. hogy itatok h6nap delbe ...

Man ezutan, a szenasi pusztan pantlikar kotok a gemre, ugy itatok h6nap
delbe.

Ez v6t a n6taja nagyapamnak. Sok n6tat megtanutunk tiille. Meg
a lovakot: ha a 16nak esillag van a homlokan, akkor esillagos, ha a esillag
legyiin az orraig, akkor h6ka. Akkor kese, ha a laba konl fehir a 16nak.
Faragott is nekiink nagyapam. Mindent megfaragott: farag6jank6t*,
szinvon6t*, piszkafat*, szank6t, mindent. Megtermett egy fa, akkor
man nezette veliink, no ebbu ez lesz, abbu az lesz. A gorbe fa, az sarog
lyanak* v6t j6.

Az en nagyapam, az nagyon olvasott ember v6t. Mikol' hazagyiitt
a haborubu, egy zsak konyvet hozott, Tolsztoj is v6t benne, meg
a R6esildok*. J6 v6t annak minden. Akkor oszt elmesete nekiink, amit
osszeolvasott. Este nem gyutottunk, mer hat hallani hallotuk ugy is
nagyapamot. 6 oszt odaiilt a kemeneepadkara, a laba ala tette a samlit)
mink meg koriilotte. Folytatasba meset. V6t olyan mese, amek tartott
egy h6napig is. Mikol' leiiltiink: - No, hun hagytam abba? Oszt ha nem
tudtuk: - Nines mese! De azer esak v6t. Argyilus kiralyfi, Fehirl6fia.
A R6zsa Sandort, meg a Patk6 Bandit nagyon szerettiik. V6t ez a Rinald6
Rinaldini, meg a Veronika regenye, ezeket - mikor man tudtam olvasni
- a pallason olvastam. Edesanyam nem szerette, ha olvastam. Ha nappal
olvastam, akkor aszonta: - van d6god! -, ha este olvastam, akkor: - ne
poesekold a petr6t - igy osztan lopva olvastam. A hazna a biblia v6t,
akkor a kalandariom*, meg a katakizmus* - meg- akinek v6t- az almos
konyv.
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Imadsagok
A valhlstu is nagyon fiiggtek a gyerekek. Az en apam man reggeI

otkor szot: - KeIjetek feI imadkozni. ReggeI azt kellett imadkozni:
- Adjon Isten jo reggelt edesapamnak, edesanyamnak, nagyapamnak,
nagyanyamnak, mindnyajunknak, nekem is, edes }ezusom. Aztan gyott
a Miatyank. De alig tudtuk kimondani: asszonyunk, Szuz Maria,
annyira aludtunk. - No, aszongya apam, mostman 6tozzetek. Igen am,
de mikor kiment, akkor mind sorra visszafekiidtiink. Hu, apam, mikor
megint begyiitt ... ott sose vot, hogy kialudtuk vona magunkot. No de
tfzen votunk testverek - a kenyeret se kaptuk magaba, hanem vagy
mezet ra, vagy lekvart. Hetvenket eves vagyok, de ha meg tudok moz
duni, meg mindeg dogozok, ugy belem neveltek. Ebed el6tt is imad
koznikellett:

- Edes }ezus, legy vendegiink,
aldd meg, amit adtal nekiink.

Ebed utan meg:
- Aki etelt, italt adott,

annak neve legyen aldott, ammen.

Az esti imadsag vot a legszigorubb. Mikor megszolalt az esteli harangszo,
ha csak tehettiik, kicsik-nagyok, az asztalt korutergyepeltiik, az vot
a fOhely. Telen gyertyat tettek ra. Vot, hogy nem nagyon tudtuk a rozsa
fUzert* eImondani, csak oszt edesapam meg edesanyam segftettek.
Nagyb6tbe*, akkor vot szokas a rozsafUzer. Oszt akkor szepen, min
denki tudta, mek az ove, szepen mondtuk. Egyiitt. Az edesapame az vot:
- Ki erettiink a nehez keresztet hordozza. Pedig az en apamot sokan ugy
tudtak, hogy kemfn hangja van. Szigoru vot, az igaz, de nagyon szeretett
benniinkot. Ugy mondta mindeg: - Ugy imadkozz, mintha mingya meg
halna - ugy dogozz, mintha orokke elne. Maskor meg, este, csak a rovi
debb imat mondtuk:

- Rozsa, rozsa, de szep rozsa,
boldogsagos Szuz Maria,
szent fiat altatja,
jaszojba fekteti,
szent keresztet raveti,
mink is vessiink magunkra, ammen.
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Mikor nagyanyamml aludtunk, akkor is mindenkinek sorba Ie kel
lett tergyelni. Oszt nagy gyerekek v6tunk man: Mate, Vince, Imre. Ugy
v6t, hogy nagyanyam mondta az imadsagot hetszer, nektink is mondani
kellett hetszer egymas utan. Oszt ugye, huncutok v6tunk, valamek ala
bujt a 16ca ala, ott csiholt valamit, Mate, az v6t a leghuncutabb. Nagy
anyamtu nem nagyon kaptunk ki, ezer se, maser se.

Mikor elgytitt a karacsony meg a husvet, menni kellett gyovonni*.
Indulas elott bocsanatot kellett kerni edesanyamtu, edesapamtu:
Bocsassa meg, ha valamit vetettem. A valasz: - Megbocsajtok, bocsassa
meg a J6isten is. Akkor kezet kellett cs6kolni, oszt induhattunk.

Ajdndek
Ajandekot se kaptunk senkitu, Eleg v6t mindenkinek megelni.

Neha azer keresztanyam hozott egy kanal kristalycukrot, vagy egy-egy
kockacukrot, nagyanyam meg sarga cukrot*, ha gytitt. Akkor v6t egy
nagybacsi, az Kondoroson lakott, azt mindeg nagyon vartuk, ha gytitt,
kaptunk ttille egy pengot. Akkor oszt rohantunk cukrot venni.

Szomszedok
A tanyan a leghamarabb azt tanutuk meg, hogy 6ssze kell tartani.

Nem is v6t mas, aki segiteni tudott v6na, csak a szomszed. Mikor baj v6t
valamek tanyaba, feleresztettek a kutustort, rongyot k6t6ttek ra. Akkor
man menesztettek is a gyerekeket: - Eredj, fiam, tudakold meg, mi a baj.
Vagy v6t a szalmakazal mellett az a petrence*, oszt arra k6t6ttek egy
rossz ruhat, megcs6valtak, akkor is csak eszrevette valaki, oszt menttink
segiteni. Vaszk6 Angyel neninek is beteg lett a kisfia, cs6valt, gytitt is
Gonda Neszte neni mingya, oszt vittek be a kisgyereket a faluba. Csak,
ugye, nagyon messze v6t a falu.

Koszones
Ebbe .a faluba az v6t a szokas, hogy mindenki mindenkinek

k6sz6nt, vagy sz61t. A gyerekeknek is k6sz6nni kellett mindenkinek,
akivel tanakozott, akar 6smerte, akar nem. Mikor az utcara kitiltek az
arokpartra a dologgal, aki elment melletttik: - kitiltek?, ezt megker
dezte, ez v6t a k6sz6nes. Vagy: - no, eleg szaraz a bab? Vagy: - nem fer
ges a mak? Mikor mivel d6goztak az asszonyok, arru kerdeztek a jar6ke
16k ok6t. Az uton meg, mikor tanakoztak a jar6kelok: - Hova mesz?
- B6dba. Vagy: - Mentek? Megytink. De sz6 neku nem mentek el egy
mas mellen az emberek.

21



Az iskohiba, ott v6tak az igazi nagy koszonesek! Mikor begyutt
valaki, k6rusba enekeltuk:

t:\

jd)~C~5~G*G~;~S~;P r r EO 'td~~:1j D.!csirtess.!k a Jezus Krisz - tus ...

Jelent6sebb feln6tteknek az utean: - Adjon Isten, j6 napot! Nemeknek
kezet is kellett cs6kolni.

Erkolcsi norrndk
En most is aszondom, j6 v6t a vallas, fogta a gyerekeket. Ellopni

valamit? Ez nem v6t. Se az, hogy becsapni valakit. Vagy hazudni?
- azt kivaltkeppen nem. Emlikszek, nekunk nem v6t meggyunk,
Franci neninek meg v6t. Mink oszt elhataroztuk, hogy ... eszunk
belulle. Tele v6t a fa alja gyerekkel, ettuk a meggyet. Akkor oszt oda
gyutt valamekunknek az apja - mer akkor meg minden gyerekkel to
r6dtek, nemcsak a magukeval a szul6k -, ozt aszongya: - Fiaim, ha a ma
seba vagytok, akkor loptok. Ennyi nekunk eleg v6t, ment a sok gyerek
szejjel.

Hat az egyik tanyaba meg gyonyonl kakast latott a testverem.
Nekunk ilyen szep kakasunk nem v6t. Hazavittuk. Akkor oszt edes
anyam vallat6ra fogott bennunkot: - Geza fogta meg a Suket Jani bacsi
kakasat! - bevallottuk. Akkor anyam osszeszedett bennunkot, megko
totte a kakas labat, oszt visszavezetett Jani bacsiho. Bocsanatot kellett
kerni. Egisz uton ugy orditottunk, hogy man Jani bacsi csititott bennun
kot is, edesanyamot is: - Haggyad man, Kati ...

Nagy bun v6t meg, ha szerencsetlent csufolt valaki. Egymast sok
szor csufoltuk, de ha valaki beteg v6t, vagy santa, vagy nyomorek, az
szent v6t, tiltva v6t a csUfolasa nagyon. A tanit6 is odavert, a szul6 is oda
vert.

A verekedes, az nem v6t olyan nagy bun. Hat - nem hagytuk
magunkot. Megalltuk a helyukot, ha ippen utni kellett, akkor is. De
hazudni, azer borzaszt6 haragudtak. Emlikszek egy rettenetes nagy
pofonra. Aki hazudott, azt nem becsultek semmire, bolondnak tar
tottak.
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A "NAGY LEVEL"

Egyesuletunk a gyiijto munkaja soran - batran allithatom - kincset
talalt: egy levelet. Pinter Amalt Hunyar61 vittek be katonanak az elso vilag
habornba. Tifuszt kapott es meghalt. Fiatal ozvegyet es negy al'vat hagyott
maga Ulan. Pinter Antal tudta, hogy megfog halni; halala elOtt vegrendeletet,
vagyis egy nagyon hOSSZ1~ levelet irt a csaladjanak - tehat a szamara egyetlen
lehetseges m6don kozlifiaival atyaij6tanacsait, erkOlcsi imelmeit. Ezt a leve
let a csalad ma is a "nagy level"-nek nevezi, mert tartalma az elO ember ereje
vel hat mindmaig'.

(;gy gondoljuk, hogy a level a kotetunk Csalad - erkOlcsi normak 
reszet kival6an illusztralja. Onall6 remekmii, sem elvenni nem lehet belOle,
sem atdolgozni. Kbjuk, kedves Olvas6, ne lepodjon meg azon, hogy egy
harom elemit vegzett ember milyen ertelmes. Mi, akik a regifalu es a tanyavi
lag lak6it pr6baljuk megismerni, tudjuk, hogy a legtobb parasztember ilyen
volt. Turelemmel, csendesen olvassak:

Kedves j6 felesegem es kedves j6 gyermekeim!

Kivanom a j6 Istent61, hogy soraim friss j6 egeszsegben talaIjon
Benneteket. Az egesz eletetekben ne legyen bu es nyomorusag. Es, ked
ves Edesapam, maganak is kivanok minden j6kat. Bocsassa meg, amit
meg mint £latal konnyu esszel ellene tobbszor vetettem.

Tudatom, nem vagyok tobbet az el6k kozt, de ne sirass, kedves j6
felesegem, mert az ugysem hasznal. Er6sitsd meg a lelkedet es tor6dj
bele a valtoztathatatlanba. Oda mentem, ahova te is es mindenki el fog
menni. Kotelessegem teljesitettem akkor, amikor a halallal kellett talaI
koznom, tehar ne sirass. Elj, mig elned rendeltetett, elj a gyermekeidert
es neveld 6ket az Isten felelmeben. El6szor az Isten es ugy a tobbi. Sze
med fenye legyen az 6 £latalsaguk, hogy meg tudd 6ket 6rizni az elbukas
t61, a szegyent61 es a bunt61. Minden igyekezeted az legyen, hogy oreg
napjaidat meg ne keseritsek a rossz neveles miatt, ha a j6isten meg hagyja
elned azt az id6t, hogy n6siilend6k es ferjhezmenend6k lesznek. Ne
becsiild el6bbre a vagyont a tisztessegneI. Az a [0, hogy tisztesseges mun
kasok, egeszsegesek es becsiiletesek legyenek, a tobbi megjon magM6!.
De ha megis a negy koziillesz olyan is, aki megveti a labat, hogy neki ugy
tetszik, akkor ne rontsd el, mert ez ugysem erne semmit, hanem mondd
neki, hogy a kovetkezmenyeket maganak kell tulajdonitsa. De azert
anyai szeretetedb61 egyet se vess ki soha, annyi az egyik, mint a masik.
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Ha meg ennel is rosszabb lesz, biintesd meg ugy, mint anya, vonjal meg
minden segedelmet es mondd neki, hogy te mint anya nem segftheted,
hogy a rossz uton meg jobban elmeriiljon. De az anyai szeretetet ne vond
meg soha, mert az kepes lesz otet a legrosszabb utr61 is visszaterfteni.
Att61 sose felj, hogy megszakad a gyerek a rendes, neki val6 dologban.
Sosem szakad meg. Ami meg nem neki val6, azt ne engedd, mfg bfrsz
veliik. Mikor meg nem bfrsz, akkor sz6lj szep sz6val, hogy kfmelje meg
az erejet, mert lesz meg nl sziiksege. A henyelest, azt ne turd soha, mert
a henyeles az ordog parnaja. Mihent olyan lesz akarmelyik, hogy lehet
valami hasznar venni, rogt6n keress neki valami foglalkozast. Szorftsd
a dologra, mert ha kiesi koraban a dolgot meg nem szokja, akkor na
gyobb korban is mindeg azon tori a fejet, hogy lehetne dolog nelkiil meg
elni es kepes a legnagyobb gonoszsagra, esak hogy dolgozni ne kelljen.
Ennelfogva nem kell azt nezni, hogy milyen hasznos az a dolog, amit esi
nalnak, az a fo, hogy dolgoznak es szoknak a dologhoz. Nem lesz avval
sem szebb, sem erosebb, ha hever. Az ido ellen ruhazd oket ugy, ahogy
tolem lattad. Sohase esinaltass nekik kiesit semmifele ruhab61, de kiilO
nosen a labbeli mindig j6 nagy es nyugodalmas legyen. A szepert ne adj
penzt, esak a j6ert. A szepet a j6szagb61 kedveltesd meg veliik. Ugy oszd
be, ha a helyzet megengedi, hogy szalonnar ne kelljen nekik keztiil adni,
mert ugy lesz beloliik valami. Ne kapasd oket uri kosztra, de az a rendes
zsfroz6 mindeg legyen. Ne tanuljak meg a koplalast, ettol az Isten ment
sen benneteket.

Ha Istvan batyamat a j6 Isten hazasegfti, az 0 tanaesaval elhetsz es
ora hallgass. Megigertiik egymasnak, mikor eljottiink, hogy amelyikonk
hazamegyen, az arvak es az ozvegyek gondjara lesz es hidd meg, hogy
keves ember van mar olyan beesiiletes, mint o. Ugy osmerem, mint
magamat. Nem esal meg soha keszakarva. Gondolom, Eteltol majd
kapsz goromba szavakat. Viseld megadassal, mert Istvan batyad mind
amellett is j6akar6d lesz mindeg es majd a gyerekekbolo esinal embert az
o mintajara.

De azert, kedves felesegem, amit itten lefrtam, az esak abban az
esetben ervenyes, ha ferjhez nem megy. Amire nagyon kerlek. Ha leg
alabb meg ezeket a gyerekeket valamire fel nem neveled, ne menj ferj
hez, de esak kerlek, mert mar jogom egyebhez nines. Es neked meg
jogod van eppugy, mint barmely mas haland6nak az eletet ugy kihasz
nalni, ahogy j6nak larja. Meg fiatal is vagy, tehat ahogy j6nak latod. De
ha ferjhez megy, akkor, amikor mar Boresa is lesz 7 vagy 8 eves. Akkor
a ket gyereket meg Boresar hagyd Istvan baryadnal. Semmi esetre se vidd
idegen embernek nyakara. Mondd Istvan baryadnak, hogy ez az utols6
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kivansagom es hogyha en maradtam volna meg, en is ugy tettem volna az
o gyerekeivel. Igaz, hogy majd angy6tokt61 szenvednek, de azer majd
p6tolja Istvan baryad sokkal jobban, mint egy idegen ember. A vagyon
b61 pedig vedd ki, ami a tied, tobbet ne, mert aki az arvat megcsalja, azt
az Isten megbiinteti. Az osszes vagyon menjen az Istvan batyad kezere,
o majd kezeli a gyermekeim javara. A ket fertaly fold mindenesetre a ket
fiame es az osszes ing6sag - ha addig birtok valamit szerezni -, az is
a fiuke, de ha el kell adni belole, akkor is csak a lanyoket adjMok el, amit
nem gondolnam, hogy muszaj legyen, mert annyib61 megelhettek. Ha
ferjhez megy es a lanyok is megerik azt az idot, hogy ok is ferjhez men
nek, akkor a gyomai fOldet mindjart oda kell nekik adni.

De ha ferjhez nem megy, akkor legyen belMasod szerint.
Ha pedig Istvan batyadat az Isten hazasegiti, add neki oda ezt a leve

let es mondd meg neki, hogy en is igy tettem volna az 0 csaladjaval, ha en
hazamentem volna, 0 meg nem. A foldet szantsa felebe. Egyik lovat,
a Ho1l6t hagyd meg, kell az nektek, legalabb j6 uton tudtok menni egy
16val es azt 0 tartozik fedeztetni. De ha neki kell barmilyen dologra, ugy
hasznalhatja, mint a magaet, de akkor 0 is kosztolja. A buza feles lesz,
a kukorica pedig, akit ti el birtok vegezni, mind a tietek, a tobbi feles.
Ami tragya abb61 a takarmanyb61 gyulik, amit innet elvisz, azt vissza kell
vinni a mi foldtinkre. A fOldnek a mezejet ti ugy hasznalhassMok, mint
a magatoket. Eszerint tarts diszn6t - 2 vagy harom kocM -, ha lesz hozza
szerencsed. Tik pedig arataskor vegig ott legyetek, nem csak mikor a tie
teket aratja, ugyszinten cseplesbe is. Andrast add neki oda, ugy hasz
nalja, mint a magaet, mindeg, meg szantani meg nem tanul. Mikor egy
szer megtanul szantani, akkor neki val6 j6szagot beallitani, majd ahogy
a penzetek engedi, es r6la apailag gondoskodni, ez toled az utols6 kivan
sagom, kedves j6 testverem.

De azert kedves j6 felesegem es bMyam, az egeszbol, amit nem lat
tok j6nak, azt csinaljMok ugy, ahogy jobb lesz. Mert mostan a vilag for
dul egyet, s azt majd az tudja jobban, aki benne lesz, hogy mi lesz a jobb.
A Ho1l6t, azt azert j6 lesz meghagyni, hogy a gyerekek szokjanak hozza
es ha megeri azt az idot, j6 lesz egy oreg 16 a haznal. Amit megeszik, azert
ellik majd minden esztendoben.

Ha pedig, kedves felesegem, Istvan bMyad se mehet haza, akkor
terad bizom az egeszet. Felesbe vagy arendaba add, de ha lehet j6 embert
kapni beresnek, meg ha felit oda kell is adni, csak berest fogadj, mert
akkor a gyerekek tanulnak es nem kell nekik mas kezere menni. Hat csak
meg birtok elni addig, meg ok meg nem nonek, ugyis j6lesz. Majd ha
megnonek, majd akkor ok szereznek maguknak, ha benntik lesz a j6aka-
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kivansagom es hogyha en maradtam volna meg, en is ugy tettem volna az
o gyerekeivel. Igaz, hogy majd angy61Okt61 szenvednek, de azer majd
p6tolja Istvan b<ityad sokkal jobban, mint egy idegen ember. A vagyon
b61 pedig vedd ki, ami a tied, tobbet ne, mert aki az al'v<it megcsalja, azt
az Isten megbtinteti. Az osszes vagyon menjen az Istvan b<ityad kezere,
o majd kezeli a gyermekeim javara. A ket fertaly fold mindenesetre a ket
fiame es az osszes ing6sag - ha addig birtok valamit szerezni -, az is
a fiuke, de ha el kell adni belole, akkor is csak a lanyoket adj<itok el, amit
nem gondolnam, hogy muszaj legyen, mert annyib61 megelhettek. Ha
ferjhez megy es a lanyok is megerik azt az idot, hogy ok is ferjhez men
nek, akkor a gyomai fOldet mindjart oda kell nekik adni.

De ha ferjhez nem megy, akkor legyen belatasod szerint.
Ha pedig Istvan batyadat az Isten hazasegiti, add neki oda ezt a leve

let es mondd meg neki, hogy en is igy tettem volna az 0 csaladjaval, ha en
hazamentem volna, 0 meg nem. A foldet szantsa felebe. Egyik lovat,
a Ho1l6t hagyd meg, kell az nektek, legalabb j6 uton tudtok menni egy
16val es azt 0 tartozik fedeztetni. De ha neki kell barmilyen dologra, ugy
hasznalhatja, mint a magaet, de akkor 0 is kosz1Olja. A buza feles lesz,
a kukorica pedig, akit ti el birtok vegezni, mind a tietek, a tobbi feles.
Ami tragya abb61 a takarmanyb61 gyiilik, amit innet elvisz, azt vissza kell
vinni a rni fOldtinkre. A foldnek a mezejet ti ugy hasznalhass<itok, mint
a magatoket. Eszerint tarts diszn6t - 2 vagy harom kocat -, ha lesz hozza
szerencsed. Tik pedig arataskor vegig ott legyetek, nem csak mikor a tie
teket aratja, ugyszinten cseplesbe is. Andrast add neki oda, ugy hasz
nalja, mint a magaet, mindeg, meg szantani meg nem tanul. Mikol' egy
szer megtanul szantani, akkor neki val6 j6szagot beallitani, majd ahogy
a penzetek engedi, es r61a apailag gondoskodni, ez toled az utols6 kivan
sagom, kedves j6 testverem.

De azert kedves j6 felesegem es bMyam, az egeszbol, amit nem lat
10k j6nak, azt csinaljatok ugy, ahogy jobb lesz. Mert mostan a vilag for
dul egyet, s azt majd az tudja jobban, aki benne lesz, hogy mi lesz a jobb.
A Ho1l6t, azt azert j6 lesz meghagyni, hogy a gyerekek szokjanak hozza
es ha megeri azt az idot, j61esz egy oreg 16 a haznal. Amit megeszik, azert
ellik majd minden esztendoben.

Ha pedig, kedves felesegem, Istvan bMyad se mehet haza, akkor
terad bizom az egeszet. Felesbe vagy arendaba add, de ha lehet j6 embert
kapni beresnek, meg ha felit oda kell is adni, csak berest fogadj, mert
akkor a gyerekek tanulnak es nem kell nekik mas kezere menni. Hat csak
meg birtok elni addig, meg ok meg nem nonek, ugyis j6 lesz. Majd ha
megnonek, majd akkor 6k szereznek maguknak, ha benntik lesz a j6aka-
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rat, bar meg mikor ezt irtam, azon kertem a j6 Istent, hogy mindezeket
en tehetnem meg. De ha 6 szent felsege igy vegezte, legyen aldott az
6 szent neve.

Megegyszer megkerlek, ne sirass, az ugysem er semmit. Bocsass
meg mindazokert, amit ellened vetettem, ezt a levelet pedig tedd el, es
amikor a gyerekek megn6nek, vagy ha rosszak lesznek, olvasd el nekik.
Vagy ha majd 6k maguk is tudnak olvasni, add nekik oda, hogy olvassak.
Isten nelkiil rettenetes az elet es borzaszt6 a halal. Csak az Istenbe helye
zett bizalom adhat az embereknek er6t arra, hogy a foldnek es viragnak
gorongyeibe el ne essen. Tehar, kedves fiaim! Nagyon kerlek bennete
ket, hogy a J6isten legyen mindeg az els6, es azutan jon a tobbi. Mert ha
a J6isten velilnk van, akkor ki ellenilnk? Gondoljatok arra naponta tobb
szor, hogy meg kell halni es van egy igaz bir6, aki mindenert megszamol
tat mindnyajunkat, azt el nem kerilli senki. Bar tik meg sokat fogtok
latni es meghallani, aki azt nem hiszi es mast fog nektek mondani, jobb,
ha olyat meg se hallgattok. Maradjatok ti csak az Isten parancsainal es azt
tartsatok meg. Ne csavarja el az a rossz vilag az eszeteket, hogy egy-ket
rongyos forintert eladjatok a lelketeket. Igazan elni nehez, de hasznos es
j6. Egy hamis krajcar meg elvisz szaz igazat. Inkabb harapjatok el a nyel
veteket, minthogy egy karomkodast kimondjatok. Mert konnyebb lesz
ezen a vilagon nemanak lenni, mint pedig a masvilagon orokke soha el
nem mul6 nlzben egni. Vagy hazudni, vagy valakit megcsalni, valakit61
lopni, Isten 6rizzen benneteket. Tehat, kedves gyermekeim, mar mos
tan egyebet nem tehetek ertetek, minthogy kerem az egben a J6istent,
hogy aldjon meg benneteket j6 esszel, jamborsaggal. Meg ehem, megtet
tern ertetek mindent, amit tehettem. Erted is, kedves felesegem. De mar
mostan egyebet nem tehetek, minthogy kerem az arvak Istenet, hogy ne
hagyjon el benneteket. Ne sirj. Gondolj arra, hogy nektek csak lesz mit
enni, de hany ezer arva vesztette el apjaval egyiltt a betev6 falatjat is,
akiknek ha az Isten olyan helyzetbe hoz, hogy tudsz segiteni, segits.

Imatkozzatok erettem, szeretett kedveseim.
Isten veletek.
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KORNYEZET:BUTOR,OLTOZKODES

Vot egy regi b6cs6. Az ukapam csinata. Sarga vot, festett, annak vot
egy deszka alja, azt lejjebb lehetett tenni. Akkor a gyerek megallt benne,
nem esett ki.

Mikor megtudtak, hogy edesanyamnak csaladja lesz, az aposa iszka
bar* deszkabu egy ladaformar, oszt csinar neki talpat. Akkor oszt edes
anyam aszonta: - Nohat, fekudjon bele, aki akar. Tobbet egy szot se
szolt, elment az asztalosho, csinaratott egy masik b6cs6t. Oszt abba rin
gatozott ki nalunk a ny6c gyerek, meg az osszes onoka. Annak oszt roste
lyos vot a ket 6dala, aluru vot ladikaja, abba tart6dott a pelenka. A b6cs6
talpa lefele vot kanyaritva, ket gomb vot faragva a ket vegire, hogy fel ne
fordujon, ki ne repujon belulle a gyerek. Mikor oszt beteg vot valamek
gyerek, a b6cs6 egisz ecaka gombru gombra jart. Kis szalmazsakot csina
tak a b6cs6be, az Ie vot teritve kis leped6vel, gatyaszarbu csinatak. Kana
vasz-parna vot beleteve, csikos. A b6cs6t szokas vot elkerni, ha raert. Ez
a mienk, ez nem ert ra soha.

A kicsiknek csinat meg nagyapam all6kat fabu. Lyuk vot rajta, meg
v6t negy laba. A gyerekeknek mindeg vot kisasztal, kisszek. Mer a gye
rek nem Ulhetett a feln6ttho. A kisszekekkel ultuk kornyos-koru
a kisasztalt. Szegin apam ugy mondta: - Az als6 parlament.

A kuck6 volt a legjobb birodalom
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Akkor v6t olyan agy, akinek a hMuja be v6t deszkazva. Akkor meg
forditottak, kivu v6t a deszka, oszt olyan kisebb gyerek nem tudott
beli.i.11e kigyi.i.nni. Ezen az agyon elfert harom gyerek is.

A lefekvesnek is sorja v6t. Mindenhova jutott beh.illi.i.k. Az oregek
az elso agyat nem adtak: nagyapam meg nagyanyam az elsa agyon alud
tak. Apam-anyam a masik agyon, a ket legoregebb jany megint a masik
agyon, a kisebbekbu harom is elfert egy agyon -labtu -. Soka, tiz eves
korunkig feki.i.dttink labtu, oszt olyan szoros v6t ... A vacokagyon, az
ajt6 hata megett aludtak a meg kisebbek. Ez kiszitett agy v6t, edesapam
csinata. Ralokti.i.k a kabatot, avval takar6ztunk. Akkor a kanapen* is
elfert valaki. A kuck6* v6t a legjobb birodalom. T6th nagymamaekna
olyan nagy v6t a kuck6, hogy ket gyerek is meg tudott benne aludni. En
kifele fejjel aludtam. Telbe man koran reggel hallottuk, hogy nagymama
szinvon6val huzza kifele a pernyet, akkor man tudtuk, hogy nemsoka
melegedes lesz.

Mikor igy se ferttink, akkor leteritetti.i.k a nagybundM a fodre,
a feji.i.nk ala raktuk a bajkM*. A takar6nk asszonszatt pokr6c* v6t. Az
agyba dunnaval takar6ztunk. Annak meg olyan rossz v6t a tokja, mer
mind alabujtunk, aki alMert, oszt huztuk-nyuztuk. Szetszakadt, anyam
nem gyazte a tollat a fodru sopreni. Nekem v6t egy kis laskaparnam,
a hugomnak meg sikerut egy kisdunna. De nem v6t rajta huzat, csak
ciha. Ugy csinM szeginy edesanyam, hogy nyaron kimosta: egy 6dalra
raztuk neki a to11at, akkor kimosta lugos vizbe, mer a szappany is paran
csolt. Akkor megszikkadt. Akkor atraztuk a tollat, akkor kimosta
a masik 6dalat. 16 napos idabe.

A nagyobb fiuk meg igyekeztek menne hamarabb kikeruni az istal
l6ba aludni. Mer ott man szabadok v6tunk. Az ista1l6t tisztan tartottuk.
A batyame v6t a 16, az enyim v6t a tehiny. 16 meleg v6t telbe is, a j6szag j6
meleget adott. Man mikor harmadik osztalyos v6tam, kint aludtam az
ista1l6ba. Meg akkor evvel a mecsessel vilagitottak. Olaj v6t benne, oszt
ilyen flanerbu v6t neki bel, az szitta felfele az olajat. Adott az vilagossa
got, csak azer messzire nem vilagitott. Fela11tam erre a negylabu kis
szekre, feltartottam a konyvet a mecsesho, ugy tanutam, ha v6t szama
das* vagy ids. Priccsen aludtunk. Annak v6t negy laba, akkor a deszka,
azon valami takar6fele. Pokr6ccal takar6ztunk, a feji.i.nk ala is kerut
valami - pokr6c, vagy kabat. Oszt akkor mikor a nagyhazba elaludtak,
akkor - a nagyobb gyerekek - szepen elszokti.i.nk cuhareba*, ide-oda ...

Csak mindeg v6t ruhank is, cipank is. Hat, nem minden harango
zasra uj, hanemle-fel, esetleg harom: egy gyuva-meno, akkor amibe
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d6goztunk, akkor egy iinnepl6. Meg egy vagy ket par cip6je is v6t min
den gyereknek. Ezt oszt vagy vettek, de inkabb orokoltiik.

Mikor megsziiletett egy gyerek, mingya csak egy vaszontiinlkoz6be
csavartak. Majd azutan varrtak neki fehir kisinget, gy6csbu. Kotottek
egy kend6t a fejire, betettek a dunnikaba. A pelenka a gatya szarabu

. keriit ki, meg csinaltak pelenk::it kanavasz-szoknyabu, meg olyan lepe
d6bu, ameket man elny6tte a csalad. V6t azer, aki vette a pelenkat, en is
vettem. Szep vilagosr6zsaszin flanert. Felszabdaltam, szepen beszeg
tern, akkor aszongya az uram: - Hallod, he, nincsen kapcam*. Akkor
elhordta kapcanak. Majd oszt szetszedtem a j6leped6t. Aszongya Knap
csek Etel neni: Ezt a draga szep leped6t ... a lelkem sir, amikor ra
nezek ...

Akkor v6t meg iinnepl6 kising, kantus. Pamukos vaszonbu, h::itu
gombos. Keskeny kis csipket tettiink konl a nyakara, megmeg az ujjara
is. Mikor 6tasra vittiik a gyereket, akkor adtuk ra. H6fehir v6t, kikezi
munkaztuk, oszt vittiik az 6tasra, vagy a ligaba*. A p6lya, az v6t a dun
nika. Olyan lapos parnaforma v6t, beletettiik a kisgyereket, koruko
tottiik.

Mikor man a f6don maszkalt a gyerek, egy kis hatra-inget adtak ra.
Hosszu fehir vaszoninget, tergyen alu ert. A gyerek is ilyet hordott,
a jany is. Csak a gyereket hatrafing6s ingnek hittuk. El6 felgyurtek, vagy
hatu felkotottek, oszt ment szabadon minden ... Meg a negy-oteves gye
reknek se v6t kisgatya. Oszt megfaztak a gyerekek. Letettek a f6dre, oszt
maszott a gyerek, persze, hogy megfazott. Lila tarjagosak v6tak a gyere
kekmindeg.

Nyaron a kis csemetek sokszor szaladg::itak meztelenu. Mikor mink
Nagygabonasba* v6tunk, vasarnap delvel mindenki lefekiidt, edes
anyam meg meggyutotta a tiizet, levette a gyerekekru a kisinget,
kimosta. Fekiidtiink meztelenu sorba a kisagyon, egy pokr6ccalletakart
edesanyam benniinkot, a fejiinkon v6t a masik pokr6c. Oszt csak kisza
ladg::itunk, mer siitott a nap. Mikor oszt megszaradtak a kisingek, edes
anyam rank adta, oszt szaladtunk tovabb. Mindeg mondta Vaszk6 s6gor:
- Hej, mindenki alszik a majorba, de Kiszely Erzsebet talpon van ...
Muszaj v6t, keves v6t a ruhafele. Telen meg ugy v6t tiszta ruhank, hogy
szombaton a mosakodas utan mentiink sorba befele a kuck6ba, oszt
edesanyam mindent kimosott, hogy hetfiin legyen tiszta ruhank. Az en
edesanyam nagyon tisztasagos v6t. De igy csin::itak azt maj' minden
hazna.

Majd oszt mikor ment a gyerek felfele az iskolaba, akkor kapott
kiilOn kisgatyat, kisinget. V6t ra eset, hogy levetk6zott egiszen a gyerek
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a vecebe, annyira nem osmerte csak az egybeszabott inget. A fiuk vastag
nadragot kaptak. Ez meg vot festve: barna, sotetkik. A nadrag alatt tal
pig er6 gatya, vaszon. Akkor az asszonyok sz6ttek a vasznat, negyven
metert is egy telen. Akkor megfestettek, meg is varrtak. fgy oszt lett
vaszoning, vaszongatya, ilyen kisebb kabar is vot vaszonbu. Mikor
kiny6tt a gyerek belulle, akkor felretettek, mer maj' gyun a masik gye
rek. Egy ruha ot-hat gyereket is kiszogar. Nem bantuk, buszkek votunk,
hogy nekunk man jo a nenenk ruhaja. Iren nenem kiny6tte, huztam fel
en. Ha meg en se ny6ttem el, huzta fel Herminank. Osz nagyon boldo
gok votunk, 0, milyeneket nevettunk! Nagyon nagyokot tudtunk
nevetni. Mer azer tisztan neveltek bennunkot. - Nem baj, ha fotos, csak
tiszta legyen a ruha - igy mondta edesanyam. Az en edesanyam nagyon
szepen tudott fodozni.

Semmit se lehetett elpocsekolni, minden megcsinagattak ennek
annak. Emlikszek, nekem vot hatodik osztalyos koromba egy z6d szo
vetkabarom, azt az edesanyam jankori z6d szoknyajabu csinatattuk, de
man az is ugy lett valamibu csinalva.

Mikor nagyobbacska janyok lettunk, vat egy kis pargetruhank.
Hosszu. Rovidet nem vot szabad hordani a vilager se. Isten 6rizzen, de
meg mentsen is. Telen a ruhara raadta edesanyam a b6rlajbit, meg a beli
nerkend6t*, megkototte hatu, bekototte a fejunkot, oszt mentunk.
A harisnyar vagy kotottek, vagy vettek. A legtobbnek pargetharisnyaja
vat. Mikor begyuttek az oroszok, nekem ugy csinarak harisnyat, hogy
a nagy rossz bundat megnyirtuk, megfontuk, oszt abbu kotott edes~

anyam harisnyat. Oszt a guta maj' megutott, ugy szurt. Azt hittuk,
bolha. Mikor kilyukadt a harisnya, megfodozta edesanyam. Ha az orrana
lyukadt ki, akkor a szarat lejjebb huzta. Vagy levagtuk a fejit, oszt a szara
vot a zokni. A nagykabatot meg a csizmar vasarba kaptuk mink, oregebb
gyerekek. En egyszer egy szep kik szandar kaptam a vasarba. El6tte valo
nap egy nagycsoma folyofiivet kellett szedni a tehinnek, csak ugy gyu
hettem a vasarba. Akkor megvettuk a szandat. Nagy vat, de nagyon szep
vOt. De en arra ugy vigyaztam, mint a szeme fenyire. Mikor gyuttunk
vasarnap haza a misere, akkor csak a Telekparton* huztuk fel, a Vitez
uton vegig mezitlab gyuttunk, hogy a szanda ne kopjon. A Telekparton
oszt megmostuk a labunkot Fulop Mariskaval. Kifele meg oszt meg
hamarabb levetettuk. Legeltetni meg nagyapam csinat nekem bocs
kort*, abba legeltettem, meg mezitlab. Telen meg a hosszuszaru
tehinb6r cip6nk vot, nagyon kemin b6r vat az. En telbe a fiutestvereim
cip6jibe jartam. Kin6tte Ern6, kin6tte Dezs6, felvettem en, jany le
temre.

30



A hajunk meg be vat fonva brekoesba*, pantlika benne. Egymast
fiisutiik. - Halljarok, Viktar, Terka! A hajatokot ne dobaljarok szejjel,
mer aki szetdobaIja, annak a halala utan szalankint kellosszeszedni. Az
oregebb janyok iinnepkor leengedtek a hajukot, maj' mikor oszt ferho
mentek, kontyot esinatattak maguknak.

A fiuknak nadrag, felkabar, kalap, esizma. A esizma olyan vat, hogy
meg vat patkolva, meg janesiszeg* vat benne. Vat, hogy ket gyereknek
vat egy esizmaja. En meg az oesem ugy jartunk iskolaba, hogy en del
elott, 0 meg delutan. Egy esizmank v6t, apam varrogatta, szegelgette.
Ugy varrta meg, hogy megdretvazta* a fonalat, akkor behlre kototte
a goresot, hogy ki ne gyiijjon. Vgy bantotta a labunkot! A sarkat meg
a masik esizmaszarbu sarkalta meg. Nekem oszt sietni kellett az isko
labu, akkor az ajt6ba man rugtam is Ie a esizmar, az oesem meg huzta
felfele. A misere is ugy mentek a gyerekek sok helyt, hogy fele a kismi
sere, a masik fele meg a nagymisere. Hej, de sokszor feltorte a eipo
a labunkot! Mer, ugye, nagyon szerettiink esurongaIni* is telbe, oszt
abba a eipobe nem szabad v6t, esak a rosszba. Lehoztuk a pallasru, ossze
vat szaradva, alig tudtuk a labunkot belenyomkodni. Majd oszt a h6ba
elazott az ... Mihent oszt lehetett, mezitlab jartunk. A templomba is.
'Edesanyam megsurolta a labunkot egy kodarabbal, klott gatya, vaszon
ing, koszontiink, oszt mentiink a templomba. En meg nagyjany
koromba is mezitlab jartam. Egyszer elgyiitt hozzam a leginy, aszongya
anyam: - Huzza man eipot, janyom, har ffnyes esizsmaba gyiitt el Ger
gely, te meg mezitlab vagy ... Nem sokat adtam erre a leginyre.

Vj ruhat, az elsot, en huszonegy eves koromba kaptam. Szovetruha
vat. Legeloszor uj eipom tizennyae eves koromba vat, egy spanglis fel
eipo.

TISZTALKODAs

Regen nem nagyon vat jarek. Oszt ugy jarszottak a kis karonii16
forma gyerekek, hogy hanytak egymasra a port, mert abbu v6t a legtobb.
Oszt ugy neztek ki, hogy azt nem is lehet elmondani, mindeg eves elott
meg kellett oket fiirdetni. Nyarba lavorba, vederbe, vagy a valyuba
melegedett a viz. Maskor meg a katlanba melegitettiik a vizet esutka
tovel.

Mindeg sarosok vatunk, porosak. Regen sok fa vat a Szabadsag
utcajan. Egy ja meterrel vat lejjebb az utea, mint most, oszt esupa sar
vat. Felmentiink a fa tetejire, oszt fejjelle a habarekba. Anyank oszt ...
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akkor mentiink a nagy itat6 valyuho, ott nyarba mindeg szep tiszta,
meleg v6t a viz, akarmikor megmosakodhattunk. Meg oszt nyarba
kiszoktiink a Nagykorozsre*, be a vizbe, vagy valamek kubikgodorbe*.
Usztunk egy nagyot, oszt el v6t intezve a mosakodas. Akkor maj' minden
gyerek tudott uszni.

Telbe osztan avv6t a helyzet, hogy minden szombaton teknyore*
fogott benniinkot edesanyam. A kemeneebe nagy fazekakba melegitette
a vizeket, akkor beleontOtte a fateknyobe - No, ide, gyerekek! - akkor
kezdte fiirdetni az apr6bbakot. J6 hazi szappannyal egyenkint megmo
sott benniinkot, hajunkot, mindeniinkot. Akkor rakott benniinkot
a kemeneepadkara, ott tiiriigettiik egymast j6 eros vaszontiiriikozovel.
Amit nem vitt Ie a viz, levitte a tiirukozo.

Az asztalho soha nem lehetett odamenni anneku, hogy kezet mosna
az ember. - Kezet, areot mosni mindenkinek! - fgy mondta mindeg
edesapam. Mer az asztal, az szent dolog v6t, az etelt meg kellett beesiilni.
Estefele meg: - No, labat mosni, oszt fekiinni lefele! A sarkunkra, arra
nagyon kellett vigyazni. Mer, ugye, nyarba konnyen kirepedt ugy, hogy
meg verzett is. Az oszt hogy tudott fajni! Meg a nagyobbaeska janyokna
esunya is v6t. Akkor oszt ugy esinatuk, hogy egy j6 durva kore lottyintet
tiink egy kis vizet, akkor a sarkunk szelit j6' odadorgoltiik, akkor megint
lottyintettiink vizet, oszt igy. Annak tisztanak kellett lenni!

Mikor man nagyobbak v6tunk, szegyelltiink egymastu. Akkor oszt
kivittiik a pitvarba a nagyteknot. Ott mosakodtunk, hogy a nagyhazba
ne saraljunk*. - No, eredj ki, d6gozza, maj' en megfiirdok. Oszt akkor
megszaradok, kiontjiik a vizet, akkor mosakodsz te, oszt, ugye, konnyen
megfaztunk, mer szabadkimfny* v6t, gyiitt a hideg feluru. Ha nyitva
hagytuk az ajt6t, akkor gyiitt a hideg, ha meg betettiik, akkor setet v6t.
Bo vizbu se nagyon lehetett mosakodni, mer honnan. Ha esak egy m6d
v6t ra, akkor esovizbe mosakodtunk, vagy h6lebe. - No, fejet kell mosni,
mer itt a j6 h6le, meg mosni kell! Esoviz, az fontos dolog v6t. Nekem
meg a mai napig is az esoviz a j6 viz.

ETKEZESI SZOKAsOK, GYEREKCSEMEGEK

,Regen soka szoptak a gyerekek. Szaladozott, oszt meg szopott. De
man mikor karoniilo v6t, mindent adtak neki. Nagyon nezett a szankba,
mikor ettiink, akkor megragtuk, oszt adtuk oda. Mikor kott teszta*
siilt, a gyereknek siitottiink kiilon kopasztesztat, abba nem v6t semmi.
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Az egfsz heten megvot, azt aprftowik tejbe. Mindent evert a gyerek,
a bablevest beaprftottuk, a stilt krumplit osszetorttik.

Cumi nem vOt. - Nyamkalok neki, hozzad a eukrot! Akkor szakf
tottak egy darab gyoesot, rossz ingnek a hatuljat, egy koekaeukor, egy
darab kenyerke - megragta, belerakta a ruhaba, akkor be a gyerek sza
jaba. Ez v6t a nyamka. Zelenka piebanos ur meg is veszekedte okot
sokszor. Soha nem felejtem el a szomszed kisgyereket. Az anyja a
zsebkendo sarkaba esinalt neki euclit - stilt tokbu. Ott ::illt a nagy kerek
fejivel az asztal sarkana, oszt a sarga stilt tok meg folyt a szajabu
lefele ...

De oszt eleg hamar megtanut maga enni a gyerek, mer ra vot utalva.
Nem foglalkoztak vele. VaIogatni se valogathattunk az eletbe. Edesapam
azt mondta: - Amit anyatok az asztalra tesz, az etel. Azer van, hogy
megegyetek. Anyatok jo etelt tesz az asztalra. Nem tudtuk, hogy Iehet
valamit nem szeretni. Etttik, ami sorba gyiitt. Ha esak ugy esurgatta
a gyerek az etelt, nem befele rakta a szajaba, az apja esak ranezett, akkor
oszt a gyerek szo neku megette. Ha meg oszt mondta is valamek, hogy
o ezt vagy azt nem eszi meg, akkor apam megfogta a merokanaIat, meg
egy kanallal beletett a tanyerba: - No ezt meg fogod enni. Oszt meg is
ette, probata vona nem megenni. Mikor divatba gytitt a grfz, edesanyam
fozott. Mink meg nem akartuk megenni, nem tetszett. Nekem se,
a batyamnak se, Maneinak se. Akkor edesapank szedett a tanyerunkba,
megfogta a nagy kezivel a nyakunkot: - Befele! Meg kell enni. Mikor
harmadszor etttik, man kfszut edesapam, hogy maj' tom benntinkot, de
nem kellett, mer akkorra man megetttik mind, oszt meg odatoltuk
a tanyert, hogy meg kell. Csak jo vOt.

Nagyon sok hely vot, ahun a kenyeret is eizartak a gyerek elu. Kol
baszt?? A komra mindeg Ie vot Iakatolva, a kiskomran meg raesos ajt6
vOt. Oszt akkor megfaragtam a raesot, kihuztam a koibaszt, vagtam egy
kicsit beltille. Nagyot azer nem mertem. Sokszor megtortfnt, hogy
mikor stitott edesanyam, oszt szedte ki a tepsin, egy tepsit kitett az asz
taIra, oszt meg a masiker nyult, a kemeneebe, mink man kettot-harmat
zsebre raktunk. De olyan meleg vot, hogy dobaltuk a keztinkbe, oszt sza
Iadtunk Ie a Korozs aIa*, oszt etttik megfele. Ehessek v6tunk, hiaba.
Ehessek votunk, de dogossak is. Akkor nem szamftott, hogy tizenket
eves gyerek vagja a nadat a derekig ero hoba ...

Nektink nagyon jo vot, mer kenyeret akkor ehetttink, amikor akar
tunk. Ehezni nem ehezttink. Ha eszrevette edesanyam, hogy ehes
vagyok, akkor a kezembe nyomott egy darab kenyeret. Megkente lsfr-
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ral, vagy lekvarral, oszt mehettiink legeltetni. Azt szerettem a legjobban,
mikor olyan jo sun} tejfelbe martotta bele.

A pitvarba foztiink, a nagyhazba* meg ettiink. Slirolt* asztal vOt.
Abrosz nem vot rajta csak iinnepkor. Az asztal koru 16ca* vot, meg
kanape. A kenyernek vot kenyerkas*, az a loca sarkaba vOt. Ammellett
iilt edesapam, 0 szegte meg a kenyeret. Csak egy kes vot a hazna. Edes
apam keresztet vetett a kenyer aljara, oszt minden gyereknek vagott egy
darabot. Ha eveskor maradt egy darab kenyerem, akkor aszonta: - Maj'
estere szamits ra. Megvot mindenkinek a helye, ki hun iiI. A fohelyen
a nagyapam iilt. A kenyer mellett edesapam, akkor mellette a legoregebb
batyam, igy sorba, akik man dogoztak. Edesanyam, szeginy, nem is
tudom, hun evett. Neha leiilt az asztal sarkara. A kisebb gyerekeknek
vot kiilon kisasztal, szek, samli*, Aki nem fert meg oda se, az a padkan
evett. Esetleg, ha vot olyan gyel'ek, amek a nagyapa kedvence vot, az
a nagyapa tergyin ehetett a nagyasztalna.

Anyam szedett mindonknek, nem nyulkalhattunk. Legeloszor
nagyapamnak, akkor edesapamnak, ugy nekiink. A nagyobbak man sze
hettek vona a talbu - man akik dogoztak -, de oknekik is ugy esett job
ban, ha edesanyam szedte ki.

A levest badogtanyerbu, vagy csereptanyerbu ettiik. Mink ketten
ettiink egy tanyel'bu IlonkavaI. - No, elsobb egyiik meg a krumplijat,
most a levit, igy ettiik IlonkavaI. Badogkanal vot, fanyelu villa. Az
aludttejnek kerek fakanaI vot a legjobb. Pohal' meg ugy vot, hogy vot egy
nagy fiilespohar, oszt abbu ittunk. De annak mindeg tisztanak kellett
lenni.

Haromlabu kotlarba fozott edesanyam a katlanon. Mikol' surut
fozott, akkor odatette a kotlart az asztalra, onnat ettiik meg kanallal,
koruvettiik az asztalt, ugy. Turos teszta, betyaros, kasa - minek ennek
kiilon tanyer? Aki odaert. .. oszt ha nem ert oda, nem kapott. Mink
votunk arafele a legszegenyebbek, de mindeg odagyiitt enni minden gye
rek a szomszedbu is. Mikol' elkezdtiink enni, edesapam csak szetnezett,
oszt vagy megette gyorsan a gyerek, vagy elszaladt ... Kitiirutiik mink
a kotlar aljat, vagy a tanyerunkot kenyerrel, nem maradt abba egy szem
etel se. Mikol' egy falat etelt veletlenu is otthagytunk, nagyanyam man
mondta: No, ehezik valaki a csaladbu ... de man ritt is, mer hogy Miklos
batyam kiment Amerikaba, oszt nem tudtunk rulla semmit se.
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Uhrin Peterne
Szep Hrnar Jolan a kilenc gyereke koziil az elsa keuavel. Andrassal es Palival.

A kip az elsa vilaghciboru alau kesziilt (1914)
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Csemegek
Akkor mindent megk6stolt a gyerek. Ha csemeget akart, akkor

szerzett maganak. Elindut a gat6dalba, oszt amit tanat.
Osszel s6lymot* szedtiink a Korozsbu. Megsiitottiik aparazson, oszt

megettiik. Nyaron meg szedret szedttink. Akkor kiszedtiik a verebtojast,
megittuk. Azt is szamon tartottuk, hun vannak a vadalmak, eperfak.
Ettiik a babaszilvat*, a zedbarackot. Megettiik a meszk6t* a faru, a pap
sajtot*, az akacviragot. V6t ugy, hogy a dong6t is bekaptuk vele.

Ettiik az epret marokszamra. Regen a tanyakna minden udvarba v6t
egy nagy eperfa. Ette az epret a kacsa, liba, gyerek, diszn6. V6t egy
badogbegrenk, azt teleszedtiik eperrel, kinyomtuk, lett egy felliter leve,
j6 v6t nagyon. Nyaron minden gyereknek a ftile tovitu a sarkaig fekete
v6t mindene a fekete ep~rtu. Meg a szaja kornyeke! Ott nevettiink egy
mason ...

A lenyeg az edesgytiker v6t. Ugy termett, mint az akacfasoveny,
a levele is olyan, csak kisebb. Ragtuk mindeg, meg beaztattuk vizbe, j6
edes a viz tiille. Most is van meg sok. Tele van vele a Hullamter*, akkor
a Fuzfas-zugna* a kovesut masik 6dala.

Akkor szedtiik a csics6kat*. Megpucoltuk, vagy megmostuk, oszt
hajastu etttik.

Akkor csinaltak sztilemek a szaraz szilvat, szaraz almat, szaraz kor
tet, szaraz meggyet, szaraz epret. Annyi meggyfank v6t, hogy egymast
ertek. Osszehituk a rokonsagot, oszt ez is vitte, az is vitte, maradt is eleg.
- Feltettiik a parszarit6val* a diszn661 tetejire szaradni. Oszt mikor meg
szaradt, acsk6ba* tettiik, fel a pallasra, hogy maj' karacsonkor fezi meg
fele edesanyam. Mink meg mindeg felszoktiink, de nem mertiik levenni,
hanem kivagtuk az aljat az acsk6nak, oszt onnan szedegettiik kifele.
Karacsonkor felmegy anyam, hogy maj' fezi, hat csak az iires acsk6 v6t
man a szegen. No, oszt kikaptunk erte.

Tavaszkor meg, mikor szantottak, mentiink az eke utan, szedtiik
a mogyor6t*. Jobban csak lent a laposba v6t mogyor6, nem v6t minden
hun. Szedtiik egy kis kaskaba, akkor leiiltiink vele a fa ala, oszt ettiik.
Minden mogyor6t kiilon meg kellett pucolni. Barna heja van, nem vas
tag, az szepen levalik, a belseje fehir. Gyonyoru r6zsaszin viragja van,
nagyon j6 szagu. Fut mindenfele a fedon. A termese a, fedbe van. Ara
T6nika* fele nagyon sok mogyor6 van. Mikor kettes ekevel szantottak,
akkor nem tudtunk mogyor6t szedni, mer az fentebb ment. Mikor egyes
ekevel szantottak, az osztan j6 melyen ment. Akkor oszt ahogy hasitotta
az eke a borozdat, a borozda falaba ott v6t a finom mogyor6. Mink meg
gyorsan kikapkodtuk.
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Telen meg foztiink kukoriccit a kemencebe. Tele v6t a fazek, szet
nyiltak azok a nagy kukoricaszemek. j6 meleg v6t a markunkba.

Meg a pattogatott kukorica! Annak a szagara meg a szomszedok is
atgyiittek. Mer mink az udvaron csinatuk a tiizet. Szepen osszeraktuk
a csutkat kup alakura, meggyutottuk, akkor v6t rostank*, abba raztuk
a kukoricat, gyonyorun pattant. Seprut tartottunk ra, hogy szet ne pat
togjon. Telis-tele lett a rosta, ehettiink.

Meg siitottiik azt a sok j6 siilt tokot. Regen nem olyanok v6tak
a tokok, mint most, hanem j6 edesek. Akkor a magjat kiilon megsiitot
tiik, meg v6t szotyola* is. Sok helyen megfoztek meg a kozonseges
cukorrepcit is, szerettek a gyerekek, j6 edes v6t.

jaj, de sok malet* megettiink! Meg gorhet*! Nem nekiink terem
tette azt a teremto. Fajt tiille a gyomrunk.

Akkor siitotte kelt tesztabu edesanyam a bibilabat*, meg a ma
darat* .

Fontos v6t a lekvar. Aki lekvaros kenyeret evett, azt man figye
lembe vettek. Cukor keves v6t. Ugy mondta Hunya tanit6 ur, hogy aki
man kockacukrot eszik, az nagyvalaki. Orutiink egy-ket szem kockacu
kornak nagyon.

A vasarba medvecukrot kaptunk vasarfianak. Fekete, olyan, mint
az ustorszij. Bocskorszij, kancsikacukor - ki hogy mondta. Ebbu levag
tunk egy kis darabot, egy egyliteres iivegbe vizet ontottiink, beledobtuk
ezt a cukrot, elkezdtiik razni. Akkor az habzott, j6 edes habja v6t. Szit
tuk a habot, raztuk az iiveget 6rakig. Mezeskalacsot is aroltak a vasarba:
sziv, huszar, baba. Meg madzagos cukrot: madzagot 16gattak, oszt rara
gadt a kristalycukor. Torokmez, krumplicukor, hosszucukor, ez mind
v6t. Hosszucukrot a templom elott Vinkovicsek is aroltak ket fiUerer.
Oszt ha egy ny6c centis hosszucukrot kaptunk, osszecs6koltuk otszor
edesanyamot, mikor hazagyiitt a piacru. Nyaltuk, nyaltuk hegyesre,
mint a tU. Mikor felit elnyaltuk, visszacsomagoltuk, hogy jusson hol
napra is. Mikor meg oten kaptunk egy darabot, vat akkora veszekedes,
mer ugye, nem tudta egyformara torni a nenem. V6t itt egy b6t, a nagy
szovetkezetne, ahun a vasb6t van, avval szembe. Ott v6t egy Gacsi
Amali-b6t, az gyurus cukrot is arolt. Az meg olyan v6t, mint a szaloncu
kor, oszt v6t rajta egy kis gyuru dr6tbu. annat meg hozott edesanyam
negyed kilas tanyiszliba* szentjanoskenyeret is. Hosszu v6t, mint a kes
ele, csak hajlitott. Meg v6t rakszemcukor, nagyon apr6. Abbu j6 sok
jutott egynek. Szetosztottuk szemenkint. Piros is v6t benne, fehir is - az
nekiink olyan iinnep v6t ...
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MUNKA A GYERMEKKORBAN

Legeltetes
Man a negyeves gyereknek is hasznar vettek. Tudott a esirkenek

vizet vinni. Meg a tanya konl nagy gyep v6t, oda kiengedtek a j6szagot,
oszt vigyazni kellett ra. Mikor negyeves v6tam, man mondta szi.ilem:
- No, gyere, kisjanyom, maj' legeltetjiik a libar. Te vigyazol ra az egyik
6dalru, en meg vigyazok ra a masik 6dalr(1. De termeny v6t am minden
felli! - No, vigyazz man, lelegeli a kukoricat! Mikor elhajtottam: - Hajt
sad man amaru is, mer a buzaba men, leszedi a kalaszt! Nehez v6t, egy
olyan kisgyereknek.

Hateves koromba man magam v6tam a libapasztor, a nenem a disz
n6pasztor. fgy ment feljebb, ezt apank osztotta be. Egyszerre nem lehe
tett minden j6szagot legeltetni, mer akkor mind sorozatosan ment be
a kukoricaba. Egyiket kihajtottam, ment be a masik. V6t ugy, hogy
mind benne hagytam: majd kigyiin, ha j611akik. Persze kikaptam
erte.

En hateves koromba man harmine diszn6t hajkasztam ki Paskomra,
ami jelentett olyan ket kil6metert. Reggel negy 6rakor felkelni, nyolcig
legeltetni, akkor behajtani a diszn6t, akkor megkaptam a reggelit, akkor
ki az otven libat legeltetni, azt legeltettem delutan negy 6raig, negy 6ra
kor ujra ki a diszn6t, oszt naplementig nem szabad v6t begyiinni a tal
16ru.

Mindeg esak husvetig jartam iskolaba. Mikor kikelt a liba tavasz
kor, man akkor nem mentiink iskolaba. Akkor man ki kellett engedni
a diszn6kot is. Oszkor mentiink esak ujbu iskolaba, mikor beesozott az
ido, hogy man nem lehetett a j6szagot legeltetni.

Aki mehetett iskohiba, annak is legeltetni kellett elotte: - Fiam, a fa
alatt sok a szilva, a malaeokot ki kell engedni, hogy szedje ossze. - De
apam, elkisek az iskolabu. - A, nem baj az, fiam, itt ez a vesszo, oszt
koeogja korli a malaeokkal, szepen felszedik, bezarod, oszt akkor meg
koeogsz egy kiesit, ut6ered a tobbit. Ugy is v6t. Mikor kigyiittem az
iskohibu, akkor is edesapam man hozta elejbem a darab kenyeret, meg
a karikast: - No, itt van a kenyer, oszt szedd ossze a malaeokot. Akkor
odamentem edesanyamho: - 1aj, de faj a fejem, nem legeltetek most,
nagyon faj a fejem. Akkor oszt sziilem: - Gyere ide, lelkem, gyere ide,
kisfiam. Mingya elovett egy krumplit, ket karikat levagott, ide kototte
a szemiink ele, oszt akkor esak menni kellett legeltetni. Az anya azt man
tudta, mer ha beteg a gyerek, meglarszik rajta. "Megy a hadihaj6" - ezt
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dan6tam mindeg, mer annak az a vege, hogy megyek man hazafele.
Legeltettem, kazbe dan6tam:

~ 3J t J1¥f·_·iA nj : jJ. J ~ Iu fj~$$±¥:~
~1egy a hadlhaJ6, habZlk a viz ut~na. Egy szep barna kisj~ny in a haj6 far~ba,

=flu i) ~ r'~ t:r ~rr?tl f'JlJ Jrl fJl_
Kil< annak a szeme, szemebQ a I<onnyel< hullnak kifele, ne rij edesany~m, IIIeUYl!l< lMn hazatele•••

Mentem a malacokkal, kezembe az ustor, vagy a nagypaca. Hosszu
fehfr vaszoningbe legeltettunk, alatta semmi, mezftlab, hat-ny6c evesek
v6tunk. Egyszer, tudom, a tanya korii legeltettem a harom csik6t meg
a ket bornyut. Oszt fgy estefele gyutt egy nagy vihar. A harom csik6t
bevezettem, bekatattem. Akkor szaladtam a bornyuker, de mire odaer
tern, odaert a vihar is. Odaert a jegeso, de nagyon esett, egyszaru pen
delbe votam, felkapta a szel a harar, csepelte a fenekemet a jegeso, kalap
egy se vot, gyereknek nem v6t kalap akkor. Nem tudtam micsinani, a ket
bornyu megallt, nem mozdut az istenne se, har a panyvat raakasztottam
a kutagasra, oszt beszaladtam, elverte nagyon a haramot a jeg. Hat osztan
becsapott a villam a kutagasba! Mikor mentem, a ket bornyu asszehattal
ugy fekudt ott, mintha assze lenne ragasztva. Raborutam, ugy sirattam
okat. A ket szep kisbornyu ...

Nekem meg at kil6meterre kellett kihajtani a harom tehenet min
den aldott nap nyarba. Oszt ugye, hamar elfogyott a VIZ a melegbe, man
maj' meghaltunk szomjan. Ott v6t a Karas, de ki vot szaradva, kocsik
jartak ar rajta. Oszt a kereknyom, az bevag6dott, ott v6t egy kis vfz.
Elhajtottuk a nagy veres bekakot, nekihasaltunk annak a kotus* vIznek
a nad kaze, oszt ugy ittunk - nem is egyszer.

A janfele, az azer csak azon igyekezett, hogy jatszani is tudjon legel
tetes kazbe. A fod, az ugy v6t vetve, hogy kukorica, egy csfk buza, emez
megint kukorica, Igy. No, v6tunk ny6can, mind hozta a maga libajat.
Akkor ketto kiallt az utra, akkor mink behajtottuk a tarl6ra, oszt akkor
beengedtuk a kukoricaba. Ott egy-kettore j611akott a liba, akkor kihaj
tottuk az ut vegibe, ott leultek, mink meg jarszottunk. Vittuk a babakot
a kiskaskaba, avval jarszottunk. Azer v6t, hogy kikaptunk: mikor meg
lattak. No - de ha nem Igy csinatuk v6na, akkor jacani soha nem jacot
tunk v6na. Ellehet gondolni, azon a kis keskeny tarl6n, a liba mindeg
a kukorica levelit kapkodta.

39



En a legtobbszor Etussallegeltettem, nekem 0 v6t a legeltet6 pajta
som. Ossze v6tunk szokva mink is, az allatok is. Mikor a tehenet legeltet
ttik, azok man b6gtek egymasra, mer ugye, mindeg egytitt v6tak. De
oszt a malacok kozt v6t egy kis btidos malac, fekete. Az valahogy beleszo
kott a kukoricasba. Hat, nem lelttik sehunse, oszt man nagyon jatszot
tunk v6na. No, oszt addig keresttik, hogyhat meglelttik. Akkor oszt
agyontitotttik. Majd oszt nem merttik megmondani, azt mondtuk, elve
szett. Szeginy edesapamnak soha nem mertem megmondani.

Fozes
Kilenc 6rakor man meleg v6t, hajtottuk befele a j6szagot. - No,

pucoljatok meg a tehenet - a gyerekfelinek ilyen d6ga v6t. Meg a vizhor
das: - No, flam, napaldozatra begytivtink a kapalasbu, addig huzd tele
a valyut vizekkel. Az aterzi* vizet a Mirh6ru hordtuk. Nagyon j6 vize
v6t, malenak is j6 v6t. A janfelinek meg menni kellett a konyhara, vagy
takaritani. A konyhan man nagyon koran be v6t fogva a jangyerek. Meg
kellett tanuni a sp6rolast. Hat en meg hogy jartam a kivalt* tojassal ...
Kisjany v6tam, anyamek kint v6tak kapani, de en meg nem tudtam
kapani. Oszt katlanunk v6t, katlanon f6zttink. Oszt man reggelit kellett
v6na kesziteni, de mi legyen az a reggeli - ott v6tak a katlan szelin a kivalt
tojasok, no, en ezeket megstitom. 16' van, megstitottem. Mikor megsti
tottem: - laj nekem, jaj nekem, evvel sztilem biztos tesztat akart stitni, ki
fogok kapni. Mikor oszt man j6' kisirattam magamot, akkor kisompo
lyogtam sziilemekho a Pik6-fOdjiho. Aszongya sztilem: - Kisjanyom, j6
v6na, ha csinana nektink reggelit. Ott vannak azok a kivalt tojasok, j6
v6na, ha megstitned. - Edesanyam, en man azt meg is stitottem! Boldog
v6tam, hogy man meg is stitottem azt a tojast, borzaszt6 boldogsag v6t.

Egyszer meg kijelentettek, hogy derelyet kell fozni. Hat en hozza
fogtam, de fogalmam se v6t, mennyi lesz. De en man annyit meggyur
tam, hogy man egy vajling derelyet kifOztem, oszt meg a fele se v6t
kif6ve. Micsinajak, micsinajak, meg v6tam ijedve, hogy mi lesz evvel
a sok tesztaval. Megkaptam a nyers tesztat, kivittem a kertbe, oszt elas
tam. Akkor meg- ahogy a nyers teszta elkezdett dagadni - nyomta felfele
a fodet, akkor en meg tapostam lefele, v6t bajom eleg ... majd azer csak
megtanutam f6zni.

Fiiszedes
A haz kornyeke is a janyok d6ga v6t. - No, soprogetni, szedd ossze

a diszn6tragyat a gyepen, takaritsd ki a csirke6lat, indujatok fUvet
szedni. Oszt meg veletleml se szabad v6t visszasz6ni, mer azer kapott az
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ember. Man nagyobb korunkba is a moziba vagy valahova csak akkor
gyiihetett be a faluba az ember, ha eIotte annyi foly6fiivet szedtiink, hogy
az estere eIeg legyen -, meg meg reggelre is. V6t ugy, hogy az embernek
ugy elkopott a korme, hogy nem akar6dzott man menni sehova. Meg
milyen meIeg v6t a kukoricaba! Ott v6t a nagyapam is, ugy mentiink: en,
a hugom, meg nagyapam. Akkor megaIltunk a kukoricafod szelin: - No,
ide figyeIjetek, aszongya nagyapam - most ny6c csom6 fUvet szedtek,
ebbe meg ebbe a sorba alltok. Mer nem lehetett akarhogy szedni, vagy
kapkodni, hanem megfogni a gyiikerine, oszt kihuzni. Azt is tudtuk,
hogy ez az en csom6m, ez a tied. Oszt a hugom, az olyan huncut v6t,
o mindeg csak kicsi csom6kot csinat, igy oszt neki hamarabb meglett
a csom6ja. En meg mindeg rfttam. Oszt akkor maj' gyiitt nagyapam:
- No, ide figyelj, ez nem j6. Teneked a negy csom6bu csak kettot csina
10k, ugy lesz annyi, mint a Ma1'iskae. Oszt akkor en nem rfttam tovabb.
Akkor a fUvet hamvasba* kellett rakni, vaszonhamvasba. J6' megtapos
tuk, osszekotottiik, oszt hoztuk haza a nagy batut* a hatunkon. Nagya
pam, akkor en, akko1' a hugom. Gyiittiink sorba szepen, hoztuk a fUvet
aj6szagnak.

Kapdlds
Tiz eves v6tam, man kapaltam. A kapalasba azt nem birtuk ki, hogy

vegig kapaljuk a dollot*. Hanem nagyapam mindeg negyfele osztotta.
a dollot, akkor oda a fOdbe bekapaltuk a kantat, hogy ne meIegedjen fel
a viz, oszt nekiink, gyerekeknek addig v6t a dollo. Akkor oszt pihen
tiink. Mer a gyerekmunkanak is j6nak kellett lenni. Ugy nem szabad v6t
kapalni, hogy zodl'e feketet. Ez azt jeIentette, hogy nem kapaItam ki
a dudvat, hanem rakapaltam a fodet. fgy nem szabad v6t kapalni.
Hanem rendesen huzni a kapat, hogy elszakadjon annak a fUnek a tove.
Akkor kapalaskor meg szedni kellett a tehinnek fattyut* is, az is gyerek
munka v6t. Mer ugye, kivagtak azt a sok j6 sarnyu* kukoricat.

A 1'aklabat* meg man a negyeves gyerek is tudta szedni. Mer a buza
a kukoricafodbe v6t vetve. Mikol' tavaszkor edesapam megboronata
a buzat, aszonta: - No, gyeriink csutkatovet szedni. Osszegereblyezni,
kiveregetni, bevinni. Ossze kellett szepen rakni az udvaron, meg tuzre
va16nak, is j6 v6t, nagyon j6' bemeIegitette a kemencet. Meg keritest is
csinatunk beIiille: felraktuk, batapasztottuk, meg be is meszeltiik.
Emlikszek, olyan szepen senki sem tudta kiverni a csutkatovet, mint
Nemes Margit. Az oszt nem v6t fodes! Mindent meg kellett becsiilni.
Nem v6t zsakszamra.
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Gyomldlds
Majd oszt ahogy nyotiink, ugy d6goztunk mindeg, amit tudtunk.

Gyomhiltuk a makot. De azt is csak pontosan lehetett csmam. Edesapam
adott egy csutkaszarat, az v6t amerce. Ezt mindeg arebb tettiik: addig
kiszedni, ott a legszebbet meghagyni. Orutiink, ha a d6got rank biztak.
Csak annak v6t becsiilete, akire a d6got ra lehetett bizni.

Hat-ny6c eves gyerekek v6tunk, mikor apank meghalt. Majd v6t
egy szomszedunk, Varga 16ska bacsi. J6 ember v6t, csak asztmas.
Hat ... szantottunk, szantottunk, de nem ment az eke sehogyse. Csak
gyerekek v6tunk meg. Kigyiin J6ska bacsi: - Hej, gyerekek, gyere
kek ... oszt akkor eligazitotta nekiink az eket. EIgyiitt egy fel demot, de
annyira szuszogott, hogy visszafordllt. Majd oszt fogadott sziilem egy
berest, de nekiink is annyit kellett d6gozni, nagyon nagyon sokat. Isko··
laba se jartam csak harom osztalyt. Akkor is mingya mondta sziilem:
- Le a bak6t*, oszt engedjed kifele a diszn6t. Mikol' man ny6ttem egy
kicsit: - No, vegyed a kapat. Mikol' man kapalasi ido v6t, maj' minden
nap hazament az iskolabu tiz 6rakor a gyerekek fele. A sziilok megkertek
a tanit6 bacsit. Hat oszt mondta a tanit6: - Te, meg te, meg te - indits
haza, de szedjetek a labotokot!

Meg az a sok gyalogolas! Emlikszek, egyszer edesanyammal baty
tyogtunk Oregsz611obu, de meg nem is Oregsz611obu, hanem a Polyak
halomru a falun keresztu Nagylaposra. Ott kapott apam fodet mint hadi
fogoly. Oszt meg elek, nem felejtem el. Urnapja* v6t, mink meg vittiik
a csirkeket a tanyaba. Anyu vitte a csirkeket, en meg egy nagy susolina
szatyorba* a kotl6t. Oszt - hogy, hogy nem - elbameszkodtam, mer hat
pont gyiitt a k6rmenet*. Es itt a polgari iskola elott nekem a kotl6 kiug
rott. Akkor anyu ugy veszekedett enram: Hat hogy nem tudta vigyazni
ra, itt megy a k6rmenet, mink meg szaladgaljunk a kotl6 utan! Hat oszt
meg szerencse, hogy a kotl6 nem a k6rmenet fele szaladt, hanem besza
ladt egy utcaba. Ott osztan meg tudtuk fogni.

Arataskor meg a kisebb janyok vittek az ebedet az arat6knak. Min
den delbe tizenket 6rara ott kellett lenni az ebeddel, akarmilyen messze
d6goztak is az arat6k. Gyalog, mezitlab. Oszt olyan for6 v6t delbe az
a keminy d611out, siit6tte a talpunkot: - Kapkodjad, aszontak a nagyobb
janyok, akkor nem olyan for6.

Sokat gyalogoltunk.
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Aratas
De rakenlt a sor a gyerekekre az aratasba is. Ugye, haboru v6t.

A szomszedba is: a fiu tizenket eves v6t, a huga meg kisebb, oszt ketten
arattak. Mink is nagyapammal arattunk. 6 vagta a rendet, a hugom csi
nata a kotelet, rakta bele, felszedni meg en szedtem fel a buzat. Bekotni
meg nem tudtam, hat, ugye, akkor meg csak tizeves v6tam. Nagyapam
avval kezdte: - No, ha ketten vattok, igyekezzetek, mer korbe vagom
a buzat. Meg v6tunk ijedve ... Nem rendet vagott, hanem elkezdte vagni
a buzat, oszt nem alIt meg sehun-sehun, hanem haladt korbe a tanya
koru. Majd oszt a vegin ugy elfogyott az az ell6*, hogy nagyapam elveg
zodott, oszt gytitt oda segiteni nektink.

A tizenket eves jany man aratott. Ez igy v6t. Edesapam elszegodott
aratni, oszt avv6t, hogy maj' en leszek a gylitoje*, tizenket eves v6tam.
De hogy jartam! Elajutam a naptu. A haz elott gytittem eszho, behoztak
a buzafodru. Akkor oszt abba az esztendobe nekem nem kellett gyuteni,
csak a masik esztendobe.

Tudom, nehez v6t a buza. Meg v6t dove, csupa rozsda v6t. En oszt
szedegettem, kapargattam, raktam kivibe*. Nagyon nehez v6t, de
nagyon nehez. Egyszer oszt belevagtam a gam6t* a kivibe, megalltam,
oszt aszontam apamnak: - No, hogyha az Isten ilyen nehezen adja
a kenyeret, nekem nem kell, egye meg 0 maga. Erre apam nem azt
mondta, hogy j6' van, mennye be, kisjanyom, pihenje, hanem eppen v6t
naIa egy buzakotel, oszt addig titott vele, meg egy szal maradt a kezibe.
Igen, mer hat csinani kellett. Sokan v6tunk, edesapam nem gyozott
annyi gyereket. Munka nem v6t, csak ezek az idenymunkak, oszt ha
masnak nem, de a fejedagnak* meg kellett lenni.

A nenem meg a szomszed embernek v6t a gyutoje. Oszt sokszor ritt
o is, mer hat aszatos* v6t a buza, nagyon szurta a keztinkot. Nenemnek
meg a kezibe is adtak a kotelet, de csak lemaradt. V6t egy Ftilop Imre
nevezetu ember, az aszonta nenemnek: - Ne rij, picinyem, tilj ide
a kereszt* tovibe, maj' sz6lunk. De nem tilttink Ie, a rendet csak felszed
ttik. Keresztelni meg maj' apamek kereszteltek.

Egyeles
Meg elmentek a janyok cukorrepat egyelni ide, Nagyallasra. Kilenc

eves gyereket man felvettek egy-ket h6napra. Tizenharom eves
korunktu meg man menttink summasnak* szejjel a nagyvilagba. Meg
hazudtunk is, hogy oregebbek vagyunk, csak vegyenek fel- kellett a piz,
oszt itthon nem v6t lehetosig, amivel keressen az ember. Repat kapa
tunk, kukoricat kapatunk, egyelttink, a csicskurat* vagtuk ki a gyepen.
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V6t olyan gazdatiszt, amek ugy a kezire vagott az embernek, mer velet
lend kivagtuk a repat. Hiaba, megszaladt a kapa. Mikor ott v6t el6tttink,
man reszkedttink. De azer csak j6 v6t. Kunhalmaru ket zsak lisztet hoz
tam haza a csaladnak. Mikor oszt hazaertem, ugy koszontem be edesa
nyamnak: - Dfcsirtessek a jezus Krisztus ...4

Kenyersutis
Regen a tizenot eves jany man stitotte a kenyeret. Sok kenyer kel

lett. No, szitalni a lisztet. De olyan szita v6t akkor, hogy fel nap kellett
a szitalasho, nehez v6t szitani - mint gyerek. Hat csak megszitatam, amit
meg, amit meg nem, az ment ugy bele. Akkor oszt edesanyam: - No,
kovaszolni kanallal. Fektidt anyam az agyba, ttid6bajos v6t. De en
mondtam, hogy nem birom, kezzel verem fel. - No, dagasztani. Felk6
teni Gabort, ketten csinaljatok. Mikor elfaradtam, oszt anyam nem latta,
nyujt6faval az 6rat meghajtottam, hogy mostman eltelt az egy 6rahossza.
Mer dagasztani egy 6rahosszaig kellett. - No, mostman lefekhetsz,
aszongya anyam. Mer csak ecaka lehetett kenyeret stitni, nappal nem
erttink nl. - No, akkor felkelni fUteni. Kiszedni a parazsat, akkor elvinni
a kutho ecaka, leonteni, nehogy feltamadjon ... Be is tettem mind a negy
kenyeret, oszt meg nem viradt. Ki is szedtem. Hej, de nagyon j6 kenyer
v6t az ... Majd oszt edesanyam meg azon a nyaron meg is halt.

A janyok summasnak, a fiuk cselednek* mentek. Nem v6t fontos az
iskola, mer nem lehetett fontos. Andras-napig sz6gatak*, akkor szaba
dutak. Akkor itt v6t a karacsony, telen meg rossz v6t az id6, nem nagyon
v6t labbeli, marciusba meg man menni kellett megint sz6gani.

En mikor heteves v6tam, man a masodik gazdana* v6tam kon
das*. Egy ing, egy gatya, meg egy kakas v6t a berem. P6tlasnak adott
a gazda egy kisgalambot. Keves v6t ez a ber nagyon, de addig se ettem
otthon.

Cseled
Mindeg a piacon tortint nekem a megfogadasom*. Kimenttink

edesanyammal a piacterre, akkor oszt edesanyam maga ele vett. Akkor
odament a gazda valamek gyerekho, akit kils6re j6nak tanat, oszt ker
dezte az anyjatu: - Hallja, kend, ideadna nekem ezt a gyereket kondas
nak? - Odaadom. - Mi bert ker erte? - Ennyit es ennyit. - Sok, nem
enged beltilie? Akkor a gazda is engedett, anyam is engedett, ugyhogy
megv6t az egyezseg.

Az els6 gazdam nagyon fukar v6t, akine sz6gatam. Vartam a regge
lit, vartam, de nem hoztak. Olyan ehes v6tam ... a tehin meg olyan sze-
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lid ... Mondom, en kipr6balom. Ahlguggoltam, megfogtam a eseesit,
oszt nye1tem azt a j6 me1eg tejet. No, ezutan en minden aldott reggel ezt
esinatam. Nem vartam en man semmire.

Engem e1sobbet egy t6t fogadott meg. Ottan kondas v6tam. Kivit
tek a szarvasi tanyara. Nem tudtam az that figyelni, mer annyi he1yen
fordut. Idegen emberek v6tak. T6tu beszetek, nevettek. Bors6leves v6t
fove sonkaval. Oszt en elterveztem, hogy azt beszetek, hogy a sonkabu
nekem nem adnak. Akkor kiszaladtam a szenakazal ala, oszt bebujtam.
Kerestek soka, lattam a labukot, mikor ott mentek el. Este oszt esak
kibujtam, mer akkor man kint meg jobban fetem. Bizon, sokszor gon
doltam, hogy j6 lenne hazaszokni, de nem tudtam az utat. Minden ket
hetbe haza jarhattam v6na, de olyan messze v6t gyalog, hogy nem lehe
tett. Tizenkilene kil6meter. Anyam gyiitt ki egy h6napba egyszer, hozott
egy kis tesztat, megvarrta a ruhamot, oszt ment vissza. Elkisertem egy
darabon. Ritam. Akkor aszongya anyam: - Bird ki, kisfiam, nagyon kell
az a ket mazsa buza is. Ny6e eves v6tam. s

Olyan ista1l6ba aludtam, ahun a diszn6k is ott v6tak. A jaszojba*
aludtam. Eeaka nem mertem felkelni. Akkor ke1tem fel, mikor a beres*
kizavarta a diszn6kot. Este is a beres kisert be, hogy lefekiidjek. A beres
is ott aludt, esak 0 a marhak 6dalan, meg neki v6t prieese* is. Nekem az
se v6t, hanem szalma a jaszojba, azon aludtam.

Az en gazdamek meg telen elmentek komazni, engem meg felzartak
az ista1l6padlasra a nagy hidegbe, oszt akkor a szeken morzsolni kellett
a kukoricat. Minden este. Harmadik nap osztan man delutan osszepa
koltam a poggyaszomot. Az epiiletnek a vegin leesapint6* v6t, oszt
a leesapint6ru kivittem a popretot*, ledobtam, oszt leugrottam. Oszt
hazamentem edesapamho. Reggel oszt gyiitt a gazda: - Verd el, ja',
Mihaly, ezt a gyereket, oszt viszem vissza. Aszongya edesapam: - Nem
hogy vissza nem viszi, de vegye tudomasu, hogy a gyereknek a berit
fizesse ki, amer igy bant vele. - 6 nem fiizeti. Hunya Istvan vat az albira,
annak adtuk perre. Mindent, az utasa fillerig, buzar, arpar, mindent,
ami ki vat alkudva, meg kellett a gazdanak fiizetni. Mer, ugye, akko
riba egy tizenketeves kanasz ket kobol buzat, egy kobol arpat, egy
malaeot, meg negyven koronat kapott. Majd oszt a masik evbe tobb vat
a szerenesem a gazdaval. Mikor meg man beres lettem, akkor nagyon
szep keresetem vat: ot mazsa buza, egy mazsa arpa, harom mazsa
kukoriea, egy koesi szalma, egy par esizma, egy par bakkanes, egy
malae, harmine pengo - ez vat a keresetem Szent Gyorgy naptu Andras
napig. 6
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Penz
Olyan nem vot, hogy a gyereknek pize lett vona. Nem is kovete

l6dzott, tudta, hogy nines. Ha esetleg kapott a keresztapjaru par fillert,
akkor jutott egy kis szentjanoskenyerre, de nem votunk a eukorho se
hozzaszokva.

Mikor kijartuk az iskolar, oszt dogoztunk, akkor se vot piziink.
Minden keresetet odaadtunk ed'sanyamnak, a eseledkeresetet is. Kellett
a esaladnak. Majd mikor man nagyobbaeska leginyek votunk, aszonta
edesapam: - Adok, fiam, pizt, esak nagyon keveset. Akkor meg ed'sa
nyam is dugott hozza egy kiesit, akkor azer man sokkal jobb vOt. Azer
edesapam tudta, hogy nahar, leginyek lettiink. Itt vot Kenyeres Andras
baesi koesmaros a Nagy ucan*, ahun most Belaek laknak. Oda jartunk.
Apam meg megmondta a koesmarosnak, hogy ot pengoig adhat hitelt
akarmek6nknek, 6 azer felel. De tobber nem. De en nem yettem igenybe
soha, iigy tudom, a tbbbi se. Pedig votunk oten, leginyek ... dehar nem
votunk mink esoze* kolkok!

A kozosbe dogoztunk. Nem vot kiilon kassza soha senkinek. Nem
vot az, hogy ez az en keresetem. Mindent haza. Engem oszt nagyon
beesiiltek edesapamek a keresetemer. Nagyon nagyra becsiiltek. Ugy
mondta edesapam: - Hallod, fiam, eredj el evvel a janyokkal summas
nak, maj' te eliranyitod 6kot. Gepho is en vittem 6kot.

Maj' mikor oszt no, nosu valamek, vagy ferho men valamek, akkor
mindenki annak keresett. Ha birtak, vettek tanyat a leginynek, ha nem
birtak, akkor ment arendas* hazba. Vagy megnosut, oszt lakott, ahun
eddig. Odahozta a felesigit is. Mink Juliskaval a komraba aludtunk a zsa
kok kozt. Enni kaptunk, oszt amit kerestiink, az man a mienk vOt. Hogy
menne hamarabb menjen mindenki a dogara ...

ISKOLA

Ovoda
Ovodaba csak a modosabb, meg a falusi gyerekek jartak. A tanya

siak nem. Telen nem is vot baj, a kisgyerek is eltert a tobbi kozt. Nyarba,
akkor man nehezebb vOt. A nagyobb gyerekek elmentek cselednek,
ennek-annak, oszt az anyjuknak is esak dogozni kellett. Istvan bacsiek is
hogy jartak. Istvan bacsi kihozta a felesigit kapani a ket kicsi gyerekkel.
Egy tekny6be csinatak nekik helyet a fod szelin. Oszt a nagyobbra vot
bizva a kicsi, de az is oteves vot. Akkor a nagyobb felvette, oszt leejtette
a kisebbet. Eltort a hargerince, pupos lett szeginke. Mikor arattak is
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a fiatalasszonyok, kivittek a palyast is, mer egyiknek is vat babaja,
masiknak is vat babaja. Oszt mikor egy rendet levagtak, pakkba tettek:
- No, Ilonank, eredj, szoptasd meg mind a kett6t. Mikor a masikkal
vegeztek: - No, Etel, most te eredj szoptatni. Nyarba is meg kellett fejni
annak az asszonynak a tehenet, oszt maga vat a kisgyerekkel. Hat micsi
mljak? A derekara kotottem egy kis kotelet, osztan kikotottem a faho.
Mer odagylitt vana a tehiny ala, akkor meg agyonnigja a tehiny. Nem
banta, hozza vat szokva. Mikor kapatunk, akkor is kikotottem. Kivit
tern egy pokracot, elteritettem, oszt akkor kikotottem a faho, oszt men
tlink kapani. Egyet fordutunk, akkor megneztem. Vagy aludt, vagy ha
nem, akkor megitattam, adtam neki egy falevelet vagy valamit, akkor
mentlink megint.

Egy 6v6nlf, szdz gyerek . .. Koztuk mindenfile: feher galleros, j61 oltozott, de sok
a mez{tldbas, es egy hosszu gatyds fiu is akad az elslf sorban.

N agy6voda, 1914. Ov6nlf: Ujv{uy Margit

[skala
En Hunyan* jartam iskolaba. Nem Hunya vat akkor meg a neve,

hanem Endr6dszentlaszla, meg Kondorostanya. De akkor meg alig vat
a templom konl ere meg ara egy-ket haz. Posta vat. Tanacshaza se vat.
Iskola meg vat harom! EIs6bbet a Malom-hazba* vat iskola meg a kossig
tanyaba*. Ott apam tanitott. Gatyas* tanita vat. Pali bacsi, Szilagyi Pal.
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Csak irni, olvasni, meg szamolni tanitott. Ugy vot, hogy az egyik nap uri
tanito tanitott, a masik nap a gatyas tanito. Az uri tanito ket iskolaba tani
tott, Baan Karoly* (1. sz. tabl.). Majd azutan az uj iskolaba jartunk Ben
cze tanito ur ele. Hat dollore. Egy tanterembe kilencvennegyen vo
mnk7• Azer Bencze Jozsefnenek vot ideje mindent megmagyarazni, aldja
meg a teremto halo poraba is. Az egyik kisfat kikaroztak, a masik kisfat
ugy hagytak. A kikarozott fa el vot keseredve, hogy neki csak egyenesen
kell MIni, a masik meg hajladozhat. Eltelt egy-ket ev. A kikarozott fa
egyenes maradt, a hajladozo fa meg elgorbut, senkinek se kellett. Ezer
kell iskolaba jarni. Vot ugy, hogy ketszaznyocvan gyerek jart Bencze
tanito ur meg a felesege ele. Tanito ur ele az egy-ketto-harom, Mariska
neni ele a negy-ot-hat. Az uj iskolaba a falon vot ilyen vasbadog, azon vot
csap, abbu ihattunk. Ez nagy dolog vot, ilyet addig nem lattunk. Yak
Peter bacsitu hordtuk bele a vizet. Bencze tanito urek meg vasarnap is
foglalkoztak veli.ink. Minden honap elso vasarnapja a hitterites napja
vot. Tanito urek hoztak egy ilyen hetven centi magos neger figurat, de
nagyon szep vot, a hata megett egy fekete cidruskereszt vot, alatta szikla
tomb, az vot a persely. Sarga kalapja vot a negernek. Akkor vinni kellett
ket fillert. Akkor imadkoztunk, oszt mikor vege vot az imanak, akkor
mindenki bedobta a pizt, a neger meg mindenkinek meghajtotta a fejit.
De olyan erdekes vot, hogy aki tobbet dobott, annak haromszor is meg
hajtotta a fejit.

Majd oszt elgytitttink ide a Polyakhalomra* lakni. Ott meg nagyon
messze vot az iskola. Setet vot, mikor induni kellett, oszt megint setet
lett, mire hazaerttink. Nagy sarba, vagy nagy hoba. Kifaradva. Mikor
oszt hazaerttink, odatilt egyiktinkho edesapam, masikunkho edes
anyam, hogy a lecke Ie legyen irva. De man minden bajunk vot, enni se
tudtunk. Akkor oszt lefektidttink. Huszonkettobe olyan tel vot, hogy
ugy csinatak nektink, gyerekeknek utat, hogy befogtak a szankoba, egy
nagy tonkot huztak maguk utan, igy oszt lett egy kis utocska. Oszt igy
menttink mint gyerekek. Nem latszottunk ki a ho kozu. Akkor osszefog
tak edesapamek, meg Szabo tanito ur. Kibereltek egy istallot, oszt csina
tak egy maganiskolat. A gyerekeknek nem vot csak nagyon messze
iskola, Szabo tanito urnak meg nem vot allasa. Az oreg Varnyunak meg
a Polyakhalmon vot egy nagy istalloja, azt odaadta a gyerekeknek. Akkor
a tanito ur, meg a sztilOk vittek oda fodet, a gyerekek eldogonyoztek,
toreket szortak ra. Tettek bele egy nagy kalyhat. Akkor Grosz fatelepes*
piz neku adott olyan ot centis vastag deszkakot, azokot raszegeltek a szti
10k oszlopokra, azon tilttink. De sokszor belement a szalka a fene
ktinkbe! Telen meg vitttink csutkat, gallyat, avval fUtotttink. Jart oda
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vagy ny6evan gyerek. Nagyon j6 tanit6 v6t Szab6 tanit6 ur,
aldja meg az Isten meg az emleket is. Este meg olvas6kor v6t, az emberek
jartak oda.

A Kertekbe* el6szor esak a Csaki-iskola v6t. Jartunk vagy szazan
Csaki tanit6 ur ele. Olvas6konyv, fOldrajz, katekizmus, biblia, ezeket
tanutuk. Mindennap mast mondtunk. De nem v6t el6re megmondva,
akkor mondta meg a tanit6 ur, hogy manpedig ez lesz, vagy az lesz. Orak
nem v6tak akkor. Reggel elkezdtiik, delutan negy 6rakor fejeztiik be
a tanitast. Majd oszt megesinatak a kapolnasi iskolat. Ez egy tanterembli
alit, meg a kapolnabu, mer, ugye, oda jart ki misezni a pap. A kapolna Ie
v6t valasztva hermonika-ajt6val, v6t benne egy rendes kis oltar, akkor
meg szentkepek a falon. Az egyik szentkeprli v6t egy legenda: mikor
majusba v6t ez a litania,* akkor az egyik asszony latta, hogy a szentkep
megmozdut. Az iskolaudvar kozepin v6t egy harang. Mikor meghalt
valaki, azon huztak el a lelekvaltsagot*.

Uradalmi iskola
Nagylaposon uradalmi iskola v6t. Oda esak azok jarhattak, akiknek

uradalomba d6gozott az apja, vagy az anyja. Mer az maganiskola v6t.
Ingyen kaptuk a konyvet, irk:it*, eeruzat, mindent az urasag adott.
Kemenee v6t az iskolaba. Minden heten masik sziil6 fUtotte. Minket
vegig Dinya Regina tanitott. Szigoru v6t, de nagyon szerettiik. V6t egy
fiu, akinek nem v6t j6 esze teljesen, de ugy bantotta, hogy nem tudja
megtanitani irni meg olvasni, hogy sokszor kiment az udvarra sirni a mi
tanit6 nenink. Meg visszagondolni is j6 Dinya Reginara.

A faluba man modernebb v6t az elet az iskolaba, jarda v6t! Akkor
meg nem jartak egyiitt a fiuk, meg a janyok, kiilon v6t az iskola. V6t
a polgari iskola a templom irant. El6szor esak ket tanterem v6t, azutan
oszt Csernus* beepitette vegig. En Szebeni tanit6 urho jartam, meg Palo
tai Feri baesi ele. Feri baesi Endr6d legjobb tanit6ja v6t. 6 v6t a legjobb
nekem. Koveteltek. Ahany hiba, annyi karmas. Szebeninek hat esaladja
v6t. Nem nagyon v6tak megfiizetve, j6szaggal is kellett nekik foglal
kozni. A polgariba Koezkas tanit6 ur v6t az igazgat6, meg tortenelmet
tanitott. Szep, magos ember v6t. Kedves. Cs6kasi, Janes6, ezek leginyek
v6tak. Akkor meg v6t Zelezinyi Olga, meg v6t egy nemet tanarunk, az
santa v6t. Akkor tandijat kellett fiizetni a polgariba. Az elit esalad jart
oda, meg a kozeposztaly. A Bang6 utea.

En a Mirh6n* jartam a Sifner-iskolaba*. Orb6k Janos v6t a tanit6m,
azutan Orb6k J6zsef. Oszt v6t a Mirh6n egy koesma. Mikor elmentek,
valamek gyerek v6t a felvigyaz6. Akit az felirt a tablara, azt a tanit6 elnas-
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pagolta, mikor visszagyiitt. Orb6knak hat esaladja v6t. A Mirh6n tani
tott egy id6be Hunya Lajos is. Egy szazkileneven eenti magos, szazhar
mine kil6s ember, rettegtiink, ha esak rank nezett. Ott tanitott meg egy
id6be Dinya lea neni is. Az olyan j6 v6t, mikor leiilt mellenk, mer
nagyon j6 szaga v6t. Meg most is, ha j6 illatot erzek, 6 jut az eszembe.
Pipereszappan v6t, de mink azt akkor meg nem 6smertiik.

A szarvasvegi iskola* az en id6mbe meg zsindelyes v6t. Ket tante
rem, negy osztaly. Kett6be tanitott Klinghammer tanit6. Nagyon poros
v6t az udvar - annyi v6t a gyerek, a fU nem maradt meg. Riibli tanit6 is
ott tanltott, az iskolaudvarba lakott.

A gyerekeknek tizenket eves koraig k6telez6lett v6na jarni. Kudtek
is anyamnak a k6ssighaz<itu a figyelmeztetest, deh<it nem tudott miesi
nani. Edesapam meghalt a haboruba, anyam ment d6gozni, engem meg
kivett az iskolabu. A kiesikre vigyaztam, meg otthon v6t a j6szag, azt
elvegeztem. Mikor elertem azt az id6t, akkor meg mentem summasnak.
Igy osztan negy osztalyt vegeztem.

En meg vizsgan tan sose v6tam. Esetleg a masodik osztalyba tudtam
belelepni. Az v6t a helyzet, hogy Andras-napig sz6g<itam, telbe meg hun
eip6 nem v6t, hun ruha nem v6t, hun a masiknak kellett, oszt akkor en
lemaradtam.

En Hunya J6skaho jartam v6na iskolaba. Cselednek v6tam szer
z6dve, oszt csak szombaton delel6tt mehettem el, mikor elvegeztem
a j6szagot. Akkor neha mondogatta Hunya J6ska, hogy ez a gyerek pedig
tudna tanuni, de en t6bbet iskolaba nem mentem. Beres lettem, nagy
kondas, ez v6t a leeke. Ha nem j6' vigyaztunk a j6szagra, szepen elvertek
a gyereket a korbaeesal, meg a kanesikaval.

De bent a faluba se jartak a gyerekek rendesen iskolaba. Mikor
kikelt a liba tavaszkor, akkor man nem mentiink. Oszkor meg esak
akkor mentiink fel, mikor bees6z6tt az id6, hogy man nem lehetett
a j6szagot legeltetni. De nem ugy v6t am telbe se, hogy no, ennek a jan
nak tanuni kell, nem. Fonni kellett a eseput. Az 6regebb jannak meg
a rokan a kendert. Sz6ttiink, es6riiltiink,* oda v6tunk fogva.

I skolaiJelszereles
A bak6 vaszonyaesk6bu v6t, sz6v6tt anyagbu. Gatyamadzag v6t

rak6tve. Mikor gyiittiink haza az iskolabu, nagyokot iit6ttiink egymasra,
kiszakadt az aesk6, a palatabla meg kettet6rt. No, ebbu nagy baj lett,
mer nem nagyon v6t piz masikra, hogy vegyenek. V6t, akinek elny6tt
kab<it h<itujabu esin<itak tarisznyat. Az en apam nekem esinat olyat, hogy
leedarabokra esizsmaszarat rasz6gelt. V6t neki hajt6kija is, hogy ne
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essen bele az es6. Szij vot nisz6gelve, oszt a hMamon hordtam. Nagyon
szep vot. Vot, akinek drotbu vot a niskaja, vot flile, oszt fogta.

Igencsak vot mindenkinek palatablaja, annak vot kockas meg vona
las odala, arra irtunk palavessz6vel. Fiizetiink nem vot. Olvasok6nyv
v6t, nyelvtan, hittan, fOldrajz. Akkor vot szamologep szaz golyoval, ezt
vitte mindennap, ha vat neki. Akkor vot meg toktarto*. Az olyan vot,
hogy tizenket centi hosszu, ket-harom centi magos fadoboz, tolos vot
a teteje. Ebbe minden belefert. Egy ceruzM harom-negy fele vagtunk,
avval irtunk. Akkor minden ket gyerek el6tt vot a padba tintasiiveg,
olyan siillyesztett, abba martogattuk a tollat.

Reggel menni kellett a templomba az iskolabu. Reggel fel nyolcra
kellett menni az iskolaba, onnat csapatostu mentiink a Nagy utcan vegig
a templomba, a tanito neni vezetett benniink6t ket sorjaval. Mikor oda
ertiink, vot egy feloras mise, el kellett mondani: hiszek egy Istenbe,
hiszek egy hazaba, hiszek Magyarorszag feltamadasaba. Vot a temp
lomba egy 6regember, a bakter. Bot vot nala, oszt amek gyerek rossz vot,
kopp, egyet a fejire iit6tt.

Tan6rdk
Reggel nyoc oratu tizenket oraig vatunk iskolaba, ebbe vot egy kis

sziinet. Akkor haza kellett gyiinni, megebedeltiink, akkor vissza megint
ket orara.

Iras, olvasas, szamolas, katakizmus. Endr6d6n maj' mindenki kato
likus vot. De ha nem vot katolikus, az is ott vot veliink.

Reggel elmondtuk a Hiszekegyet, azutan az egyszeregyet. Danotuk:

~ : r trr £1 r r;: ~
EIlY -szer ellY: ellY, ket-szer ellY: ket-tO...

Kisiibbet vot fOldrajz, t6rtenelem, termeszettan, szamtan-mertan,
helyesiras, magyar irodalom, hittan, gazdasagtan, de inkabb csak a jobb
modu gyerekeknek. Mikor let6t6ttiik az evet, levizsgaztunk. Vot vizsga
bizottsag, az iskolaszek kiidte, ket szemely. Tablana kellett felelni
a t6bbi el6tt. A szamolas vot a legf6bb tantargy, azutan a t6rtenelem,
meg az olvasas. Minden heten vot ket orahossza hittan, ezt a plebanos
tartotta. Most is tudom: Jakobnak tizenket fia vot: Ruben, Simon, Levi,
Juda, Izakhel, Zabolon, Dan, Neftei, Gab, AZel, Jozsef, Benjamin.
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Ezt is a hittan 6nin tanutuk:

Mestereknek mestere
(VaUasos temajU iskolai enek)
1.: Kerdes:

Mestereknek mestere, mondd meg, mi az egy?
Felelet:

Egy az Isten, az Uristen, aki el fOlottiink, mindorokke ammen.
2. Kerdes:

Mestereknek mestere, mondd meg, mi a ketto?
Felelet:

Ketto M6zes tabhija, egy az Isten, az Uristen, aki el fOlottiink,
mindorokke ammen.
3. Kerdes:
Mestereknek mestere, mondd meg, mi a harom?
Felelet:

Harom isteni szemely, ketto M6zes tablaja, egy az Isten, az Uris
ten, aki el folottiink, mindorokke ammen.
Igy tovabb egyesevel tizenkettoig.
Az utols6 versszak szovege:
12. Kerdes:

Mestereknek mestere, mondd meg, mi a tizenketto?
Felelet:

Tizenket apostolok,
tizenegy partiarka,
tiz parancsolatok,
kilenc angyali karok,
nyolc boldogsag,
het a szentseg,
hat kanai vodor,
ot arpakenyer,
negy evangelista,
harom isteni szemely,
ketto M6zes tablaja,
egy az Isten, az Uristen, aki el folottiink, mindorokke ammen.
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=4..llo 1. kerdes: \ '=- 1. fe1elet~. r-
~ :p u ~r ggzr oJ ;) Jf f u ~ CJ r EA~~

lo\estereknek mestere, mondd meg, mi az egy? Egy az 1sten, az Uristen,

~~:i~ r lr r bC:t£J21Jf1rcsr(j rI CJ )J XiJ~~
aid e1 folottUnk mindorokke ammen. '·1estereknek mestere, mondd meg, mi a kettO?
• 2. felelet:

~--nMQ ,D rI r r r%§7c r fttrt11i r Gt' rl§~
~ KettO M6zes t~bl~ja. Egyaz 1sten, az Uristen, aki e1 folottUnk,

3. kerdes: 3. fe1elet:

~~: tr FJ; ; IP u (r(bti- i~fJ ~ n ,;JrE-
mindorokl<e ammen. t/.estereknek mestere, mondd meg, mi a hilrom? H~rom isteni szemely.

ja, a <1 e 0 a un I

Vat kert is az iskohlnak. Akkor annak a tanfto bacsinak vot
tehene is. Mink huztuk ki a szenat a szalmakazalbu, oszt vittiik be
a tehfnnek. A tanfta bacsi meg vette a vallara a kaszat, oszt kaszalt.
Minden gyereknek vot vetemfnyf6dje, kinek lett szebb, arra oszta
lyoztak. Majd mikor elgyiitt a tavasz, a buzaf6drii kellett kiszedni
csutkatovet. Osztan kimentiink. Az egfsz iskola. Oriitiink neki bor
zaszta, hogy megyiink kiranduni.

A hat elemi uran vat ismet16 iskola, ketszer egy heten. Oda man
nem nagyon jartunk, mas dogunk vat.

Endr6don vot inasiskola a mostani nagylany iskola helyin. Az
ereIyesebb tanft6k tanitottak benne, meg Csernus. Vat Csernusnak
egy gyokerbii font botja, en erre a botra nagyon emlikszek.

Levente
A levente meg olyan vot, hogy mikor a tizenket evet bet6totte,

akkor jarni kellett a fiugyereknek minden vasarnap leventebe. Ez
odaig kellett, meg be nem soroztak. Ez vat a tanyan a levente. Bent
a faluba Szent Alajos cserkeszcsapat vat. Aki polgarista vat, az maj'
mindenki cserkesz is vOt. Kirandulni jartunk, tettiik a prabakot,
enekeltiink.

Mentiink rornazni a ligetbe, oszt akkor fUjtak a cserkeszek
a kiirtot, oszt arra leptiink. Sotetkik szoknya, meg feher matrazbluz
vat, ebbe rornaztunk, az egfsz iskola, ugy gyiitt a szabo merteket
venm.
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Tovabbtanulas
A hat elemi utan a fiugyerekbu sokan inasnak mentek. Keves

v6t a fOd. Edesapamnak hetven-ny6cvan hold fodje v6t ugyan, de ez
ny6c fele ment. Osztan nagyon j6' kellett azon gazdalkodni, hogy
jusson is, maradjon is. Amelle kellett egy szakma, asztalos, hentes,
kovacs. En hentes lettem.

En meg inasnak se mehettem. Mikor befejeztem az iskolar,
akkoriba hirdettek Endrodon a szovetkezeti malomba, hogy ket inast
felvesznek. Mondom edesapamnak, hogy oda szeretnek jelentkezni.
Fiam, oda ftizetni kell. Evvel befejezodott. fgy oszt elment a kedvem
ettu a szakmatu.

En meg azer lettem szab6, mer edesapam igy allapitotta meg
annak idejin. - Fiam, nalunk a haboruba a szab6knak v6t a legjobb,
mer azok j6 helyen d6goztak. Futott, tiszta helyen, har neked is sza
b6nak kelllenni. fgy oszt szab6 lettem.

Engem nagyon akart tanittatni a tanit6 neni. Mondta jobbru is,
balru is anyameknak. Hogy a postaskisasszony kioregedett, menjek
tanuni, oszt akkor oda tesznek. De azt mondta edesanyam, en nem
nevelek kisasszont, nem adorn. Meg a tobbi testverem mit mondott
v6na ... Kijartam a hat osztalyt, utana fogtam a kapar.

Tanyai iskolai kep. Ugar, 1937.
A kepen az ugari lanyokat latjuk felejthetetlen tanit6jukkal:

Par6czai Gergellyel.
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Vilmosunk vegett is tizent a tanit6 ul', hogy eztet jal'assa edesapam.
De nem v6t rava16. Akkol' Csernus apatul' a kezibe vette, oszt kitanittatta
Szolnokra jart femipari iskolaba. Onnan a Ganz-gyarba szerette v6na
apar ur, de nem v6t felvetel. Akkor elment a Lang gepgyal'ba, sajarmagat
tanittatta tovabb. Most gepeszmernok.

Mikol' az en ocsem kijarta a polgarit, elment Szeghalomra gimnazi
umba. Abba az idabe is nagyon sokba keriit a tanittatas. Egy tehinnek az
ara kellett; mikor felment, azon felii meg minden h6napba harom mazsa
buzanak az arar kellett kiideni. De ugy, hogy masodikara bent legyen,
mer maskepp harmadikara a gyerek man itthon v6t. Megmondta edes
anyam erthetoen: - Fiaim, tikteket nem v6t m6dunkba ... ez meg nem
val6 parasztnak, ez vagy ablakosnak val6, vagy tanuni, mer nem all
a kezil'e a munka.

Regina nenem Szarvason tanut. Neki meg ugy hordtuk be a hatun
kon a kommenci6t* gyalog. Feluton elvitttik edesanyamnak, akkor oszt
o vitte tovabb. Lisztet, levestesztar, babot, makot, tiszta ruhat. Akkor
meg a kosztnak val6t vinni kellett.

En Nagyvaradra keriitem polgariba a Szent Vince Il'galmas Nove
rek iskolajaba. Hunya Irma is ott jal't. Bar6 Apor Vilmos* v6t a hit
oktat6m.

Har ... rosszak v6tunk mink is. Emlikszek, az a Homoki-haz* vala
mikor nadas haz v6t. Oszt mindszentkor - mint gyerek - szedttik ossze
a gyertyat a temetobii, oszt vitttik a falun vegig. Beletetttik a tokbe,
ijesztgetttik vele a nepeket, mer meg szemit is csinarunk. Os:.?:t bizon
maj'nem meggyujtottuk azt a kis rossz nadas hazat. Masnap osztan gytitt
a csendor: - Na, ki v6t az? Oszt j6' elkent benntinkot. A csendol'ok kony
nyen lekentek egy-ket pofont, erre szamitani kellett ...

Akkor tudom, borzaszt6 szeretttink madarra vadaszni. Egyszer
a mirh6i iskolanak az egisz csereprendszerit armozgattuk vel'ebtojaser.
Laci ocsem meg felallt a kiminy tetejire, mint egy g6lya.

De nagyapamek is rosszak v6tak. 6 meselte el a tavaszi kiverest.
Ahun most van a Dombszog, ott v6t egy iskola, meg ott v6t a komp is,
ami a Korozson vitte ar az embert-allatot. A falubeliek ott akartak a bir
kakot a Kisretre* kihajtani ar a kompon. Har - elindutak az emberek reg
gel a birkakkal. Minden haztu ket-harom birka. De a gyerekek is akkor
gytittek az iskolaba. Osztan meg pa1l6* v6t a jarda, az arkon keresztii
meg pa1l6hid. Oszt minden pa1l6hid elatt nagyon begettek a birkak, mer
feltek. No, erre a gyerekek is. Ket utcaval erebb man vagy tizenot gyerek
begetett, ahogy a torkan kifert. A mozina osszeertek a gyomavegiek
a szarvasvegiekkel*, akkor man v6tak vagy negyvenen, az mind bege-
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tett. Mire az iskola ele ertek, vagy szazan begettek, ugyhogy a 'birkak
csak alltak, nem mertek atmenni a kompon. De akkor man varta a gyere
keket Szebeni tanit6 ur a nadpacaval: - Bedoni! Tizesevel! Ugyhogy
megemlegettek az endrodi gyerekek a tavaszi kiverest.

I skolai biintetesek
Kaptunk meg az iskolaba tenyerest, meg fenekest. De kellett azl

Most is aszondom, hogy j6' tettek, nem haragbu v6t az! Oszt azer megta
nutuk a becsliletet. Har ha mink egyszer is betortiink v6na valahova, tan
agyon is litottek v6na benniinkot ... nem az a vilag v6t akkor. A tenyeres
meg a fenekes nagyon kiilonbozo v6t. - Tartsad a tenyered, akkor mind
a kettot oda kellett tartani felfele tenyerrel, a tanit6 ur meg belecsapott
otot-tizet, mikor milyen nagy v6t a bunlink. En a fenekest jobban szeret
tern. V6t dobog6, arra rafeklidt a gyerek, Ie a nadragot, oszt ugy gatyara
a nadpacaval. A gyerek meg j6 nagyokot orditott: - Jaj, jaj tanit6 ur ...
Akkor oszt a nadpacar kicserettik rendes pacara, mer az mingya eltort.
Ami tanit6nknak olyan pacaja v6t, hogy csak lilt a tanit6 a katedran, oszt
az utols6 padig is elert vele. Akkor ratitott a gyerekre: - Csendbe legye,
Samu! Mit is csinar v6na szaz meg szazotven gyerekkel ... Az en tani
t6mnak az v6t a szava jarasa: - Diszn6 peli perda pi6ca gyalazatos dogei!
S6z1ak, paprikazlak, azutan j61eszel s6tart6nak!

A janyok inkabb csak tenyerest kaptak. Meg a szoknyan keresztu,
ez v6t az tilepeles. Tizpercbe oszt kerdezgettiik egymast: - Te hanyat
kapta? - Gtot ... akkor oszt megbeszettik, hogy igazsagos v6t, vagy nem
v6t igazsagos.

A fiuk meg olyat csinarak, hogy ha sok fenekes v6t kilarasba, akkor
ot gomber beallt az egyik a masik helyett. De ez veszelyes v6t, iigyes
kedni kellett, mer ha eszrevette a tanit6 ur, akkor mind a ketto kapott.

UNNEPEK*

A mi gyerekkorunkban az tinnep az tinnep v6t, akkor nem d6goz
tunk semmit. Nehezen vartuk, de meg is tartottuk. A vasarnap, az is
tinnep v6t. Minden vasarnapot megtartottunk. Akarmit d6goztunk,
szombaton delvel kifogott benntinkot edesapam: - Gyeriink, fiaim,
haza. Mosakodni, tisztalkodni, h6nap templomba. Edesapam meghall
gatta a publikaci6t*, megtudakolta a hireket a faluba, mink jacottunk
egy kicsit, elmenttink a moziba, akkor osztan hetftin hajnalba: - No,
gyeriink a munkaba.
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Betlehem
Nevnap, sziiletesnap - ez csak a feln6tteknek v6t. Nekiink a legna

gyobb iinnep a karacsony v6t, meg a husvet.
Adventba* mentiink a hajnali misere kishlmpaval. A tanit6 ur 6ssze

szedte, akik a tanyaru akartak gyiinni. Ott gyiilekeztiink az iskola udva
ran, akkor oszt gyiittiink befele a faluba a sok kislampaval. Folyt a temp
lorn falaru a viz, annyin v6tunk. Nyitva kellett hagyni az ajt6jat. Kara
csonra szi.ilem siit6tt-f6z6tt. V6t ott minden! Mindenki annyit evett,
amennyit akart. Ajandek nem v6t, a karacsony vot az ajandek. Kiszii16d
tiink a betlehemre*. Edesapam faragta a jaszojt, a Kisjezust, sziilem az
angyalnak csinara a ruhar, bunda kellett, csillag kellett a haromkiralyok
nak. Akkor oszt elindutunk. Osszejartuk Endr6d hatarar: Nagylapos,
Rigalyos, Csejt, Varnyas, Hala, Udvarnok* - ezek karikaba vannak
- mindeniive elmentiink. Oszt enekeltiink szepen.

Harom nap mentiink, bandaba. En nem az ocsejeimmel mentem.
Ok is harman mentek, de en azokkal nem mentem. Az en 6csem angyal

Iskolai betlehemesjatek 1904-bOl. Szepek a hosszu hajll kislanyok, az el'telmes arcu
fiuk, mutatosak ajelmezek, gondos a beallitas. N em latjuk a kepen az igazifOszerep

lot: a Tanit6t, aki mindezt letrehozta.
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v6t, fehir ruhaba, de nagyon rossz v6t. Ut6jara ugy osszeveszett a tobbi
vel, hogy az angyal agyon akarta verni a piszkafaval amazokot. Mink
nem, mink vitttik a csillagot is, fejtinkbe a csak6, keztinkbe a bot, men
ttink a kiforditott bekecsbe* .

Jartunk ujevet koszonteni is. V6t egy hosszu versem, ugy kezdo
dott:
- Boldog uj esztendot adjon a J6isten,

oromet es atdast mindnyajuknak itten ... - evvel a verssel elmentem
mindentive. Fenakelekna kaptam at vagy hat narancsot, ennekem az
olyan boldogsag v6t ...

Aproszentek
Akkor, ugye, gytitt az apr6szentek*. Hu ... kifiguraztak benntin

kat edesanyamek. Elkiidott bennunkot - mondjuk - Karoly bacsiho
edesanyam. - Karoly bacsi, adjon man egy kis tormar! Karoly bacsi,
szeginy, elfelejtette az apr6szenteket, vette felfele a tormar a fodbii.
Hazavitttik, akkor edesanyam man kiidott is visszafele benntinkot:
- Aszonta edesanyam, ez nem j6 torma, nem eleg eros, masforma torma
kell. Akkor oszt eszbe kapott Karoly bacsi, hogy ezeket el kell verni, mer
mama apr6szentek van. Akkor oszt fUzfavessz6vel: - Ez eleg eros, ez
a torma??

Igencsak vagtak maj' minden hazna. Akkor oszt el6vetttik a rozsdas
tepsit, a rossz villakot, rossz kanalakot, menttink diszn6tort koszonteni.
Mondtuk a verset:
- Ugy hallottuk, diszn6t oltek,

harom szat kolbaszt totottek,
en fogtam a ftilit-farkar,
nekem is egy darab kolbaszt.

Akkor v6t, ahun oszt adtak egy kis kolbaszt, de v6t ugy is, hogy
elzavartak benntinkot, oszt a h6ba de megftirdettek! Akkor 6vatosan
.visszamentunk, oszt a kemencebii kiloptuk a kolbaszt. Hat, ugye, mer
nem vigyaztak jobban ...

Akkoriba meg jartunk farsangolni is, a rokonok. Beszegettek,
sutottek a fankot. V6t a szalagos fank, a bibilab. Edesanyamek felsorol
tak a rokonsagot, a termest, meg hogy kinek mi a baja, mink meg, gyere
kek, kimenttink csapatostu jacani. Ha meg eros tel v6t, akkor edesanya
mek nem vittek benntinkot. Ez is nagyon j6 v6t, ugye, csak szabadabbak
v6tunk.
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Husvet
Akkor, ugye, man itt vot a husvet. Menttink a kiskaskaval, husvet

elott, janyok, le-fel, oszt minden utcaajto elott elmondtuk:

i inn.n J Jj J J In J-;I n AI n ;]qJ J ~
Mlkor en lskol~ba Jartam, egy csepp tint~t cseppentettem a tehir rl.lh3llra,

~ ,~ sErb J J-j;:1 J) tf? R ~ ; JHtE1~~~
a cipOm orrara. Navarina, navarina, CSllrVena pi tty I

Akkor sok helyt kaptunk egy-ket tojast. Mink, gyerekek man akko
riba nem nagyon tudtunk aludni, mer azon gondolkoztunk, hogy csak
man virradna ... Egy ketdecis tiveg vot, abba szagos szappannak a leve
vot szepen arszurve, lek6tve gyoccsal. Azt a gyocsot kiszurkaltuk, oszt
menttink egyik sorru Ie, a masikra fel. Man mikor nagyobbak votosgat
tunk, akkor man nem menttink mindentive, csak ahova a szfviink hu
zott.

Elso dldozds
A piink6sd ketnapos iinnep vOt. Ilyen tajba vot az elso aldozas is.

Ugy harmadikos korunkra man megtanutuk a bibliat, a katekizmust,
a gyonast, meg a lelkiismeret-vizsgalatot. A buneinket a tizparancsolat
szerint kellett felsorolni. Aldozo cstit6rt6k6n voltunk elso aldozok,
elotte valo nap meg el kellett menni gyonni... Felirtuk a papirra
a buniink6t: nem imadkoztam, csufolkodtam, nem fogadtam szot ...
Ocsi, az enyim, elment gyonni. De szalad vissza. - Mi bajod van, kis
fiam? - Edesmama, itthon hagytam a bun6m ... Akkor oszt masnap
mentiink aldozni. A kislanyok fehfr ruhaba, koszoru a fejiink6n, kis
faryol, fehfr gyertya a keztinkbe, at vot k6tve szalaggal. A fiukon s6tet
kfk nadrag, fehir ing, fehfr zokni, lakkcipo, ha vOt. A mise vegin a gye
rekek megaldoztak, akkor kimentek a templomkertbe, ott meg vot
teritve, kaptunk kavet, meg kalacsot, utana mindenki kapott egy szent
kepet.

A bermalasho man tizennegy evesnek kellett lenni. Akkor kigyiitt
a piisp6k Varadru. Magyar ruhas lovasbanderium* ment elejbe. Akkor
a piisp6k rarette a gyerek fejire a kezit: - En tegedet megerositelek
a hitedben. Akkor a keresztanyanktu kaptunk valamit.
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BETEGSEGEK ES GYOGYITASUK

Sok gyerek sziiletett regen, de sok meg is halt. Mikor man elerte azt
a ket-harom evet, akkor lehetett csak bfzni hozza, de addig maj' minden
masodik gyerek meghalt. (2. sz. tab!.) Orvosho csak akkor vittek, mikor
man nem nagyon lehetett rajta segfteni. K6rhaz? Ahho meg fodet kellett
v6na eladni, akinek v6t. Ugyhogy inkabb csak hazilag gy6gyftottak
a gyerekeket.

Ehbetegseg
De a tudatlansag is nagy baj v6t. Nenem, mikor kicsi baba v6t,

ehbeteg v6t. Nem v6t annyi esziik a nepeknek, hogy ehes a gyerek, keyes
neki a tej, amit szopik. Hanem aszontak anyamnak, hogy lopjon mosoga
t6rongyot, oszt azt kell a gyereknek a feje ala tenni. Nohat anyu ellopta
annak a mosogat6jat, aki ezt javasolta. De mer nem aludt a nenem? Mer
ehes v6t. En otodik v6tam anyamnak, de en is ehbeteg v6tam. Hogy feb
ruarba sziilettem, majusba vittek 6tani, akkor man v6t 6tas. De be v6tam
faslizva, nem lehetett megfogni, mer csak a borom, meg a csontom v6t.
Kovacs* doktor, mikor meglatott, aszongya: - Jaj, micsinata, hat ez
a gyerek ehbeteg! - Hat szoptatom en! - No, ennek a gyereknek, mikor
hazamegy, rogton tehfntejet aggya! Akkor kezdett el nekem anyam tejet
adni, oszt akkor kezdtem el megmaradni.

Makhaj
Mikor meg nem aludt a kisgyerek, akkor makhajat foztek neki.

Apr6ra osszetortek, akkor egy kis edenybe megforraltak, nagyon szep
aranysarga vize lett neki. Pici cukrot tettek bele, abbu adtak a gyereknek
egy kaveskanallal. Az anyja megjarhatta a falut, aludt a gyerek. De ez
veszelyes dolog v6t, akar orokre is elaludt a gyerek, ha veletleml sokat
adtak neki. Edesapam nagyon tiltotta: - Meg ne tudjam, hogy makhajat
adsz a gyereknek!

Szemmelveres
Mikor olyan j61 konlnezegette valaki azt a gyereket, akkor az anyja

az als6szoknyajaval gyorsan megtiiriigette a kis areat, meg a kis szemit is,
hogy tudjon pihenni az a gyerek. V6t, aki man elore tiiriigette. Szemmel
veres ellen j6 v6t az is, mikor 6lmot ontottek a kucslyukon. Az 6lom
olyanra gurut ki, amilyen a megront6 v6t. V6t, ahun az ajt6 sarkara
ontottek hat kanal vizet, v6t, aki a babanak a kis testit mosta vegig a hat
kanaI vfzzel.
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OZomontes
Ha a kisgyerek ecaka felijedt, akkor megint 6lrnot ontottek a feje

felett, hogy megis, mitu ijedt meg. - No akkor, aszongya nagyrnama,
gyertek ide, maj' mostan 6lmot ontiink. No, akkor meggyutottuk a gyer
tyat, akkor alameniumkanaIba betett egy kicsike kis 6lrnor. Akkor azt
elolvasztotta ottan a gyertyalang felett, de man a masik kezibe ott v6t
neki a hideg viz a poharrral. Es akkor, mikor az 6lom elolvadt, hirtelen
a vizbe beleontotte, akkor az rnegaludt, es akkor azt mondta nagyrnama:
- Nezzetek csak, gyerekek, har a kakastu ijedt meg, ez teljesen kakast
abrazol. Kimutatta az 6lom. Mink annyira neztiik, gyerekek. Hat. ..
rnondjuk, rnutatott valamit, de en soha nem tudtam kineznl, hogy kakast
abrazol, vagy eppen kutyar. De azer v6t abba valami.

Futfajas
Ha a kisgyereknek fajt a fiile, akkor Szent FiilOp-napi* vajat kellett

belecsepegtetni a fiilibe, amit akkor nap kopiiltek, meg siitottek ki.
A fiilre j6 v6t meg a k6r6zs~* is. Nadas tet6k v6tak, azon konnyen rneg
terrnett a k6r6zsa, meg v6t az istall6nak lecsapit6ja is. Negy-ot levelet
kinyornott kiskanalba edesanyam, azt gyertya felett lanyhosra* rnelegi
tette, oszt a fiiliinkbe csepegtette. Osztan haromszor kellett rnondani:
- Fiilfil csordu, fiilern gy6gyu.

Labfajas
Mikor a kisgyereknek fajt a laba, akkor bekotottek a kisszek 1<lbar

keresztbe, hogy gy6gyujon meg a gyerek laba. A randulast 6lornecetes
ruhaval gy6gyitottak. Vagy ugy, hogy apisit meg az agyagot osszekever
tiik, ruhaba tettiik, bekotottiik vele a kezet, vagy a labar. Ez megdunsz
tolta. V6t hatasa. Mikor nekem ki v6t fujva a labom, de ugy, hogy folyt
beliille aver, azt is pisivel gy6gyitottuk. Ahogy hideg lett, adott ram
a gazda egy ferfikabatot, de csak rnezitlab v6tam. Osztan v6t a szom
szedba egy oreg neni, az akkor bekente tejfellel, akkor aszonta: - Eredj,
janyorn, pisild Ie! Reggelre meggy6gyult. Ha meg elvagtuk a keziinkot,
vagy a labunkot, akkor piiffeteg-gornbat* raktunk rei. Szedtiink a csor
dagyepen piiffeteg-gornbar, oszt annak a poraval besz6rtuk. A rneleg
libaszar is j6 v6t a sebre. Mikor lerugtuk a kormiinkot, akkor egy kis port
sz6rtunk ra, megnyalaztuk, mentiink tovabb. Mikor nekem seb v6t
a kezemen, egy tud6s asszony keresett egy bekar, rarakta. Pedig orditot
tam. Edesanyam oszt nem turte, levette mingya, mikor hazaertiink.
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H6lyag
Mikor gyerekek votunk, vot, hogy holyag lett a nyelvtinkon. Ak

kor kimenttink nagyanyammal a katlan ele, oszt mondtuk: - Fink6
ny6tt a nyelvemen. - Hak6? - kerdi nagyanyam. - Mak6, mondom
en. Akkor nagyanyam: - Olyan legyen, mint a Borcsa nened feneke.
Erre en: - Pfu, pfu, pfu, inkabb kikopom. Majd oszt aztan eimult a
holyag.

Tyuksegg
Sok tyuksegg* is vot a keztinkon. Az olyan, mint a rozsa: szetnyilik

a kozepe. Kiszedegettek, mer gytikerei votak. El6tte meg tejfellel puhf
tottak. Meg azt kellett vele csinani, hogy mikor csurog az ereszet, akkor
Ie kell mosni. Kitartani a kezet visszajaru, oszt mondani kell: kilenc,
nyoc,het ... egy.

SzemOlcs
A szemolcsne mas vot a helyzet. Azt szalonab6rrel korii kellett kerf

teni, ujholdkor kimenni az eresz ala. Keresztet vetni ni: - Atyanak, fiu
nak ... akkor visszafele. Akkor megfogni, oszt haromszor mondani:
- Amit hitok, ujujon, amit fogok, elmujon, uj hold, uj kinily, az en szf
vern teged ald.

Arpa ,
Sokszor vot arpa* is a szemtinkon. Olyankor nagyanyam eIeszt6t

adott n1. Meg enekelttik: - Szemem, szemem pillaja, Boidogasszony
szilvaja, aki beleejtette, az vegye ki beIti,!le. Dinya nagyapammal meg
ugy mondtuk: - Arpa van a szememen. 0 meg - Hazudsz! Ezt harom
szor kellett mondani, ettii is elmult, ugy mondta nagyapam. Liszka
Bozse neninek az anyja gyogyfto asszony vOt. Osztan az egyik batyam
nak arpa vot a szemin. Raolvasott valamit, akkor az ablak izzadsagaval
kellett mosogatni ket-harom napon atal, es akkor mondani az imad
sagot.

Kelis
A kilfst* meg leolvastuk* a f6dre, mikor vot a keztinkon. Meg keI

lett keresztelni a neveletlen* ujunkkaI, akkor kilenctii lefele kellett
olvasni, akkor ni kellett kereszteini a f6dre, akkor megint olvasni. Edes
apam, az nem cifrazta, az osmerte az aprobojtorjant. Osszetorte, zsfrral
osszekeverte, rMette a kilfsre. Ez oszt osszeszftta, meggyiilesztette. Oszt
akkor eimult. Vot, aki tejfelt, nyers krumplit tett ra. A nyers teszta is
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nagyon jo vot. A liszt osszekavarodott vfzzel, egy kis szappanyt is vakar
tak bele, tiszta gyocsba tettek, ra a sebre. Fajt alatta, de kiszftta. A n6ve
remnek a nyakan olyan kilfsek votak, hogy az orvos lemondott rulla.
Nagyon sajnMa edesanyam, mer a legnagyobb janya vot, tizennyoc eves,
oszt man meg is santut. Akkor oszt lenmagot meg kukoricakasat f6zott
ossze, oszt azt rakta a nyakara. Meg is maradt Francink, most nyocvan
eves. Edesanyam kifakasztotta a kilfseket.

Pok6var
Nagyapam meg hogy gyogyftotta meg a pokovarat* a tergyin? Szet

hasftott az iisztokevel* egy bekM, oszt rMette. Hat, meg pislogott, de
rakototte. Nagyon sok gyereknek vot pokovar a laban. Mer abba az id6
szakba mezftlab jart a gyerek. Oszt, ugye, pondro*, szog, piszok bele
ment, oszt elmergesedett. De ha vermergezes lett beliiIle, azon semmi
nem segftett.

Dlvar
Otvaros is vot sok gyereknek a feje, olyan'csunya vot nemek. E16

szor lesomorosodott, akkor oszt levarasodott. Akkor levagtak a gyerek
hajat tovig, bekentek olyan fekete zsfrral, bebujtattak a lanyhos kemen
cebe. Az oszt beitta magM a b6rbe. A Kertekbe meg liliommal kentek be
az otvaros gyerek fejit.

Telii
Meg a tetyli*! Pedig borzaszto fiislit benniinkot edesanyam a slirli

fiislivel. Akkor sok tetylis gyerek vOt. Akkor oszt petroval bekente edes
anyam a fejiinkot ugy, hogy maj' meghaborodtunk. Lekototte szorosan
kend6vel, oszt ugy pusztut el a tetyli. Azokot a nagy tetvetlenfteseket
a jarvanykorhazba* csinatak. A kossfg adott mindent, ruhM is. Szep
fehfr gatyM, inget, nadragot. Tutka segftett, meg az en anyam, az vot
a gondnok ott. A mosokonyhaba vot egy katlan a sarokba. Anyam meg
a rend6r begyutottak, a sok piszkos ruhM eltiizeltek. Akkor a red6r meg
nyfrta kopaszra a gyerekeket. Akkor a meleg vfzbe tettek szert, megmos
tak 6kot. - No, menjetek, meg ne lassalak benneteket tobbet! Mentek
a gyerekek haza a tiszta ruhaba. Akkor egy id6 mulva megint mentek
Kovacs doktor meg Weiss doktor megnezni 6kot. Az egyik ment a Koros
felli, a masik meg Balog felli, a kereszttli, hogy el ne tudjanak szokni.
Minden lakast megneztek, a fejiikot is, adtak nekik szert, oszt mondtak
az asszonyoknak: - No, mossa ki mindent, mire gyiiviink,'tiszta legye.
Mer minden honapba ment a ket orvos.
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Riih
Mikor a haboru vat, benn vatak a viszketegsegbe a gyerekek. Rihes

sek* vatak. El6gyiinnek, viszkednek, vakaradznak, mi baja van ennek
a gyereknek?? Elmentiink a doktorho, nem ert semmit. Majd oszt valaki
azt mondta nekem, hogy biidosk6viragot* kavarjak ossze zsirral, kenjem
Ie a gyereket, oszt tegyem bele a lanyhos kemencebe, oszt tegyem ra
a tev6t. Ez a nevelt fiam vat, amek rihes vat, oszt meg csak masodik osz
talyos vat, igy oszt bemasztam vele en is. Hat meg6nl az a gyerek ott bent
a kemencebe ... Mondtam az uramnak: Tedd rank a tev6t* , majd ennyi
id6 mulva nyisd ki. Ugy is vat. Mikor kigyiittiink, en, meg a gyerekem
a kemencebu, az uram man megmelegitette a nagy list vizet, oszt bele
a gyereket a tekny6be, lemostam, akkor gyorsan a meleg agyba. Osztan
elmult rulla a rihessig. Aszonta Lesnyicki tanita: - No, ilyen masodik
asszont is keresni kell! Mer hat vigyazni kellett avval a kemencevel! Vat
itt ket oreg a Kuriaba*, azok vettek ki egy lelencgyereket, hogy az majd
elmegy nekik a kutra, vagy a b6dba, elkudik elesztoer, vagy ezer, vagy
azer. Oszt szeginy gyerek, az is rihes lett. Jancsika. Hat oszt a ket oreg
hallotta, hogyhat bezsirozzak a gyerekeket, az beall a kemencebe, osztan
megtisztu. Jancsit is betettek a lelkemet oda. Nem akart menni, dehat
nagyon viszketett, oszt nem vat orvossag. Oszt mikor levettek a tev6t,
hat meg vat siilve, osszeesett. Semmi nem vat ... Hat az oregember az
utan megzavarodott. Mindeg motyogta az olvasat; madzagon vat az olva
saja. Nem vittek el rabnak. Oregek vatak man nagyon.

KohOges
Mikor kohogtiink, akkor meg felvagtunk vereshagymat, megcuk

roztuk, akkor feltettiik a nyakra*. Az levet eresztett, oszt azt ittuk.
A szamarkohoges meg ujev titan kezd6dott, tartott masfel hanapig. Elki
kut, elz6dut a gyerek. Akkor apam elment oda, ahun kancala vat, oszt
onnat hordott latejet. Csak attu tudtunk meggyagyuni.

Rosszbetegseg
A Cserven-gyerek meg rosszbetegsigbe* vat. Azt mondta Sartai

Timar nagymama: - Karikagyururu kell ezt a gyereket megitatni. Meg
a kiminy 6dalaho dorzsoltek a ruhajukot, oszt avval dorgolgettek a gye
reket.
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Trachoma
Kovacs doktor, meg Weiss doktor, azok a fel Endradbt avval gyanu

sitottak, hogy drahomas*. Oszt minden heten el kellett jarni a kondorosi
kbvesut vegire, ott oszt suvickoltak a szemit az embernek, mostak, kifor
ditottak, dbrzsbltek, maj' kiette az einbernek a szemit. Mer ha drahomas
vot, summasnak se vittek el, oszt nem vot kereset. Ami csaladunkba az
anyamnak, meg nekem vot drahomas a szemiink. Oszt, ugye, ragalyos
vot. 8

Spanyolnatha
A haboru alatt vot ez a spanyolbetegsig* is, abba is benne v6t min

den nagyobb gyerek, meg edesanyam is, ugyhogy edesapam egyedu
vetette a buzat. Heten votunk testverek, ebbu negy meghalt. Az jart
a patikaba, aki fel birt kelni. Weiss doktor nagyon lelkibsmeretes vot.
Mentem hozza, akkor elmentem kivaltani a gyogyszert, akkor mikor
gyiittem vissza, be kellett hozza vinni a gyogyszert, leellenarizte. De
ebbe a spanyolbetegsigbe csak nagyon sokan meghaltak. Ugy fekiidtek
az emberek a haz kbrii, mint mikor egy kotloalj csirke megbetegszik. Itt
is egy, ott is egy. Szazhuszan jatszottunk az Erzsebet-teren, oszt mikor
vege vot a spanyolnak, jo, ha hatvanan maradtunk. Mink heten v6tunk
testverek, ebbu negy meghalt. Hasmenes, laz, enni nem evett ... meg
halt.

Tifusz
A tifusz* is nagyon sbprbtte az embereket. Hulltak az emberek. En

is benne votam kicsi koromba, de nagyon beteg votam. ,Begyiin
a szomszedasszony: - Takarjad Ie, Maris - aszongya anyamnak - ezt
a gyereket. Nem el man ez. De oszt edesanyam nagy keservesen csak ki
apolt. A szeginsigi bizonyitvanyosokot* a jarvanykorhazba vittek. Vot
ott harom betegszoba, telis-teli vOt. Anyam gondozta a jarvanyosokot,
a is Ie v6t zarva. Reggelit adott nekik, azutan agyat igazitani, tiszta ruhar
adni, kimosni, fazbtt nekik, adta befele a gyogyszert. Ecaka is veliik v6t
anyam, nagyon betegek votak, jajgattak, sokan meg is haltak. Mikor oszt
meghaltak, vagy meggyogyutak, akkor anyam a rendarrel kifiistblt,
kimeszelt, mindent kimosott.
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Torokgyik
Aki a torokgyikot megkapta, az is maj'csak menthetetlen vOt. Bor

zaszto kinja vot, ahogy megfulladt a gyerek. Harom-negyeves gyerekek!
Probagatta nagyanyam ezt is az evokanal petrovaL Belenk ontotte, oszt
egy kockacukrot gyorsan a szankba dugott. Edesanyam meg marmancsi
kot fozott. Meg korpat tettek a gyerek nyakara. Akkor az is divat vot,
hogy Balazs napkor ket gyertyat tettek a gyerek nyakara. Vot, aki tiiru
kozovel huzgata meg a gyerek nyakat. De bizony csale nagyon sok kis
gyerek meghalt. Pali batyam, az felgyogyut, de azutan olyan hebegosen
beszet. Elcsike meghalt. Bozsike is. Mikor a kis Bozsike halva fekiidt az
agyba, samlit tettek az agya ele: - No, itt van Bozsike, csokoljatok meg.
Tiz eves vOt.

Ezelott haznal mvataloztakfel a halottakat. Kovacs Matyasne oregszolOi szaleszno
kislanya van kiteritve a "Szent Mihaly lovan" (az Mesanya a halott fejenel iii).
A kis halottat koriilalljak iinneplOruhas, mezitlabas testverei - az egyik kisfiu elme
riilten szemteli testveret -, A felnottek koziil tobben ,feketo"-t viselnek a fejiikon. Az
Mesapa Amerikaba ment munka Ulan, az 0 alakjat egy masik keprol vagtak ra are

a kepre
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Bilhurut
Meg a belhurut, az vitte nagyon a kisgyerekeket. A piszok, meg az,

hogy felfazott. Telen is meztelen seggel csuszkaItak a haz f6djin. Mer mi
vot rajtuk, egy kising, mas semmi. A kising is fel vot kotve. Aszongya
anyam, meleg a haz. De a f6d csak hideg vot! Nagyapam meg pipalt, oszt
kopkodott ide-oda, minden gyerek mindeg beteg vot! Vot egy Boriska
nevu jany Vince el6tt. Az is meghalt. Akkor ha keteves vot egy gyerek,
man meg vot halva vagy egy honappal el6bb, vagy kisubb. Annyi gyerek
sir vot a szarvasvegi temet6be ... Ez a Boriska is mindeg ment vona
a b6cs6be. De ott man a masik gyerek fekiidt. Egy dunnikat adtak sze
ginnek, letettek a f6dre, oszt fekiidj. Nem aludt szeginke, a parnaval
gyiitt-ment a hazba. No, osztan micsinatak? A dunnikanak a csucsit*
odakotottek a loca labaho. Ez ebbe halt bele, hogy felfazott. De man
Vince a b6cs6be vot. Meg, ugye, regen borzaszto fert6zott vot a Korozs
vize. Minden dogot beledobtak, nem vot dogter. Oszt oda jartak a nepek
a Korosre vizer, akkor meg nem votak aterzi kUlak. Pallo vot verve
a Korozsbe, meg a partra, azon deszka, oszt mentek a janyok a cserep
korsoval. Kovacs doktor ezt osztan megtiltotta. Kovacs Petert a
szeginyek orvosanak hitak. 6 oszt azt is elrendelte, hogy nagy ablakokot
kell a hlizakra tenni, meg Ie kell asni az alapot a fOdbe, mikor epitik
a hazat.

Tudifbaj
Ahova a tiid6baj* beferk6zott, az osszes csaladot kisoprotte! Ami

szomszedunkba, Szujo Istvan bacsiekna - het csaladja vot - mind a het
csaladja meghalt tiid6bajba, meg a felesige is meghalt. Istvan bacsi meg
a hazat se tudta eladni, lebontottak. A legkisebb jany, mikor meg akart
halni, mindeg engem emlegetett. Oszt akkor egy reggel gyiitt a testvere,
hogy mosman nem menjek, mer meghalt. Akkor a Szakalos-csalad, az is
kihalt. Egy evbe harom gyerek halt meg.

Csihareknak is minden gyereke meghalt. Pedig gazdagok v6tak,
szepek. Mitiilliink is ket testveremet elvitt a tiid6baj. Ahun vot tiid6ba
jos, oda nem engedtek a jant ferho se, mer ugyis meghal az ura. De ugy is
vot. PemetefUvet f6ztek, annak olyan vot a szine, mint a bornak, de az ize
borzaszto vot, keseru. De nagyon gyogyito hatasa vot neki, Hunyan, tul
a hataron, sok vot a pemetefU, mink ittuk. A hurutot meggyogyitotta, de
aki valodi tiid6bajt kapott, annak mehetett a pemetefU, nem ert az
semmit.

68



Balesetek
Regen is csak tortint hun evvel a gyerekkel, hun avval a gyerekkel

valami. Nem lehet mondani, hogy tul sok gyerek fult bele a Korozsbe, de
az a kett6-harom is nagyon fajdalmas v6t. Telen is, nyaron is. 9

Mer ott legeltettek a Korozsajjaba* a gyerekek. Az meg telis-tele v6t
kubikgodorrel, oszt ment a gyerek, mint a vaklegy, oszt belement. Szu
j6eknak v6t egy Krisztina nevu janyuk, az a Kisszab6na* fulladt bele
a Korozsbe. Szaladgalt, oszt a kend6jit belevitte a szel a vizbe. Ment sze
giny utana, oszt belefult. Nekem is az egyik ocsem belefult. Tokkel tami
tuk az uszast, meg kantaval. Vittuk magunkkal a kantat, szajavallefele
forditottuk, evvel vigan lehetett uszni. Csak oszt mikor felfordut
a kanta ... szeginy Kurilla Maca is igy halt meg. Tizennegy eves gyerek
jany v6t, kedvesked6, mindeg nevetett. A fiuk meg kikerestek a labuk
kal a homokgatakot. Ha arra leptunk, csak derekig ert a viz. De mikor
oszt lecsusztunk! Farkas Imre bacsinak v6t harom gyereke, kett6 is
a vizbe fUlt. A harmadik meg beleesett az ustbe diszn6vagaskor a for6
zsirba.

A fiugyerekeknek meg nagyon kellett vigyazni a 16val. Regen min
den va1amire va16 fiugyereknek v6t egy kiscsik6ja. Nekem is v6t. Min
deg gyutt utanam, mint egy pulikutya, dorgol6dzott hozzam. Osztan
szedni kellett az almat meg a szilvat a diszn6nak. Oszt ezt a 16 is sze
rette. Hat oszt utanam gyutt a kertbe, ette az almat a faru. En meg
vegigsimitottam a farat. Akkor - puff! - negy fogamot kirugott az en
csik6m.

A 1ugk6*, avva1 is vigyazni kellett, de nagyon. Mikor mosott edes
anyam, csak akkor vette e16. Oszt az akkori gyerek is rningya kivancsis
kodott. Megitta a lugkovet, meg is halt. Szeginy Hunya Dani, az is
megitta. Hej, de sokmindent lenyeltunk mink! Meg a kisj6skabuzatu* is
meg tudott fUlni a gyerek, ha lenyelte.
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GYEREKHALAL

Nagyon sok kisgyerek meghalt. (3. sz. tablazat) Vittek szeginyeket
kifele a temet6be, ki igy, ki ugy. Ki koesival, ki a hona alatt. Kiilon van
a temet6kbe gyerektemet6 - a szarvasvegi temet6be az ut mellett, a koz
ponti temet6be meg a kapolna megett. Mikol' valamilyen jarvany vot,
akkor meg kiilOnosen sok vot a kishalott.

Ugy kileneszaztiz, vagy tizenot tajan lehetett, mint ministransgye
rek vittem a pap utan a keresztet. De megallas nem vOt. Estefele man
maj' meghaltam ehen, annyi vot a halott. Az egyik pap csak azt csinara,
hogy az egyik temet6bu ment a masikho, oszt szentelte be a sirokot. Nem
harangoztak csak kisu este, akkor oszt mindenkier.

A halott kisgyereket fehir gyocsingbe 6toztettek. Jozsikankot, egye
ves vot, abba temettek, amibe kereszteltek. A masik ocsem szamarkoho
g6s vot, kiszaradt teljesen. Akkor edesanyam elkezdte a halal-inget
varrni. A halal-ing fehir vOt. Fodor is vot rajta. Teruskanknak nagyon
szepet varrt edeanyam. Mikol' avvot, hogyhat Teruskank nem virad fel
reggelre, edesanyam egisz ecaka varrt. Talpig er6 fehir inget varrt neki,
hosszu ujjut, kis singolasos* nyakkal, oszt abba lett eltemetve. Kis fehir
harisnyar huzott a labara edesanyam. Meg akkor topankat is horgolt neki
a kis labara. Feltettiik a kis ladaba az asztalra, oszt ott vot veliink, meg el
nem vittek. Ugy vittek, hogy a keresztapjanak a nyaldn keresztii vot teve
az abrosz, abba vot a kopors6, akkor fogta a kis koporso ket vegit, oszt
ugy vitte ki a temet6be. A gyereksorba. Mikol' kiastak a sirt, a kereszt
anya dobott egy kis f6det a halott utan, hogy konnyii legyen neki a f6d.
A kis keresztet edesapam faragta. Olyan is vot, aki a sirt is kiasta. Sok
gyereke halt meg, pize meg nem vot. Mer a halal is sokba van, nemcsak
az elet.

A nagyobb janyokot menyasszonynak 6toztettek, kismenyasszony
nak. Talpig er6 fehir ruha, faryol, koszoru a fejire. A Hegedus-jany,
a Templorn-zugbu*, az is v6t vagy tizennyoc eves, mikor meghalt.
Nagyon szep menyasszonynak v6t fel6toztetve, meg ki is vot pirositva az
area, hogy ne legyen olyan fehir.

A Hukot ugyanigy fel6toztettek v6leginynek, bokretat tettek nekik.
Ha meg birtak, akkor a tarsaik vittek ki a temet6be, a jarsz6pajtasaik,
a komajai. Ha nem birtak, akkor is kikisertek. Mentiink mindnyajan
a temetesre kezenfogva.

Akinek gyaszkocsira nem futotta, annak 16csos kocsi v6t. Maj' azer
esak keriit a rokonsagba egy rendesebb kocsi, osszefogtak az emberek.
Tanyan nem v6t temet6. Bevittiik a halottat a faluba - valamek rokon
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megengedte, hogy ott teritsiik ki. Ha ilyen nem v6t, akkor vittiik egyene
sen a temetobe. V6tak nagyon szep temetesek. Hornok Andras bacsi
janyanak di6fa koporsoja v6t, meg ciganyzenekar kiserte a halottat. And
ras bacsinak az az egy szem janya v6t. Ezelott sokat temettek zenekarral.
A nagyobb fiukot foleg. Az apa ugyanugy megfogadta a zenekart, mintha
eskiivo lett vona. Farkasinszki Imre bacsi, D6gi Gyuszi bacsi, ezek
nagyon szep temetest csinatak a fiataloknak. Megadtak nekik a vegtisz
tesseget.

Eit luirom h6napot . ..
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JATEKKESZITES

~ c~rna.

Porgettyii

Fab6l
A batyam egisz telen az ista1l6ba aludt, de 0 magaru, nem edesanya

mek kiidtek ki. Akkor kedvet kaptam, csinaram egy priccset, oszt en is
ott aludtam vele. Annyira szeretttik egymast. Ez a batyam egisz nap ott
a meleg istal16ba az ablakna faragott egy kocsit, meg negy lovat. A kocsit
bevasalta ugyanugy, ahogy a kovacsok bevasaljak, lOcs6k6t, saroglyar,
kereket tett a kocsinak. Egy ember tilt a kocsin, hajtotta a lovakot. Ezt
tizenket mazsa buzaert vette meg Timar Gergely bacsi az onokajanak. *
Nem beszelt, csak faragott a batyam egisz telen. En is szerettem a lovakot
csinani. Szepen kifaragtam a labar, szakasztott olyan v6t, mint az igazi.
G6rbe nyakar csinatam, szep fejit, fiilit, akkor elsobb fehirre meszeltem,
azutan feketere, igy oszt deres lett. Akkor s6renyt ragasztottam neki
k6cbu, oszt lOcs6s kocsit csinaram hozza.

V6t, aki 6kr6k6t faragott. Nagyapam a betlehembe kis pasztorokot,
kis kapolnar faragott, abba jaszojt, mindent csinar. Ugrin Peter* bacsi
meg olyan betlehemest faragon, hogy Zelinka plebanos meg a temp
lomba is kiallitotta. Az egyik angyal Timar Terezt formazta, a felesigit.
Gy6ny6riiszepek v6tak. A pasztoroknak suba v6t, az allatoknak meg
a szorit is megfaragta. V6t jaszojbocso, 6k6r, szamar, birka, minden.

Csejten meg F6ldvari Belaek kifaragtak maguknak a hegediit, vet
tek hurt, csinaltak zenekart, nagyon szepen hegediitek. Hegediit sokfele
faragtak Endrod6n. Nalunk is, Imre baryam is, Boldi baryam is, edes-
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apam is. Boldi batyam 6teves koraba faragott egy harom arasztos citerat.
Heteves koraba faragott egy nagyobbat. Gylitt mindeg a szomszed leginy
is. Nagyapam meg lilt a sarokba, oszt mondogatta: - Hat itt meg cuhare*
van mindeg.

Gyufatart6t is faragott a batyam. Ezelott zsakos gyufa v6t, bele6n
t6ttek a gyufatart6ba a gyufat, oszt a falon gyutottuk meg.

Keljfeljancsit is faragtunk. Az alja z6m6k v6t, felii elvekonyodott,
ugyhogy ha lefektetted is, mindeg felallt.

Fabu csinatunk cseplogepet is, kazant is, kifaragtuk kessel. Csinal
tunk kiskocsit is, fiibii csinaltunk kiviket, asztagba* raktuk. Odaalltunk
a geppel, meginditottuk, oszt ment. CsimHtunk madzagbu neki lan
cot. Egyiklink tekerte, oszt azon a madzagon ment. Eii olyan cseplogepet
csinatam, hogy forrt benne a viz, a goz meg hajtotta. Vizesgepnek
hivtam.

Jank6t is csinatunk fabu, Madzagra kellett fesziteni, oszt akkor az
ugy ugrat. Paprikajancsinak hituk.

lilt I
Hegedu. CL kukOrtca !>lo.rahol

I / I I Ile he11 0. kukl0ttco.. ~l().ro~Of I

Badza
Bodzabu csinatunk repiilogepet, nagyon j6 replilogep v6t, bodzfa.

V6t egy darab lee, az forgott, madzaggal kellett meghuzni. Egy olyan
kifurt bodzfabu v6t. Arra felcsavartuk a madzagot, oszt mikor meghuz
tuk, az felrepiit huszon6t-harrninc meterre is. Megsirattam, mer a tanit6
eltiizelte. Eszrevette, oszt be a kaIyhaba. Recsegett-ropogott az a j6 kis
repiilogep.

Sok bodzfa v6t a temeto mellett, meg az arok szelin. Akkor oszt
levagtunk egy olyan husz centis reszt puskanak. Ennek a belit nagyon
szepen ki lehetett takaritani. Az mikor megszaradt, nagyon sima v6t.
Akkor keminfabu csinatunk tol6jat, ami pontosan beleval6 v6t. Ennek
a tol6nak a vegit vastagabbra hagytuk, azt szoritottuk a mejjlinkh6.
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Vtana j6' megragtuk, vagy bevizeztiik a cseput, a tol6val benyomtuk
felig. Akkor egy masik cseput is megnyalaztunk, beletettiik. Akkor
nyomtuk. Egyszercsak nagyot durrant, reput kifele beliille a goly6 ...

Cirok
Cirokbu meg hegedut csim'itunk. A szarabu. No, ez csak olyan

jatekhegedu v6t. Olyan v6t, hogy eles bicskaval alanyultunk, azt az eros
kilso reszt nagyon iigyesen fel kellett hasitani. Akkor ket centis kis fada
rabot alatettiink mind a ket vegin, az lett a hegedu hurja. Akkor a von6t
ugyanigy. Ezt huzogattuk. Hat ...olyan nyikorgas gyiitt ki beliille. Ene
keltiink hozza, avvallehetett javitani rajta.

Kukorica
Legeltettiik a j6szagot, oszt a kukorica szarabu csinaltuk a pipat.

A bajszabu meg megtomtiik. Cigarettat makszarbu is csinatunk. Akkor
oszt ragyutottunk. A makszar nagyon keseru v6t, de azer borzaszt6 fiis
toltiink, meg ra nem fiizettiink.

A csutka szarabu meg okrokot csinatunk. J6 eles kessel sregra kel
lett vagni a fejine, egyenesre a hatat. Akkor aluru kifurni, oszt sarnyu
cirokszarbu labat vagni. V gyanigy felure meg a szarvat. A cirokszar
bozontos reszibu v6t a farka. A szemit tintaceruzaval rajzoltuk meg.
Kisszekeret is csinatunk. A jarmot* megcsinatuk jaromszoggel, ahogy
lattuk. Ha a rudat megfogtuk, a jarom vitte a kocsit is, az okrokot is.
A csutka izik reszibu v6t a kisvalyu. Meg gemeskutat is csinchunk.
A gemje meg a szara csutkabu v6t, az a kis kavaja* meg cirokbu. Akkor
melle v6tak rakva a kis okrok. Szep kis okrok v6tak.

Fuzfa
Fuzfasipja is maj' mindonknek v6t. Ehho olyan vastag fUzfa kellett,

mint a nagyujjunk, olyan tiz centi hosszu. Az egyik vegit egyenesre vag
tuk, a masik vegit konlhamoztuk, oszt oda olyan vagast csinatunk, ami
szajat formazott. Akkor a tergyiinkre tettiik, a bicska hegyivel elkezdtiik
a kerget j6' koruiitogetni. Akkor megfogtuk az egyik keziinkkel a fehir
fareszt, a masikkal lehuztuk a hancsot. Akkor egyenesre vagtuk
a fareszt, bedugtuk, beletettiik sipnak. Menne jobban bedugtuk, anna
magosabb hangot adott.
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Ndd
Tavaszkor meg man ment is felfele a sarkany, ha jo id6 vOt. Nadbu

esinatuk. Holyagpapir vot a k6zepe, oszt akkor farkar is esinarunk neki.
Kigy6ttiink az iskolabu, be a templomudvarba, oszt: - Nezziik, kinek
megy magosabbra. A templom elejin vot egy kerek ablak, az vot a eel.
Nem vot meg akkor se villanydrot, semmi, mehetett a sarkany, amere
akart.

Tok
Nagy divat vot a nagyobb gyerekekne t6kbu alareot esinani. A belit

kivettiik alu a esummana, akkor kivagtuk az aljar, hogy az megalljon.
Kitakaritottuk, vagtunk neki szemit, szajat, kivuru bekentiik korom·
mal, gyertyar tettiink bele. Este oszt kitettiik az ablakba, vagy jarkatunk
vele, oszt a guta kerugetett mindenkit.

Krumpli
Krumplibu meg tudtunk annyi malaeot esinani, amennyit nem res

telltiink. Vagy ha 6reg disznot akartunk, akkor nagyobb krumplit
valasztottunk. De oszt ezek nem hiztak, hanem fogytak - mer, ugye, 6sz
szeszaradtak.

Rongy
Hosszu vessz6 vegire rongyot tekertiink, ez v6t ababa. Els6bb

a fejit esinaltuk meg rongybu. Kifestettiik a szajat, szemit. Akkor kezit
esinarunk paeabu, rak6t6ttiik a masikra keresztbe. Csinatunk neki szok
nyar is rongybu, vagy susolinabu. Aki akarta, a fejibe korpat tett.

A rongylabda nagyon jo labda vot, esak erteni kellett hozza. Ugy
esinatuk, hogy nagyanyamnak elloptuk a patentharisnyajat. Akkor
a fejibe beletettiink vagy fiivet, vagy rongyot. Akkor megesavartuk, for
ditottuk, ezt addig esillaruk, meg el nem fogyott a harisnya. A vegit elk6
t6ttiik szepen eukorspargaval. Vtana ami maradt a harisnyabu, azt rahaj
tottuk, tuvel szepen kiiruvarrtuk. Akkor oszt kifele, megnezni, milyen
lett a rongylabda. Rugtuk oszt Ie a labunk ujjaru a k6rm6t egy-kett6re,
mer ugye, belerugtunk a f6dbe. Akkor vot, hogy esepuvel t6mtiik ki.
A fiuk ugy esinarak, hogy ha azt akartak, hogy j6 nagyot iiss6n az a labda,
akkor beaztattak vizbe. Akkor mikor a esepu teleszitta magat vizzel, az
olyat iit6tt, hogy az ember elszedut bele. A sz6rlabda meg ettu is jobb
vOt. Anyam, mikor reggel megpueolta a tehenet, akkor 6sszegyut6tte azt
a sz6rt, amit a tehinru levakart. Akkor megvizezte, jo esomora 6sszeg6n
gy6lte. Mikor megszaradt, ez vot a labda.
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Bar
Egyszer-ketszer gyartottunk b6rlabdat. Csizsmaszarbu. Vettiink

bele a b6dba bels6t. Hat, v6t benne egy kis fars*, de azert gurut. B6rbii
v6t!

Ilyen hulladekb6rbii sok ustort csinatunk. Csinatunk botot, kifa
ragtuk, akkor fontunk karikast, hatagut, ny6cagut. Az egyik gyerek
fogta, a masik fonta. Mikor kisz v6t, a nyakunkba akasztottuk, ugy pasz
torkodtunk, alig vartuk, hogy a diszn6 valamit csimijon. En egy diszn6t
j6' el is vertem vele. Akkor oszt edesapam meg engem vert el az uj
karikasustorral.

,
mada.r

Tojas
Megcsinatak papirbu a varnyut. Akkor kacsatojasba, vagy libato

jasba beledugtak a cs6rit, berakott papirbu a szarnyat, farkat. Akkor
madzagot ni, az ajt6ho kotni, oszt elhozni egisz az asztal fele, a nagyge
rendara egy szegre, oszt hagy 16gjon. Mikor oszt nyilt az ajt6, a madar
leereszkedett. Szajtatva neztiik mint gyerekek. En edesanyamot csak
fenykeprii osmertem. Orokbe fogadtak. De az en nevel6anyam, nyugod
jon, szeginyesen is minden elkovetett nekem, ezt a varnyut is megcsinata
nekem.
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Sar
Esos iidobe gyonyorun berendeztiik a nagyhazat: sarbu csinatunk

lovat, diszn6t, birkar, galambot, kisbornyut, kiscsik6t. A kisbornyunak
a szarva az oregkakasnak a sarkantyuja lett. Akkor csinarunk szeket, asz
talt, mindent. Akkor megszaritottuk, vagy kiegettiik. Timar nagyapam
megcsinata a betlehemest deszkabu, mink meg sarbu bele a Szuz Madat,
Szent J6zsefet, a Kisjezust. Akkor okrot, szamarat, akkor szepen bele
raktuk. Akkor vartuk a karacsonyt, mentiink betlehemezni.

Csont
Hat az en jarekom meg mi v6t - csontcsik6. Az olyan, hogy a husveti

sonka mikor megfo, a labszarakbu azok a kis csontok parosan, ezek
v6tak a lovacskak. Cernar adott egy kicsit edesanyam, abbu csinaram
hamot nekik.

L> oE::
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MIT JATSZOTTUNK?

Adj, kiraly, katonat!
Egymassal szembe felaUt a ket sor gyerek olyan nyac-tfz meterre.

A keziinkot ja' erosen osszefogtuk. Arra azer vigyaztunk, hogy mind
a ket sorba legyen erosebb is, gyengebb is. Akkor a ket legerosebbet
kivalasztottuk, egyik sorbu is, masik sorbu is, azok lettek a kiralyok.
Akkor azok elkezdtek arkiabalni a masikho: - Adj, kiraly, katonat! Visz
szafelel a masik: - Nem adok. Akkor mink: - Ha nem adsz, szakftok.
Akkor ok: - Szakits, ha birsz. Mink: - Gizgaria, gazgaria*, kit vartok?
Ok: - Gyiijjon az a hires, nevezetes ... Nemeth Bandi! - mer a Nemeth
gyerekek erosek votak ... Akkor oszt Nemeth Bandi nekiszaladt, szet
vagta a sort, akkor oszt elhozhatta hozzank a gyerekeket. Amek nem sza
kitotta el, az ottmaradt a sorba. Oszt, ugye, a fiuk rosszak vatak. Mikor
jany vat, aki nekiszaladt, hogy majd szakit, mikor odaert, a fiuk szeten··
gedtek a keziikot, akkor a jany elesett, szettenlt ...

Arnyjatek
Nagyapam csinara, szeginy. Este. Mikor meggyutottuk a lampat,

akkor odatette ele a kezit, oszt a falon a keze nyuszit formazott. Ugy,
hogy a ket keze fejit egymasnak forditotta a kilso felive!' Akkor a kisuj
jaba beleakasztotta a masik keze mutato ujjat. Amelyik kezin a mutato
ujjaval akasztotta, annak a gyunls, meg a kozepso ujjat felfele tartotta, ez
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v6t a nyuszi flile. V6t szaja, tudott enni, meg a fiilit is tudta mozgatni.
Nagyapam kutyat is tudott csinani.

Bikacsok*
Mikor nagy esok v6tak, akkor meg sarat tapostunk a godorbe.

Akkor mindenki mezitlab v6t, tan meg a tanit6 is. Akkor oszt azt a j6
meleg sarat elkezdtuk mezitlab korbetaposni. Addig tapostuk, meg oszt
a sarbu magos pup nem emelkedett ki. Olyan lett, mint a bikacsok. Ki
tudta magosabbra, az gyozott.

Beka
Nagyapam csinat zsebkendobu bekat. Ugy csinata, hogy kihuzta

a ket szemkozti sarkat a zsebkendonek, a ket vegire meg gorcsot kotott.
Akkor rMektette az als6 karjara. Akkor oszt onnat ugy el tudta poccin
teni, hogy ugy nezett ki, hogy a beka magatu ugrott Ie. Olyan erdekes
v6t, hogy csuda.

Buj6cska
Borzaszt6 szerettunk buj6cskazni. Oda jartunk Liziczai Balin

tekho. Cseplogepjuk v6t, oszt abba nagyon j6' ellehetett bujni. De elbuj
tunk mink mindenuve. Keresztek mege, dudacsobe, akkor mikor
a kutak koru jacottunk, meg az oregasszonyok szoknyaja mege is elbuj
tunk. Kiolvas6val megallapitottuk, ki a huny6. Az elszamolt otvenig,
akkor elindut keresni bennunkot. Akit megtanat, az v6t a huny6.

Egy uveg alma
Hintazaskor enekeltek a lanyok - egy gyerek addig ulhetett a hintan,
amig a dalt vegig enekeltek:

~tt2 :L~Jz:!:?t:f!l~

~~nnET~JJE?Q~
~ mivel hall\sszuk ki? Szedjlink ossze csin-teket, cson-tokat, avval a hal~sszuk kL

::E~ J J ttl J J J FP+m i J J~n Q1J ~ J I
~ Angyomasszony kakasa relm~szott a fogasra, ann~ is roagosabbra, onnaen kukorekolJa:

~ ~ JJJIjJJnl;it;fD~J J ~~~
sz~llj Ie, pajtas a hintaru, nem a te pized Mnja, amoda gylin egy cSlk6, ugorJ a h~tara!



Elethelyzet-jdtekok
a.) Menyasszonyos: margaretabu tetttink a fejtinkre koszorut.

Gubucz Jancsi vat a v6leginy, ez a Bela Margit vat a f6rendez6. Oszt
akkor beosztotta a parokot. De nem vat fiu csak kett6, a v6leginy, meg
a pap. A szalmakazal megett vat az esktiv6. Le is tergyepelttink. Akkor
megkeriittik a szalmakazlat, akkor vat a vacsora: szetvagtunk ket-harom
palacsinteit, az vat a torta. Margit szetosztotta. Akkor vat a csardas.

b.) Diszno6leses: a leger6sebb gyerek vat a diszno, nalunk Miklos
beityam. Akkor negy-6t kisebb rament, Miklos batyam meg szort ben
ntink6t ere-ara. Majd oszt hagyta, hogy leteperjtik ... akkor visitott,
mint akit 6lnek. Akkor ra a kabeitot, ez vat a perzseles.

c.) Botos: t6rttik a k6port, az vat a paprika, a por meg vat a bors.
Egy karat leszurtunk a fOdbe, a masikot meg ra keresztbe k6t6tttik.
Akkor annak a ket vegibe gyufasdobozt k6t6tttink, az vat a mer6nek
a tanyerja. Minden hazna vat elny6tt kiskanal, avval rakosgattuk a kis
miegymast. Telen meg a kuckoba jeitszottuk a botost, ott vat a jo meleg.

d.) Rablo-zsandaros: fiizfavessz6bii csinatunk kardot, avval men
ttink egymasnak. Akkor tild6ztek benntink6t a zsandarok, akkor elfog
tak. Akkor vittek mind6nk6t a birosag ele. Akkor elkezdttik: - Biro
uram, ez a gazember ... igy jacottuk a vegtelensegig, meg haza nem kel
lett menni.

Golyozas
Mindeg legeltetttink. Oszt ha 6sszegytittek a komak, golyoztunk.

Vat cserepgolyonk. A gomb, meg a golyo vat a legertekesebb jeitekunk.
a.) Leteritetttink egy kabeitot, arra kiteritetttink 6t golyot. Egyet fel

kaptunk, feldobtuk, akkor egy masikot is felkaptunk, emez visszaesett,
kett6 vat a kezembe. Most akkor kett6t dobtam fel, nyultam a harmadi
ker, de man tartottam a markom a masik kett6er, amit feldobtam. Ha
beleesett, akkor man harom vat a kezembe. Akkor most harmat dobtam
fel, akkor nyultam a negyediker. Akkor harom esett bele, akkor man
negy vat benne. Az utoso vat a legnehezebb, mikor a negyet dobtam fel,
nyultam az 6t6diker. Akkor man nagyon igyekezni kellett, hogy az
a negy beleessen, ez ritkan sikeriit.

b.) Vat olyan is, hogy feldobtunk - mondjuk - negy golyot, oszt
a keztink fejit tarrottuk a golyok ala. Akinek a legt6bb maradt a keze
fejin, az nyert. Gizi, Fekecs, hej, de nagyon ertette! Tekn6s vat a keze
feje, szep hosszuk votak az ujjai.

c.) A cip6sarkunkkal csinatunk lyukat a f6dbe. Akkor megmond
tuk, honnat kell guritani a golyokot. Akkor legugoltunk, guritottunk.
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Mondjuk, az elso gyereknek a golyoja megallt ket araszra a lyuktu.
A masik megallt egy araszra, a harmadike a lyuk szelire ment, a negye
dike, mondjuk, belement a lyukba. Ezer a negyediknek joga v6t a tobbi
golyot onnat, ahun votak, belepoccinteni a lyukba. Ha belement, tettem
zsebre. Ha nem, akkor az poccintett, akinek 0 mana a legkozelebb v6t
a lyukho a golyoja. Mindeg mertiink, veszekedtiink.

Gombozas
Annyi kolok vot! Ugy gyiittiink kifele az iskolabu, mint a szunyo

gok. Ugy ki vot taposva a jarda ... Kigyiittiink az iskolabu, akkor oszt
elkezdtiink gombozni. Ha falna gomboztunk, akkor oszt mingya gyiitt
a gazda, oszt felpofozott benniinkot. Ugyhogy inkabb csak deszkakerf
tesne jacottunk. Mindonknek vot a nyakaba egy acsk6, vagy harisnya
szar, abba tartottuk a gombokot. Nyertiik, vagy loptuk. Mikol' utcabeli
ekkel tanakoztunk, delutan, mingya kiabarunk: - Stop, utolso! Ez azt
jelentette, hogy majd az ut6so leszek a vetesbe. Eisonek nem vot jo
lenni. Mindonknek vot vetoje, meg sok gombja. A gomb vot a fizetoesz
koz. A jo veto nagyon fomos vOt. Ezek a kisebb pfzek, mint az alban, ez
nem vot jo veto. V6t ez a szalamia-gomb, olyan, mint a katonagomb, ez
j6 vot vetonek. Meg a haborus kitiintetesbii is nagyon jo vetot lehetett
csinani. Rarettiik a mutterra*, akkor a kozepit eloszor lagyan iitogettiik,
akkor felgombre kiformaltuk. Ez vot a veto, vagy a pupos, Nagy ertek
vOt. Jo pupossal oda iitotte, ahova akarta. Ugy jacottuk, hogy odamen
tiink a deszkakerftesho. Aki elso vot, az ravagta a vetot a deszkakerftesre
a domboru 6dalaval. Elotte megneztiik, hova celozzunk, akkor biivol
tiik: - Gizg6ria, gazgoria, ide kanyarodj! Maskor meg: - Cservena pitty,
ehho guruj! Akkor az a veto elpattant valahova. Akkor a masik is oda
vagta, akkor az 0 vetoje is elpattan valahova. Ha a ket veto egy araszra vot
egymasho, akkor ezer az elso veto fiizetett egy gombot. Ha messzebbre
esett, akkor a masodik veto fiizetett. Aki nyerte a gombot, az vetett elo
szor, mikor ujbu kezdtek. Fiizetni ugy kellett, hogy ha egy araszra dobta
a masodik, akkor az elso adott a masodiknak egy gombot. Ha meg koze
lebb ment, akkor meg tobbet. A hiivelyk meg a kozepso ujj tavolsaga ket
gombot ert. A hiivelyk meg a mutato ujj tavolsaga harom gombot ert. Ez
vot a bak. A masik meg a harmadik ujj szetnyitva, ez negy gomb vOt. Ot
gombot ert, ha olyan kazel dobta, hogy csak a hiivelykujj fert el a ket
gomb kozt. Ha ugy gurut a gomb, hogy megcsendftette a masikot, akkor
ezer hat gomb jart. Ha meg raborut a masikra, akkor ezer tizenegy gomb
jart. Egyszer Orb6k tanfto ur razziar tartott, elkobozta a gombokat.
Edesanyam se szerette ezt a jatekot, mer eltiintek a gombok otthonru.
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Gyertek haza, ludaim!
Kiolvastunk valakit, az lett a farkas. Egy masikot is, az lett az anya.

Akkor osztan kimentek a libak legelni, a farkas meg elbujt valahun
a libak meg az anya kozt. Akkor az anya elkezdte: - Gyertek haza,
ludaim! - Nem megyiink! - Mer? - Feliink. - Minl? - Farkastu. - Hun
a farkas? - Bokorba. - Mit csina? - Mosdik. - Mibe tiinlkozik? - Kiscica
farkaba. - Gyertek haza t6tott derelyere! - Nem megyiink. - Gyertek
haza makoscsikra! - Nem megyiink. - Gyertek haza pisk6tara! 
Megyiiiiiink ... ! Akkor oszt elkezdtek szaladni a libak az anyjuk fele, de
akkor am a farkas rajuk rohant, oszt egyet-kett6t elkapott. Ezek kiestek.
Igy is riogatta az anya a farkast: - Kinyitom a kot6mot, ujujuju!!!

Haldszds
Negyen-oten osszefog6dzkodtunk, mink v6tunk a hal6. Akkor v6t

vagy negy-ot hal, azok konl szaladoztunk. Ha sikerut valakit begyuteni,
az is hal6 lett.

Hija
V6t egy kotI6, meg a csirkek. A csirkek a kotI6 megett v6tak, bele

kapaszkodtak a kotI6 szoknyajaba. A kOtI6 el6tt meg a heja v6t. Kerdi
a kotI6: - Heja, heja, mit csinasz? - FM apritok. - Minek az a fa? - Tiizet
rakosgatni. - Minek az a tuz? - Vizet melegiteni. - Minek az a viz? - Csir
ket kopasztani. - Anya vagyok, nem adorn. - Heja vagyok, elkapom.
Akkor a heja el akarta kapni a csirkeket. SzaladgM utanuk, a kotI6 meg
mindeg ele aIlt, a csirkek meg sodr6dtak. Ha valameket elkapta, elvitte.
Igy is veszekedtek a kOtI6 meg a heja: - Heja, heja, mit keriilod az en
hazam tajM? - Mer el akarom kapni a kend legszebb janyat. - Anya
vagyok, nem adorn. - Heja vagyok, elkapom. - Kapd el, ha tudod. Hess,
hess, hess, hess!!!!

Ipiapacs
A huny6 a paccs-falna hunyt, mink meg elbujtunk. Mikor elszamolt

otvenig, elkiatotta magat: - Aki bujt, aki nem, megyek! Csereptorest
nem vallalok! A buj6k kozu is kisz6t valamek: - Haz6rz6 kutyat nem
vallalok! Ez azt jelentette, hogy a huny6nak el kellett gyiinni a paccs
faltu. Ugye, meg kellett tanani azokot, akik elbujtak, meg Ie is kellett
paccsolni. A csereptores meg szabalytalansagot jelentett. No, a hu
ny6 elment keresni. Mikor megtanM valakit, akkor visszaszaladt a
falho, ravert: - Ipiapacs, egy-kett6, harom, Bela Jani ott van az
eperfa megett! Akkor ez a gyerek kiesett. De ha gyorsabban futott, mint

82



a hunyo, oszt elebb ert a falho, akkor a verte Ie a paccsot. Meg vot olyan
is, hogy ha messzire elment a hunyo keresni, akkor harman is lepacs
csoItak.

Karikdzds
Elavetti.i.k a kocsikerek rafjcit*, akkor csincitunk drotbu tolot.

A vegire morzsoIt csutkat huztunk, ezt fogtuk meg, a masik vege, mint
a nyereg, kazrefogta a rafot, oszt evve1 a drottal toItuk magunk elatt
a karikat. Szaladtunk, mint a bolondok, hajtottuk a vaskarikcit, oszt
a falu asszes kutyaja rohant utanunk. Orak hosszaig szaladgatunk vele,
kazbe kiabcituk: - Tempo ETK! Tempo ETK!*

Szalma- es rongybabak
(Keszitettek a 2. sz. Alt. Isk. alsos tanuloi)

Kergetocske
Egy vot a kergeta, a tabbi szaladt elUlle. Ha valakit megfogott, az

lett a kergeta. Mikor elkezdti.i.k, megegyezti.i.nk, hogy ha valaki legugol,
akkor azt nem szabad megfogni, ez vot a "gugol a haz". Mas "haz" is
lehetett, egy fa, vagy rajzoltunk egy kart a porba. Mikor oszt mind oda
menekiit, akkor a fogo e1kezdte: - Eger, eger, ki a hazbu, most gyi.i.ttem
a kavehazbu. Akkor mindenki kateles vot onnat kimenni. Mikor meg
a fogo lusta vot, ugy csufoltuk: - Ilyen fogo mellen aludni is lehet ...
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Kivet6cske
a.) Osszefogodzkodtunk laneba, szaladtunk el6re. Akkor az eleje

hil'telen megallt, meghuzta a laneot, oszt a vegit meg kivagta a lendtilet,
de hogy kivagta! Ezt ugy kezdtiik, hogy elkezdtiink kiabani:

r r r r I r r r r FU r J~§
A-Iii j~t-szik IIi-ve-tocs-ket, ide gyUjjiin!

b.) Votak ezek a nagyobb gyerekek. Megfogtak ilyen kisebbeket.
Megfogta a kezit, megporgette, elrepitette, oszt annak ugy kellett
maradni, ahogy esett: egy labon, lefele hajolva, igy-ugy. Akkor a masikot
hajintotta. Akkor mindnyajan ott votunk szerteszejjel, mozdulatlanu.
Ez a Szujo Gyura ugy elhajintott benniinkot, hogy esak no.

Rongylabda
(Keszitettek a 2. sz. Alt. Isk. als6s tanul6i)

Labdajatekok:
a.) Visszadobos: egy dobta, a masik elkapta. Mikol' a dobo janyne

vet mondott, akkor el kellett kapni, mikor fiunevet mondott, akkor visz
sza kellett iitni.

b.) labdaciea: kett6 dobara a labdar, a harmadik vot koztiik a eiea.
Mikol' a eicanak sikenlt koztiik elkapni a labdat, az lett a eiea, akinl el
kapta.

c.) labdaiskola, a f6dho is pattogtattuk a labdar, meg a falho is.
I. A f6dho ugy iitogettiik, hogy szamoltuk, ki hanyat bir iitni egy

sol'javal.
II. A leveg6be dobalasnak szabalyai votak.
1. feldobtuk a labdat - elkaptuk.
2. feldobtuk, haru taps, elkaptuk.
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3. feldobtuk, elo taps, elkaptuk.
4. feldobtuk, egyet fordutunk magunk koru, elkaptuk.
5. feldobtuk, belefejelttink, elkaptuk. Ezen kivu -ki hogy csimha.
III. A falho szeretttik a legjobban verni a labd::it, ha megengedtek.

Mer bizon a meszelt fal konnyen legytitt. Inkabb csak a keresztuva16*
fahlho dobahattuk. Ez v6t az igazi labdaiskola.

1. A falho kellett verni tizszer mind a ket kezzel.
2. Akkor jobb kezzel.
3. Akkor bal kezzel.
4. Akkor harom ujjal.
5. Akkor minden titesne a labunk alatt kellett tapsolni.
6. Akkor az titesek kozott egyet forduni kellett. - Ezt is ki hogy csi

nata.

Lovacskazas
a.) A gyerekek a csutkaszarat a labuk koze kaptak, a masik keztikkel

meg faron titottek a csutkaszarat, oszt szaladtak: - Nyeee! Ment a csut
kaszar.

b.) Akkor madzagbu csinatunk hamot*, meg fabu zablat*. Megfa
ragtuk a fanak a vegit, a madzagot rakotOtttik, oszt man szaladtunk is.
Froly6 Laci v6t a kocsis, mink meg, akik a falu szelin laktunk, a lovak.

c.) Akkor ugy csinatuk, hogy valakit a nyakunk koze kaptunk. Az
v6t a huszar, a masik a 16.

Orszagosdi
a.) V6t egy ir6, az felirta: Kovacs Laca Nemetorszag, Szab6 Gyusza

Olaszorszag, Ftilop Mik16s Franciaorszag, igy mindenkit. Akkor v6t
kozepen egy godor, abba beletetttik a labdat. Aki ir6 v6t, mondjuk
Gubucz Gaspar, odaallt a labdaho: - Gytijjon az a hires, nevezetes ...
Olaszorszag! Akkor a tobbi elkezdett a labdatu elfele szaladni, Olaszor
szag meg felkapta a labdat, oszt valaki utan utana csapott vele. Ha elta
nata, akkor kapott egy kavicsot, ha nem, akkor egy vesszot. Akkor visz
szatetttik a labdat, Gazsi megint: - Gytijjon az a hires, nevezetes ...
Nemetorszag! Akkor az kapott a labda utan, ha el nem felejtette, hogy
o Nemetorszag. Aki ot vesszot osszegyutott, azt a hataron "kivegezttik".
Az lott ra a labdaval, akinek a legtobb v6t a kavicsa.

b.) Ugy is jacottuk, hogy egy j6 nagy kart rajzoltunk. Ez v6t a vilag.
Ezt szetosztottuk egymas kozt, mint a tortat: az enyim Anglia, igy sorba.
Akkor mind odaallt a kor szeliho - a maga orszagaba. Egy beallt kozepre.
Akkor: - Gytijjon az a hires, nevezetes ... Lengyelorszag! Akkor a len-
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gyel beugrik a kor kozepibe, a tobbi szalad elfele. Mikol' a lengyel
kozepre er, elorditja magar: - Allj!!! Akkor mindenkinek meg kellett
allni azonnal. Akkor a lengyel bemeri, ki van hozza j6 kozel, azt harom
hatalmas lepessel el kell neki erni. Ha eleri, akkor hasithat annak az
orszagabu, ha nem, akkor az hasithat az ovebu.

Papucs
Mint most a kezilabda. Labdaval zavaraztuk egymast, oszt kozbe

dobaltuk egymasnak. V6t egy papucs, annak el kellett kapni. Akitu
elkapta, az lett a papucs.

Pukkant6
Szedtunk egy nagycsom6 sarat. Azt j6' osszegyurtuk, kifinomitot

tuk. Mikol' j6 puha v6t, elkezdtuk kerekfteni. Olyan nagy v6t, mint
a tenyerem, az alja lapos, a felseje meg fankot formazott. A szelit vastagra
hagytuk, a kozepit vekonyra. Akkor belekoptunk, nyallal kifinyesitet
tuk. Akkor azt mondtuk: - Akkorat sz6jon, mint a Marta neni valaga!
Belebakk! Akkor megint belekoptunk, odacsaptuk a koho, az olyat dur
rant! V6t, aki mast mondott: - Kukurfku, vereshasu, ha nem losz, meg
vakusz!

Purgazas
Mikol' lementunk Nemetek elejbe, ott v6t egy ter. Nagyobb vat eze

lott a Korozsajja, meg tiszta. Olyan finom, fiives. Ugy hfttuk, kacsausz
tat6. Az v6t a legjobb purgahely.

V6t egy nagy lyuk a fodbe. Meg v6t a purga: olyan husz centis far
meghegyeztunk mind a ket vegin. Meg v6t a purgabot, egy gorbe vegu
kamp6sbot. Akkor odatettem a purgar a lyukho, a vegire racsaptam, az
felkankurulyazott* a levegobe, akkor a bottal meg egy j6 nagyot niver
tern, mikor esett v6na vissza, fgy osztan j6 messzire elreput a purga.
Akkor egy masik gyerek dobta vissza a purgat. Neki a godorbe kellett
dobni. En v6tam a veto, az meg a szedo. Ha a szedo beledobta a lyukba,
akkor en lettem a szedo. Ha nem, akkor lemertiik, hany lepes hianyzott
a lyukho, ha ot, akkor en oteves lettem. Akkor kezdtuk eloru. Ha mos
tan a szedo csak tfz lepesre tudta visszadobni, akkor en man tizenot
eves lettem. A veto addig vethetett, meg a szedo a lyukba nem tanar.
Vagy ha a veto a purga melle vagott a bottal, akkor is csereni kellett.
Mikol' meg a purga a godor szeliho esett, az icik v6t. Sok uggyel-bajjal
jart ez a jarek.
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Sulydongalas
J6 hosszu pacank v6t. Akkor kigyurtuk j6' a sarat, hogy j61egyen.

Mikor man raragadt a palcanak a vegire, akkor v6t j6 a sar. Akkor a pal
cat j6' meghajintottuk, es akkor a sar elreput ... ugyhogy v6tak ebbu gali
bak is, mer ugye, ha a fehir falra reput, akkor oszt ...

Szent Erzsebet asszony

A gyerekel< korbe ~llnak, egy ~ll kozepen. A jHek azzal I<ezdlidik, hogy a kozepen ~1l6t61

k6rusban kerdezik -nem eneklik, csak mondj~k:- Hal volt~l, hal j~rt~l, Szent Erzsebet asszony? Majd:

Innen, annan, asszonyom, Feherv~rnak alatta. Kapit~ny ur Uzeni, Uzenetet kU e 1:

J•WJ f
bal keZ8lllre,

se gyUhetUnk .ellOOhetunk, tObbet vissza

J J r ;Q ) ; r ¥=t~,1~J~r~)~gt2;J ,anE-
Itt csiil'tVO< legenymek .

~4~:~J~J~)gJ~,FJ~ln D ,In I ) J r
~ szebbiket, jobbikot, karcsu - magasabbikot. Jobb kezemre,

E~;~J~f~J~~I~J~J~(~ 13 J J I ; J r
~ Giza, j~nyom, ~llj kozlipre, tanulj entlersl!get. M~ mi innen

~

as,

mer kevelyek vagytok. Az ~rgyelus mIn en gra 1 en se e S2 ffilnCJf r

a paplanyos ~gyra Megtljitom foldeme, ott aluszom egye ,

3H f) DJ J
~ csak egy vereshagyma.

Bodzasip (rajz)
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Szoves
Egy ketlneteres madzagot osszekotottiink, a keziinkre vettiik,

a keziink fejire, oszt kifeszitettiik. Akkor mind a ket keziink negy ujjM
megegyszer belebujtattuk, igy lett egy hurok. Akkor a kozeps6 ujjunk
kal :hhuztuk a masik tenyeriinkho mind a ket keziinkne a hurkot. Akkor
gyott a masik jany, az levette tiilliink az anyat, de nem ugy, ahogy mink
tartottuk, henem valtoztatott rajta. Akkor mink meg visszavettiik. fgy.

Teli jdtekok
Abba az id6be Erzsebet-napra man igencsak ho vOt. Akkor azok

a nagy hovak fel votak ketodalra hanyva. Oszt ugy mentiink azon a kicsi
utocskan ket kantaval a Nagykorozsre* vizer. A lapon* merftettiink,
oszt akkor kicsit csurongMunk* is, ereszkedtiink* is. Abba a cip6be nem
lehetett, amibe jartunk, hanem vot a nenemnek egy faladaja, tulipantos,
a pallason. Ebbe tartott mindenfele lomot, rossz cip6t. Oszt mink felhuz
tuk, ha jobbos vot, ha balos, oszt mentiink a jegre. Bandi meg mezitlab is
kiszokott.

A falu masik vegin is lehetett csurongani, a korgatna, mer a gMna
amaru nagy godor vOt. Oszt mikor gyiitt nagyapam, lehasaltunk a jegre,
mer bezavart vona benniinkot a csizsma miatt - nem gy6ztek csinMatni.
Polyakhalmon* ket egisz do1l6n keresztu csuronga vot! Az olyan jo vot!
Mink legugoltunk, kicsik a jegre, a nagyobbak meg huztak benniinkot.
Man majd Mfagytunk, de csurongatunk, vot ugy, hogy a taskank rata
gyott a f6dre.

Vot egy hajlat a Kossig-soron - az a resz Kossig-sornak hivodott
Runyan -, mink ott ereszkedtiink. Megfureszeltiik a deszka vegit
sregre*, osszeszegeltiik, oszt jo'van. Az en edesapam man ugy csinMa,
hogy a deszkadobozra ratett egy ketfiihl kast, oszt abba beleiiltiink,
6 meg huzta. De a legszebb az a szanko vot, ameknek az odalara ver6cet*
is vertek. Az osztan igen.

Akkor csimhuk a Krisztuskat fodorkorpara*. Ahun meg nem jart
semmi, a friss hoba, ott lehetett csinani. Szetraktuk a keziinkot, hanyatt
vagtuk magunkot. Akkor megneztiik a nyomunkat: az vot a Krisztuska.

A kanyarftas, az komoly verseny vOt. Korcsolyaja akkoriba csak
Fehervari Ferinek* vot, nyugodjon. Ranem ha vot egy komolyabb jegto
csa, akkor nekiszaladtunk! A csizsma sarkan patko vot, felemeltiik a lab
fejiinkot, a sarkunkra alltunk, oszt vitt a lendiilet ... Oszt az egyik csizs
mamnak a sarka a masiknak a nyoman ment, egy vonal vot! Ezt kevesen
tudtak, hanyattestek. Nekem kisubbet vot csontkorcsolyam. Marha
sipbu csinatuk, az egy kicsit eles csont. A ket vegine ket lyukat furtunk
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ttizes szeggel, azon keresztu szijat, igy ra lehetett kotni a labomra. Bottal
loktuk magunkot, a botnak a vegibe meg szog v6t.

A fiuk h6val goly6ztak. Ket tabor v6t, csinatunk h6bu lerakatot,
oszt akkor csitt-csatt, ahogy birtuk. F<5leg a janyokot.

Topelec
V6t egy hatalmas lakatlan tanya, annak 6riasi gyepje v6t. Azon

a gyepen v6t egy nagy godor, abba jatszottuk a topelec-vizit. A topelecet
allatnak titulaltuk, folyami allatnak, fetunk tulle. De azer jarszottuk.
Ugy, hogy v6t egy topelec, az beallt a godorbe, mink meg szaladgarunk
a godron keresztu. Oszt ameket elkapta, az lett a topelec. V6t olyan,
amek megsert<5dott, mer mindeg <5 v6t a topelec. Akkor megallt, nem
kergetett bennunkot. Akkor mink meg a godorbe alltunk - azer egy
kicsit messzebb tulle -, oszt raztuk magunkot, mintha a vizbe v6nank,
kozbe dan6tuk:
Jaj, de j6 a topelec vizibe ... akkor oszt mergibe azt se tudta, merre sza
ladjon, jobbra-e, vagy balra-e ...

A negyokros szeker. Keszitette Vaszk6 Andras

Ugr6kotel
a) Egymaga fogta a kotel ket vegit a ket kezivel, a kotel a jany hata

megett v6t, igy lehetett induni. Akkor meglenditette el<5re a feje felett,
akkor a talpa ala, kozbe felugrott. Szamoltuk, ki hanyat tud ugrani.
b) Ket jany hajtotta a kotelet, egy ugrar kozepen. Lehetett allva induni,
meg ugy is, hogy mikor man hajtottak a kotelet, a jany beugrott. Ez
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nehezebb vat. Akik hajtottak, soroltak: Piri, Feri, loli, Sari ... Ahun
megbukott, aki ugrat, annak a nevnek a gazdaja mehetett be azutan. Vat
ugy, hogy pont a vat mondjuk a Piri - akkor tovabb ugrahatott. A bukas
az vat, ha beakadt a laba.

Zsid6iskola
Santa iskolanak is mondtuk, meg icikezesnek is. Kockakot rajzol

tunk, ez vat az iskola, a vegin vat a mennyorszag, az kerek vat. Akkor vat
egy cserepdarab, azt dobatuk. Ugy jatszottunk, hogy beledobtam az elsa
kockaba, akkor abba nem vat szabad ugrani, csak a masodikba, de fel
labbal. Az egy kockas sorba fellel, a ket kockas sorba ket hibbal: Vissza
fele fel kellett venni a cserepet. Akkor dobtam a masodik kockaba, mer
masodikos vatam. Hat osztalyos vat. Mikor kijartuk, a labunk fejire tet
tiik a cserepet, oszt llgy kellett vegigmenni a kockakon. Ez vat a vizsga.
Oszt ki kellett ugrani a mennyorszagon ugy, hogy a cserep Ie ne essen
a labunk fejirii, mer akkor az egisz iskola ervenytelen vat. Mikor radob
tuk a vonalra a cserepet, az icik vat, akkor varni kellet egy sort.

Csutkaszarb6lfaragott okrok. Keszitette Pelyva Imre
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MONDOKAK~ KIOLVASOK

N evcsufol6k
Adam, tokot visz a hatan, ha megunja, leteszi, hatrafordu, megeszi.
Akos, a fille makos.
Aladar, kilene kutya, hat agar.
Andras, tele a pallas.
Anna, adna, ha akarna .
Antal, megiitlek egy hanttal.
Balazs, megesipte egy darazs.
Bela bena. (Aki tudja, irja meg nekiink. A cimiink megtalal-
hat6 a bevezeto vegen.)
Benko, iisson meg a mennyko.
Boresa, most gyiin a esorda.
Boske, a zsakot kosd be.
Domokos, okos, mint a turi* kos, farral megy a valyura.
Gyurka, kell-e kutyahurka, ha nem kell, tedd el, megeszed reggel.
Elek, mikor lesz man meleg?
Elemer, hatot fialt az eger.
Eszter-peszter, tag a pendel, szoritsa meg szaz venember.
Imriske, labad kozt a kisesirke.
l6ska, toj6ska, toj6zzon meg szaz golya.
lulcsa, gorbe a papueesa. (hosszu ese-vel).
Kalara, egyiitt megyiink Balara*.
Laszl6 zaszl6. (Aki tudja, irja meg nekiink.)
Maris, neked sz61 a haris.
Mate, kell-e tejes male?
Mihaly, lotyog a haj.
Odon, tele van a bodon.
Pal, rugkapal.
Rebeka, dr6ton jar a dereka.
Sara, botot a farara.
Isten kenddel, Vendel.
Vili, felborut a bili.
Vince, telik a pinee.
Zoltan, nem fazol tan?
Zsuzsika, labad kozt a muzsika.
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Arulkodasra:
Butara:

Csunyara:

Finnyasra:

Henceg6re:
Irigyre:
Koverre:

Mergesre:

Nyafogosra:
Piszkosra:

Taknyosra:
Ugyetlenre:

Veszeked6sre:

Tulajdonsagok-csufol6k
1. Arulkodo ](ldas, kell-e piros tojas?
2. Timar Pista nagy szamar,

megis iskolaba jar
ketfele all a fiile,
ugy ballag hazafele.

3. Eltorott a Luca szeke,
ferjhez ment a janyok szepe.

4. Mese, mese, m:itka
pipiske, tojaska.

5. Mit ugralsz? Apad nem cukrasz.
6. Irigy, mint a kikirics.
7. Torok basa, nagy a hasa, belefer egy dog

lott kacsa.
8. 6, pe, ku, nagytorku, szegeny Elek meg

fulladt a gomboctu
9. Golyat latok, szaladjunk, hagy lotyogjon

a hasunk.
10. Merges pulyka, bujj a lyukba.
11. Szebb a pava, mint a pulyka, mert a

pulyka taknyos orru, rut, rut, rut.
12. Rivo, picsogo, tepsi male, rotyogo.
13. Itt vagyok, ragyogok,

mint a fekete szurok.
14. Maroszoda kene neki,

az a retket jo' leviszi (a piszkos labra).
15. Petroleum kene neki,

az a serket jo' leviszi (tetves hajra).
16. Takonypoc! Takonypoc!
17. Santa beke, falabu,

leesett a pallasru.
18. Erre kakas, erre tyuk,

amara a gyalogut.
19. Orok harag, meg a kutya meg nem harap.

Helyzet-csufol6k
1. Messze van a turi vasal', megis ide latszik = kil:itszik a kombine.
2. Hosszabb pintek, mint szombat, hamarabb lesz vasarnap = kil:itszik

a kombine.
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3. Bal, jobb, bal, jobb, mennek a majmok,
Budapesten megallnak, seprunyellel dudalnak = meneteles-csufoI6.

4. 6,6,6, kerek t6, beletojott a rig6 = a kisgyerek biliztetesekor.
S. Otozz, gyerek, pattanj, jany,

apamuram kisz van man = oltozkodes siettetesere.
6. 0,6,6, boldog ez az istall6,

si.il-fa benne a tokly6 = ha valamit nem j6 helyen csinalunk.
7. Hazasodik a lapat,

elveszi a piszkafar = nem egymashoz val6k.
8. Ket szerelmes par, mindeg egyiitt jar,

egy tanyerbu esznek, mindegosszevesznek = gyerekszerelmesek csu
folasa.

9. Meg leszel mondva,
ki leszel dobva,
a szemetdombra = ha valaki tiltott dolgot muvel es a tobbi nem vallalja

vele a szolidaritast.
10. Ket szelin angyal, kozepibe tyukszar = harman mennek, ebb61 a ket

szels6 szep.
11. Ket szelin fakana!, kozepibe aranytal = az el6bbi helyzetnek a fordi

tottja.
12. Kinek veszett valami,

sirva-riva keresi = tala!nak valamit a fOldon es keresik a gazdajat.

Foglalkozas-csufol6k
1. Halasz, vadasz, madarasz - ehenk6rasz.
2. Csizsmadia, iisson meg az istennyila.
3. Tanit6, gatyamadzag-szorit6.
4. Tanit6, gyerekszomorit6.
5. Katona, santa labu a lova.
6. Katona, meg a pap, oda megy, ahun kap.
7. Verik a habot, varjak a papot. (Aki meg tud, irja meg egyesi.ile
tiinknek.)

J atek-mond6kak
Hivogat6k:

1. Ki jatszik ilyet, majd megmondom, milyet.
2. Aki jarszik kivet6csket, ide gyojjon!

Fog6bosszant6k:
3. Ilyen fog6 mellett aludni is lehet.
4. Jaj, de j6 a topelec vizibe!
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A huny6 figyelmeztetese:
5. Aki bujt, aki nem, megyek!

A buj6 gyerekek figyelmeztetesei:
6. Haz6rz6 kutyar nem vallalok!
7. Csereptorest nem vallalok!

A fog6 inditasa:
8. Eger, eger, ki a hazbu,

most gytittem a kavehazbu.
SzabaIy a fog6cskahoz:

9. Gugol a haz!
Ugr6kotelezes kozben a sorrendhez:

10. Piri, Feri, Zoli, Sari! Piri, Feri, Zoli, Sari!
A pukkant6 foldre veresekor:

11. Kukuriku, vereshasu, ha nem 16sz, megvakusz!
12. Akkorar sz6jon, mint a Marta nenem valaga! Belebakk!

Varfoglalaskor: (vagy mas eredmeny eleresekor)
13. Enyim a var, tied a lekvar.

Jarek kicserelesekor
14. Csere-bere, fogadom,

tobbet vissza nem adorn.
Hintahoz kisebbeknek

IS. Hinta, palinta, hintazik a Mariska.
Sari-marizashoz:

16. Sari, Mari, hoppa dari hopp!
17. Sari, Mari, el kell valni, hopp!
18. Pesten jartam iskolaba, terdig er6 pocsolyaba ...

M esemond6kdk
1. V6t egyszer egy ember, szaldlla v6t kender,

k6cbu v6t a laba, nem jart iskolaba,
a feje is tires v6t, azt hittek, hogy megh6tt v6t.

2. V6t egyszer egy ember, szakalla v6t kender,
felmaszott a fara, leesett a sarba,
egyik kutya huzta, a masik meg nyuzta,
betettek a leped6be, kivittek a temet6be,
bedugtak egy bekalyukba, kilarszott a ... luka.

3. Eddig v6t, mese v6t,
aki hitte, bolond v6t.

4. Vot egy dong6, meg egy legy,
tovabb is van, mondjam meg?
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Vardzsmand6kdk
Szeplif ellen: 1. G6lyat latok, szeplot hanyok,

mind oda ragadjon, egy csepp se maradjon.
2. G6lyat latok, aranypengot fClzok.

Arpa ellen: 3. Szemem, szemem pillaja, Boldogasszony szil-
vaja,
aki beleejtette, az vegye ki beliille.

Gyomorrontas ellen: 4. Vjsag hasamba,
hidegleles pokolba.

Vj fogert: 5. Eger, eger, adjal nekem vasfogat,
adok neked csontfogat.

Natha ellen: 6. Nathan Peter, Nathan Pal,
ragadjon rad a natham.

Szerencseert: 7. Sztirke lovat latok,
szerencset tanalok.

Szerelemtudako16: 8. Szeret. Nem. Szinbol. Szivbol. Szerelembol.
Igazan. Sehogyse.
(akaclevelet kellett tepkedni).

A gyozelemert: 9. Gizg6ria-gazg6ria.

Csontcsik6

SZdmal6k, samlok
1. Egy, megerett a meggy, ketto, feneketlen tekno,

harom, te vagy az en parom, negy, megcsipett a legy,
ot, erik a tok, hat, hasad a pad,
het, zsemlet stit a pek, nyolc, tele van a pole,
kilenc, kis Ferenc, tiz, tiszta viz,
ha nem tiszta, vidd vissza, a kiscica megissza.

2. Egyenlore, ket kettore, harom hatra, hat kilencre,
tiss ki tizre, tizenegyre, ugorj, cica az egerre, fuss!
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3. Egyest kaptam, megortiltem*, hasba rugtak, meggorbtiltem,
kalapot tettek a fejemre, mehetsz, £lam, a helyedre.

4. Szervusz tiz, hogy vagy, husz, mond meg a harmincnak*
(Ak' d' " I•••• , , • , . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . •• 1 til la, IfJa meg.

Cimtink a bevezet6 szoveg vegen van.)
S. Jan, febr, marc, apr, maj, jun,

jul, aug, szept, okt, nov, dec.
6. M6zesnek volt hat £la, mind a hat csizmadia,

Simi, Samu, Samuel, Dini, Dani, Daniel.
7. Orgona-szamolas a "hatralev6" evekhez: az orgonanak egy pici szir

mar a nagyujj fels6 reszen lev6 rancba kellett illeszteni, majd a kezet
le-fel razogatva sorba kellett szamolni: egy, kett6 ... Amelyik szamnal
leesett a kis szirom, addig eltink.

Beugrat6k, civakod6k
1. Ket gyerek jarszhatta, a masodik gyerek csak azt mondhatta: - En is.

Persze, egy gyereket csak egyszer lehetett ebbe a jarekba beugratni.
Azutan 6 ugratott be masokat. A jarek menete:
- Kimentem az erd6be.
- Enis
- Vagtam far.
- En is.
- Raktam ttizet.
- En is.
- F6ztem malet.
- Enis.
- Beleszartak a verebek.
- En is.
- Ettek is beltille.
- En is.

2. Csiriburi, kanvereb, a bolondot ktildd odebb. - Ezt rairtuk egy cedu
lara, es egy gyereket ezzel szaladoztattunk ossze-vissza, meg ra nem
gytitt.

3. Odaalltunk a beget6 birkak melle:
- Beveszitek J6skar kosnak?
- Beeee ...
- Hat szamarnak?
- Beeee ... (addig vartunk, meg a birkak nem felelnek).

96



4. Gyertek aranyat csimini! (aki gyiitt, azt oda allitottuk a falho, kicsit
hagytuk allni, azutan:
- Aranyar csinani nem tudunk, de szamarat falho allitani igen!

5. - Szereted az almat?
- Igen!
- Yard meg az estet, gyiinnek a kecskek,

fogd feI a farkat, potyognak az almak.
6. Valami hihetetlent mondtunk egymasnak aprilis eIsejen. Saki megis

eIhitte, azt igy csufoltuk:

~Egfn~J~n~):I(~
Apri- lis bolond-ja,

feImaszott a toronyba,
megkerdezte, hany ora,
fel tizenegy,
bolond ez az egy.

7. - En vagyok en, te vagy te, mekiink a nagyobb szamar, en, vagy te?
(Akarmit valaszolt, 6 maradt alul.)

8. - Kati! Gyere veIem tancolni!
- Nem megyek. Faj a labom (akkor j6' megkergettiik, persze Kati

futott eI61iink).
- Latod, Kati, hogy futsz, megis mindeg hazudsz!!

Nyelvtorok
1. Cseresznyemag meg meggymag.
2. E16 ment a hat bak, utana a hat pap,

hatamon a zsakom, zsakomba a makom,
makomba a rakom, kiragta a zsakom,
kifolyott a makom.

3. Nem minden szarka farka tarka, csak a tarka szarka farka tarka.
4. Hetm hetibe, kedd kedvibe, szerda szerelmibe,

csiitortok csuribe*, pintek pitvaraba, szombat szobajaba,
vasarnap az Istenke hazaba.

5. Mit sutsz, kis szucs? S6s hust siitsz, kis szucs?
6. ~arga bogre, gorbe, bogre.
7. Ot gorog gorget gorbe gorongyos uton gorben gombolyodott ot go

rogdinnyet.
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Etelhez kapcsol6d6 mond6kcik

1. Adam, Eva, ket szem szilva, kapd be, hamm!
2. Aki nem lep egyszerre, nem kap retest estere,

pedig a retes nagyon j6, katonaknak ez va16.
3. Egyetek, teljen a begyetek.
4. HakkelOrzse kerek fara, kukoriea pattog rajta.
5. Ide nezz, torokmez! Fele eukor, fele mez!
6. Kavarom a kasat, hfvom a maeskar, siee ...
7. Lenese, bors6, kasa,

Mind Isten aldasa.
8. Ne nevess! Kifut a bableves.
9. Nem fajt, koszonom a lekvart.

10. Nyomd meg a gombot, kapsz egy libaeombot.
11. Razom, razom a szilvar.
12. Tejjel ettem a kasat,

attu nottem ekkorar.
13. Ugy kellett, kaposztaba hus kellett.

Ez is okor. Csont es egy kis fantdzia kell hozzd

Kicsiknek val6 mond6kcik
1. Bal-, jobb-, bal-, jobb-, fgy mennek a majmok,

fgy a gavallerok,
huszarok, huszarok!!!
}arek: a felnott a gyereket a terdere lilteti es litemesen lovagoltatja.
A masik sorban kiesit gyorsft, a harmadik sorban meg gyorsabb az
litem, es egy ~iesit fel-felloki a gyereket, lovagolgatja.
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2. Kerekeeske, domboeska,
itt szalad a nyulaeska!
}atek: a felnott az ujjaval kis koroket rajzol a gyerek testere, majd
a masodik sorban egy egyenes vonallal a gyerek nyakahoz csusztatja
az ujjait, es ott enyhen megesiklandozza.

3. En is pisze, te is pisze,
gyere, pisze, vessziink ossze!
}arek: a gyerek es a felnott az orraikat enyhen osszedorzsolik.

4. Ez elment vadaszni, ez meglotte, ez hazavitte, ez megfozte, ez az iei
ripiciri megette!
}atek: a felnott a gyerek nagyujjahoz mondja az elso reszt, es igy
megy vegig az ujjakon a mond6kaval.

5. Itt a kave, itt a tea, rum. Bumm!
}atek: a gyerek jobb, majd a bal arcara mutat a felnott, azutan a hom
lokra. A "bumm"-ra gyengen a gyerek orrara iit.

6. Itt az oltar, itt a ket gyerta,
itt a ket vankos,
itt jon ki a pap, esingilingi.
}atek: elso sor: az egesz areot koriilsimogatja a felnott es a ket szemre
is odamutat. Masodik sor: a ket fel areot simogatja, a "pap" sz6nal
pedig a szajara kell mutatni.

7. Itthon van a kiskutya?
- Nines, feleli a gyerek.
- Bemehetek?
- Be, feleli a gyerek.
}arek: a gyerek lazan osszeilleszti a ket tenyeret, abba a felnott bele
dugja egy ujjar, kozben kerdez. Ha a parbeszed vegen "sertetleniil"
kihuzhatja az ujjar, akkor tenyleg nem volt otthon a kiskutya. Ha
viszont a gyerek osszeszoritja a tenyeret, es a felnott ujja bent marad,
akkor otthon volt a kiskutya. Ez ut6bbi tenyt a felnottnek meg is kell
allapitania.

8. Pont, pont, vesszoeske, keszen van a fejeeske.
Kiesi nyaka, nagy a hasa,
keszen van a torok basa.
}atek: Ritmusra azt kell rajzolni, amit eppen mondunk. A fej: szem,
szem, orr, szaj, a "keszen van a fejeeske" ideje alatt ezek kore egy
kort kell rajzolni. Majd a "kiesi nyaka" alan ket vonal kell a nyakhoz,
a "nagy a hasa" alan egy nagyobb kor a nyak ala, a "keszen van a"
szoveg alatt egy-egy hosszabb vonal a ket karnak, azutan ugyanilyen
ket vonal kell a ket labnak.

........~\..~ .
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9. Lyukas fazekat vegyenek!
Jarek: a nagymama a hatara veszi az unokajar, es elindulnak. Utkoz
ben a nagymama kicsit megcsipkedi a gyerek feneket es "arulja"
a portekar, ugy tesz, mintha el akarna adni.

10. Se-talunk, se-talunk, egy kis dombra lecsiicsiiliink, csiiccs!
Jarek: ritmusra lepkednek, a vegen leguggolnak.

11. Tapsi, tapsi mamanak,
tapsi, tapsi apanak,
cukrot ad a babanak.
Jatek: a felnott iitemesen tapsol a gyerek kezevel.

Csutkarozi
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Kiolvas6k
1. Aka euka funda luka kamen kaye kaman duka

ak euk funda luk kamen kaye kaman duk

2. An tan te nusz szo raka te nusz
szo raka tike tuka ala bala bam busz

3. Buda-pesten vot egy bot, abba minden-fele vot
tinta, penna, papi-ros, eredj ki, te kis Pi-ros.

4. Csend, rend, fegye-Iem, aki rossz lesz, megve-rem.

5. Digi, Dagi, daganat, kerge-ti a hala-kat,
megfo-gott egy feke-tet, megesip-te a fene-ket.

6. Ee, pee, kime-hetsz, honap utan begyii-hetsz,
eer-nara, eine-gere, ugorj, eiea, az e-gerre.

7. Egyedem, begyedem, bakter-tane, beteg-e meg a fi-nane,
beteg, bizony, nem e-szik, a te-meto-be fekszik,
rabo-rut a vadal-ma, a nagy Isten hatal-ma.

8. Egyedem, begyedem, bikmo-gyara; gyiittem, mentem egy ko-varra,
ott ta-natam nyul, nyul, nyoma-dekot, barany-ganet, bakfin-got.

9. Egyedem, begyedem, bugyli bieska, te e-redj ki hunyni, Miska,
baba iiI a szek-be, kalaes a ke-ze-be,
kertem tiille, nem a-dott, pofon vagtam, nyafo-gott,
kihoz-tam egy fej-szet, levag-tam a fe-jet,
kivit-tem a teme-tobe, kerdez-tek, hogy mi van benne,
Janesi es Ju-lis-ka, te vagy a fo-goes-ka!

10. Egyedem, begyedem, sarkan-tyu, nem va-gyok en felnya-ku,
Isten kova-esa va-gyok, Szent Pallovar patko-lom,
fenyes szeggel szege-lem, vaspaI-caval patko-lom,
kom, kom, Peter baesi, szed ki, vedd ki, ebbol ezt!

11. Egyedem, begyedem, tenger-tane, hajdu sogor, mit ki-vansz?
Nem ki-vanok egye-bet, esak egy darab kenye-ret.
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12. Ekete pekete cukata pek aki baki komon-dek
eke peka tavir-da tala pitya lotty.

13. Ekete pekete eukata pek abel babel domi ne
esiszi a esiszi be esiszi csuszi kompo de

14. Elment a tyuk a va-sarra, baiyut kotott aha-tara,
elfe-Iejtett jegyet venni, Ie kel-Iett a batyut tenni.

15. En, te, a, mi, ti, ak, Buda-pesten nagyobb szamar nines, mint, a!

16. Ene bene unka funka labas labas tippes toppos
kezi mete lala pula rossz, itt a pan-dur, itt rossz!

17. Eni beni jupi neni effel geffel domi neni egresz-sz6 Jupi-ter
szedjtink kovet, apr6 kovet, tatstik fel a vasba-nyaba,
aszi banya, boszor-kanya, te, a te kezed feke-tere fest!

18. Esik az esa stit a nap, Paprika Jancsi moso-gat,
hat az apja mit esi-nal, hason fekszik, ugy pi-pal.

19. Ine, pine, La-rine, te vagy oda-kint.

20. Iszli p6 iszli p6 te vagy a hu-ny6.

21. Kimen-tem es az er-dabe egy nagy ttizet rak-ni,
uta-nam gytitt Janos bacsi, mert meg akart ver-ni,
en a nad ko-ze buj-tam, ott egy sfpot talal-tam,
az en sfpom csak azt hajtja: dim, dum, dam lane,
eredj ki, te hliny-jal.

22. Kimen-tem en az er-dabe egy nagy ttizet rak-ni,
uta-nam gytitt oreg-apam, oszt meg akart rak-ni,
en a Dad ko-ze buj-tam, ott egy sfpot esina-tam,
az en sfpom esak azt hajtja: gf-ga-gu,
eredj ki, te nagy-sza-ju.

23. Lap, lap, lap, leve-Iezalap,
ra van frva nagy-be-nlvel, hogy te szamar vagy!
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24. Negy la-ba van a te-hennek,
ha nem hiszed, eredj, nezd meg!

25. 6,6,6, tunder-kaszi-n6,
aki-re jut a szazkett6, az lesz a fo-g6.

26. atom, potom, ot mo-zsar, sz61 a rig6, aka-daly,
uss ki, tala ki, hagy le-geljen oda-ki,
cerna baba, kome-dia, a-gia, 6-gia,
tala pitya lotty!

27. Piros kend6, pi-pi-pi, az a-Iatt van vala-mi,
ket kise-ger, meg egy nyul, kime-het az ifi-UL

28. Sz6r6s fUle van a legynek,
ha nem hiszed, eredj, nezd meg!
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JEGYZETEK

1. 5Z. Endrodon a legkedveltebb keresztnevek voltak (megallapinlsain
kat 1493 cseledkonyvben levo nevekre alapoztuk):
ferfi: Imre, Lajos, Istvan, Janos, J6zsef, Mihaly, Vince, Matyas,

Gyorgy, Sandor.
no: Maria, Margit, Ilona, Etelka, Erzsebet, Julianna, Eszter, Veronika,

Anna, Franciska.
Az Imre nev gyakorisaganak magyarazata az lehet, hogy az endrodi
templom vedoszentje Szent Imre; a Maria nev kozkedveltsegere a katoli
kusoknal meglevo jelentos Maria-kultusz lehet a magyarazat. Erdekes
segkent emlitjiik meg, hogy Endrodon a Lajost es a sokkal ritkabban elo
fordu16 Lasz16t egyforman Lacinak becezik.
A lanynevek becezett alakjai is sajatosak. Nem a -ka, -ke valtozatot
valasztja a falu, hanem a kemenyebb hangzas mellett dont: pi. soha nem
Erzsi vagy Erzsike, hanem inkabb Bozse; a Gizella is igen gyakran Gizi,
az Emerencia Emerenc, az Angela Angyel, a M6nika pedig Moni.

2. 5Z. A falu sziiletesi es halalozasi adatai, valamint a termeszetes szapo
rulat ezrelekben kifejezve:

ev lakossag
szama

szi.iletes
%0

halalozas
%0

termeszetes
szaporulat %0

1910 13514 42,4 24,9 17,5
1920 13 850 37,8 19,5 18,3
1930 13928 27,7 16,6 11,1

Forras: - Magyar Statisztikai Kozlemenyek (1920. nepszamlalas Buda
pest 1925. 281.1) a lakossag szamat kozli.
- Plebaniai Leveltar

3. 5Z. A felnotteknel a leggyakoribb halalokok 1918-ban (Forras: Pleba
niai Leveltar Halotti Anyakonyvek)
- aggk6r (60 even nil mar ezt a halalokot jegyzik be)
- tiid6vesz (tiidogiimok6r)
- szervi szivbaj
- tiidolob (tiidogyulladas)
- szelhiides (agyverzes)
- rak (leggyakoribb a gyomorrak)
Erdekes, hogy sziilesben egyetlen asszony sem halt meg az anyakonyvek
szerint ebben az evben.
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4. sz. Ket summaslany keresete (masolat a cseledkonyvekbol, a lanyok
14 evesek)

1. Varga Rozalia sz: 1907 Gr. Wenckheim Denes dobozi uradalma
ban h6napos gazdasagi munkas 1921 IV. 23-VI. 23-ig. bere: 6 kg
kenyer, 2 kg krumpli, 1 kg szalonna, 1 liter bab, 1 liter kasa, negyedkil6
s6, negyedkil6 hus, - egy hetre. Ezen kivul600 korona.

2. Katona Franciska Endrod II. kertilet 344. sz: 1916 Zirci Apatsag
Eloszallasi uradalmaban ket h6napra mindenfele munkara szegodott.
1931 III. 13-t61. Bere 30 pengo es a koszt.
Nezztik, mennyit ert ez a munkaber pI. 1921-ben!
1 kg kenyer 30 korona
1 kg szalonna 160 korona
1 kg krumpli 9 korona
1 liter tej 9 korona
1 ing 400 korona
1 par csizma 3000 karona
1 munkasoltony 3000 korona
(Virag Ferenc: A Bekes megyei szegenyparasztsag es a munkassag hely
zete, ktizdelme az ellenforradalmi korszakban (1919-1933) Bekescsaba,
1964.124.1)

5. sz. Idezet a Bekes Varmegye Hivatalos lapja 1901. evf. 188. lapjar6l:
"Nagy Imre 11 eves endrodi illetekessegu gyermek, cseled, gazdajat6l,
Olah Istvan gyomai lakost6l eltavozvan nyomtalanul eltunt. Szemelyle
irasa: 11 eves cseled-gyermek, termete: novesben, arcza: kerek, piros,
szeme: sarga, haja: szoke, ruhazata: feher ing, feher gatya, viseltes fekete
poszt6 kalap, mezith'ib."

6. sz. Ket 14 eves cseledfiu keresete (masolat a cseledkonyvekbol):
1. Gyuricza Vince sz. 1902.
- 1916 I. 6--XII. 31-ig elszegodott ]ambrik Mihalyhoz Szarvasra. Bere:
80 korona, 3 kobol buza, 1 kobol arpa, 1 darab 6 hetes malac.
- 1917 I. I-XII. 31-ig elszegodott Hanyecz Gy. ]anoshoz Endrodre.
Bere: 100 korona, 4 kobol buza, 1 kobol arpa, 1 darab marciusi malac,
1 par cipo, 1 kocsi filto.
2. Szuj6 Imre sz.: 1903.
- 1917 I. I-XII. 31-ig elszegodott Timar Karolyhoz Endrodre pasztor
nak. Bere: 90 korona, 4 kobol buza, 2,5 kobol arpa, 1 darab tavaszi
malac, 1 szeker szalma.
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7. SZ. Az adatkozl6 a tanyai iskolar61 beszel. A faluban ennel sokkal tobb
gyerek jutatt egy tanit6ra. Ez persze nem jelenti azt, hogy a gyerekek
mindegyike el is ment az iskolaba.

1888 ev1904 tankoteles 8 tanit6 van, 234 az egy tanit6ra jut6 gyerek
1895 1848 tankoteles 9 tanit6 van, 205 az egy tanit6ra jut6 gyerek
1906 2335 tankoteles 11 tanit6 van, 212 az egy tanit6ra jut6 gyerek
1915 2932 tankoteles 13 tanit6 van, 225 az egy tanit6ra jut6 gyerek

CAz adatok forrasa: Gyuricza Klara: Az oktatas felteteleinek megterem
tese Endr6don a dualizmus koraban, 1989. 20. 1. Kezirat.)

A Magyar Statisztikai Kozlemenyek, Budapest 1923. Vj sorozat 69.
kotet 114. lapjan a kovetkez6 adatokat kozli 1920-b61:

Endr6d kiilteri.iletenek lakossaga

Peresi tanya
Kondorosi tanya
Kocsorhegy
Nagylapos
Simapuszta, Berek
Rigalyos, Gorogallas, Makas-sziget
Varjas
Udvarnokpuszta
Csejtpuszta
Kiscsej tpuszta
Oregsz6116k
Sztrenda
Kuria sz6116
Bacsalapos
Polyakhalom
Paskum
Ugari tanya
Szentmikl6s zug
Simonzugpuszta
Kisretpuszta

Osszesen kiilteri.ilet
Belteriilet

Endr6d lakossaga

106

305
1518

416
343
158
276
185
89

248
91

665
451
412
170
87

1130
386
162
61
78

7231
6619

13 850

ebb616-11 ev kozotti,
tehat iskolakoteles

62
296

77
61
23
57
41
15
40
16

116
88
72
30
15

209
73
22

9
20

1342
1142
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8. sz. A cseledkonyvek is igazoljak az adatkoz16 allitasat. 1930 es 1947
kozott talaltunk bejegyzeseket erre vonatkoz6an: "Trachomas-keze
lendo", "nem trachomas", "gy6gyult trachomas"

9. sz. Tiz ev adatai alapjan a Korosbe [lilt gyerekek szama:

1901: nem [lilt senki bele
1909: Paulis Maria 7 eves, VI. 29-en. Lakik: Endrod 1457.

Salamon Imre 4 es fel eves, VI. 2-an. Endrod 70S.
1910: Cslivar Gergely 10 eves, VI. 12. E. 669.
1911: Gellai Gergely 16 eves, VI. 20. E. 1064.

Gellai Imre 12 eves, VI. 20. Gyomai hatar
1917: Timar Katalin 7 eves, I. 22. E. 958.

Knap Peter 12 eves, VI. 17. E. 514.
Gellai Magdolna 4 eves, VIII. 7. E. 913.
Lukacs-Nagy Imre IS eves, VIII. 10. Gyomai hatar
Latk6czki Karoly 8 eves, VIII. 20. Oregszollok, 1144.

1918: Katona Lajos IS eves, II. 18. E. 192.
1919: Hornok Gyorgy 12 eves, VI. 10. E. 1427.

Mastala Janos 12 eves, XII. 26. E. 412.
Mik6 Janos 10 eves, XII. 26. E. 413.
Mik6 Lajos 8 eves, XII. 26. E. 413.

1920: Fiilop Elek 17 eves, VI. 29. Peres, 1835.
Katona Istvan 17 eves, VI. 29. Ugarak, 1737.
Dinya PallO eves, VII. 1. E. 749.

1944: nem fUlt senki a Korosbe
1945: Veha Balint 18 eves, VIII. 9. Gyomai hatar. (Gyoma. VI. 66:)
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TABLAzATOK

1. szdmZl tdbldzat

AZ ENDRODI TANITOK NEVSORA 1860-

Vidosits Antal 1865
Puskas J6zsef 1871-1878
Orosz Janos 1861-1893
Kovacs Lajos 1880-1905
Bencze Sandor 1882-1924
Szebeny Laszl6 1885-1924
id. Dobossy Istvan 1888-1917
Sarhegyi Karoly 1889
Heffner Ferenc 1889-1897
Kiszely R6za 1889-1899
Leviczky Mikl6s 1892-1893
Csaky Bela 1896-1924
Valitsne Kubanyi Ilona 1895-1899
Andrasik Maria 1895-1899
Valits Gyorgy 1895-1896
ifj. Dobossy Istvan 1896-1902
Schmidt Irma 1896-1902
Ujhazy Bela 1897-1904
Matulay Karoly 1897-1899
Dobossy Sandor 1899-1901
Schmidt Lujza 1899-1904
Gacsine Bohus Hermin 1899-1915
T6th Janos 1899-1900
Simcser6 Isvan 1899
Mihalyi Ignac 1899-1902
Rublne Ludecher Julia 1901-1928
Timar Maria 1901-1929
Lehoczky J6zsef 1901-1903
Radeczky Sandor 1901-1903
Holczer Bela 1901-1902
Nagy Dezs6 1902-1903
Voros Ferenc 1902-1920
Brem Pal 1902-1904
Toma Pal 1902-1903

Niedermayer Alajos 1903-1904
Varga J6zsef 1903-1911
GinalJanos 1903-1904
Orb6k Janos 1904-1931
L06s Lip6t 1904-1905
Vonhaz J6zsef 1906-1921
Ludecher Gyorgy 1907-1919
Timar Mihaly 1907-1925
Bujik J6zsef 1908-1913
Rubl Rezs6 1912-1929
Hunya J6zsef 1919-1924
Soltesz Lajos 1920-1923
Nadharz Ferenc 1920-1925
Korossy Sandor 1922-1926
Kavay Gaspar 1924-1927
Kiss Janos 1927
Seb6k Lajos 1927-1929
Peicz Sandor 1930
Szomborovszky Rezs6 1882-1889
Hencz Vince 1880-1881
Lombay H. Katalin 1882
Balla Matyas 1860-1892
Kovacs J6zsef 1893
Baan Karoly 894
Csuka Gyorgy 1872-1885
Ivan Kalman 1889-1892
Kemeny Vilma 1892-1894
Punyik J6zsef 1894
Vorosne Scheder Stefania

1904-1935
Orb6kne Belenyessy Emilia

1904-1951
Orb6k J6zsef igazgat6 1905-1944
F ehervari Ferenc 1912-1948
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ifj. Bencze J6zsef 1917-1950
Sarhegyine Sebeny Anna

1917-1938
Hunya Lajos 1921-1954
Pa10tay Ferenc 1922-1950
Benczene Tihanyi Maria

1922-1950
Kovacs Matyas 1922-1961
K1inghammer Laszl6 1922-1964
Klinghammerne Szab6 Eszter

1922-1946
Voros Julia 1923-1946
Lesniczky J6zsef 1925-1960
Lesniczkyne Furcsik Margit

1925-1950
Gyuricza Margit 1926-1940
Horgos Piroska 1927-
T6th J6zsef 1927-1940
Hunya Irma 1928-1961
T6thne Baan Khira 1929-1940
Gabriel Irma 1929-1961
Dienes IzraeI1929-1957
Dienesne Hajdu Emma 1929-1957
Brische Ern6 1929--1948

Ovoda (1891-t61 ml1kodik)
Bohus Ilona Margit 1896-1904
Szab6 Piroska 1896-1899
Ujhazy Margit 1899-1914
Szab6ne Sandor Erzsebet 1914
Koczibane Racz Julia 1914-

Csvizekne Molnar Emma
1929-1934

Kovacs Daniel 1930-1940
Par6czai Gergely 1930-1976
Szab6 E1ek 1934-1961

Csejt
Demeter Pal?
Dobszay Bela 1893-1906
Schutz Antal 1905-1909
Orosz Bela 1909-1910
Farkas Lasz16 1910-1911
Czeczey N andor 1911-1913
RHea Tamas 1913-
Banhidy Zsuzsanna 1917-1920
Lesniczky J6zsef 1920-1925
Lesniczkyne Furcsik Margit

1920-1923
Lesniczky Istvan 1925-1945
Bred1 Istvan 1871-1872
Fodor Ferenc 1872-1875
Magdics Karoly 1878-1882
SzebeniJanos1871-1892
Csima Nandor 1872-1875

Iparostanonc-iskola (1900-t6l ml1kodik)
1931/32 igazgat6: Orb6k J6zsef, 48 tanu16 jart ide.
Gazdasagi nepiskola 1926-t61 ml1kodott
Polgari Iskola 1924-t6l ml1kodott, vezet6je: Koczkas Sandor
Nagylapos
Ricsek Janos 1885-1890
Kakuja Mihaly 1890-1921
Dinya Regina 1928-1936
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Izraelita Iskola
(1914-ig tanitottak itt)
PollakJakab 1883-1894
Sebes Bela 1895-1901
crbnesA1ar1901-1906
Lowy Armin 1906
KreinerJakab 1908-1911
Tecsoi Farkas 1911
Klaubant David 1911-1912
Balazs Samuel 1911-1914

Zugiskolak
Kondorostanya 1888-ban epitettek; nem hivatalos tanita tanit,

1905-tol rendes iskola
Kisperes 1894 "
Decspaskum 1899 "
Kocsorhegy 1899 "
Ormenytanya 1900 "
Varjas 1912 "

Pogany Frigyes-fele iskola 1922 Ulan Oregkerti I-II iskola 1922 utan
Ugari iskola 1922 utan epUlt.

Forras: Szentkereszty Tivadar: Bekes Varmegye Nepoktatasanak torte
nete Gyula, 1932. 86. 89. 1.

Gyuricza Klara: Az oktatas felteteleinek megteremtese Endr6don a dua
lizmus koraban 1989. Kezirat (melleklet)

Bekes Varmegye Szerk.: Markus Gyorgy Budapest-Cegled, 1936 (707.
1., 752. 1.)
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2. sz. tablazat

A felnott es a gyermekhalandosag osszehasonlitasa 1901-195O-ig
Fords: Plebaniai Leveltar Endr6d

Kereszteltek Anyakonyve, Halotti Anyakonyvek

sziiletett meghalt ebb61 gyermek a gyermekhalalozas
Evszam osszesen halalozas aranya %-ban

atlag atlag atlag

1901 548 302 199 66
1902 568 310 197 64
1903 599 507 371 73
1904 605 308 190 62
1905 519 437 281 64
1906 581 391 224 57
1907 586 351 230 66
1908 619 336 239 71
1909 548 352 225 64
1910 574 575 337 363 215 237 64

1911 562 477 356 75
1912 627 358 215 60
1913 537 297 167 56
1914 652 366 245 67
1915 339 370 253 68
1916 255 372 201 54
1917 267 272 123 45
1918 242 415 188 45
1919 436 257 120 47
1920 524 444 270 345 145 201 54

1921 536 334 210 63
1922 532 293 141 48
1923 438 243 106 44
1924 446 273 133 49
J.925 516 241 121 50
1926 427 247 136 55
1927 443 270 130 48
1928 421 260 130 50
1929 395 249 122 49
1930 387 454 232 264 112 134 48
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1931 355 277 123 44
1932 342 262 109 42
1933 318 223 100 45
1934 303 237 77 32
1935 286 195 63 32
1936 218 210 70 33
9137 263 201 69 34
9138 266 183 61 33
1939 246 180 47 26
1940 229 283 184 215 50 77 27

1941 196 156 28 17
1942 241 186 46 24
1943 221 185 50 27
1944 220 174 30 17
1945 169 179 49 27
1946 168 143 31 22
1947 177 143 33 23
1948 170 121 25 21
1949 183 107 17 16
1950 231 198 103 149 19 33 18

Ossz.: 19531 391 13 376 267 6822 136

(Megjegyzes: adataink csak az endrodi katolikusokr61 vannak. A falu
lakossaganak vallasi osszetetele 1920-ban a kovetkezo:

r6mai katolikus
reformatus
agostai evangelikus
izraelita
gorog katolikus
gorog keleti

Osszesen:

13110ember
546 ember
93 ember
86 ember
10 ember
5 ember

13 850 ember

(Magyar Statisztikai Kozlemenyek, Budapest 1923. 'OJ sorozat 69. kotet
114.1.)

Ezek szerint a lakossa& 94,7%-a r6mai katolikus vallasu volt, igy
feltetelezhetjuk, hogy az 0 adataik jellemzoek az egesz falu lakos
sagara.
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A uiblazat es a grafikon tanulsagai: Ha megfigyeljuk
a gyermekhaland6sag %-arany:it az asszes elhunythoz viszonyitva,
feltunik, hogy 1915-ig ez a %-arany nagyon magas: 60-75% kazatt
mozog, majd folyamatosan csakken. Az oka az lehet, hogy javult az
orvosi ell:itas es a higieniara is jobban odafigyeltek.

Ha asszehasonlitjuk a megszuletett es az elhunyt gyerekek
szam:it, eszrevehetjuk, hogy 1901-1918 kazatt az arany kb. 36%,
teh:it a megszuletett gyerekek szamanak kb. 36%-a az elhalalozott
gyerekek szama.

Kiugr6 evek: 1903-ban 62%, 1905-ben 54%, 1911-ben 63%,
1915-ben 75%, 1916-ban 79%, 1918-ban 78%. A negy haborus ev
alatt kevesebben szi.ilettek, a grafikon latvanyosan jelzi az 1914-es
652 szi.iletes utani 339 gyerek szuleteset 1915-ben, mely meg tovabb
esik 1916-ban 255-re. Azt is lathatjuk, hogy a haland6sag csak 1915
tol csokken a gyerekek kazatt, de nem olyan aranyban, mint
a szuletesek szama.

A % arany 1919-1936-ig kb. 29% es csak 1939-ben csakken 20%
ala. Az otven ev alatt az arany 35%, teh:it minden 100 gyerekbol 35
meghalt.
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3. sz. tdblazat

A gyermekhalal okai 1901 es 1945 k6z6tt tizenegy ev adatai alapjan

A betegseg 1901 1909 1910 1911 1917 1918 1919 1920 1933 19441945 OSSZ.: %

Gyulladasok
tiid6- 25 35 24 61 11 67 14 12 32 2 10
egyeb 29 25 19 54 17 20 8 14 14 - 5

54 60 43 115 28 87 22 26 46 2 15 498 28%
A szUletes korUli haMl

gyengeseg 52 36 53 53 42 24 21 53 14 3 5
egyeb 8 5 2 6 12 3 6 2 1

60 41 55 59 42 24 33 56 20 5 6 401 23%
Hurutos betegsegek

belhurut 56 65 41 61 19 31 29 30 6 1 6
egyeb hurut 1 6 2 7 1 3 2 1 2

57 71 43 68 20 31 32 30 8 2 8 370 21%
Gumok6r

tiid6- 13 18 10 38 13 13 10 12 2 5 4
egyeb 4 3 2 7 3 3 1 1 1

17 21 12 45 16 16 11 13 2 6 4 163 9%
Jarvanyos betegsegek

torokgyik 8 41 19 2 2 1 1 3 2 1
vorheny 4 10 2 4
kanyar6 15
him16 1 1
influenza 3
orbanc 1 1 1 1
verhas 1
hasi hagymaz (tifusz) 1 3 1 2 3

4 9 49 46 6 6 2 6 3 3 1 135 8%
Gorcsok

rang6gorcs 10 4 13 1 8 1 8 5 5
egyeb 1 2 1 6 1 6 3

11 4 15 1 7 9 7 11 5 5 75 5%
Szerencsetlensegek 1 4 3 3 5 4 7 4 2 2 6 41 2%
Ongyilkossag 1 1 1 1 4
Gyilkossag 1 1
Egyeb 6 7 6 4 5 13 3 3 7 5 3 62 4%

Osszesen: 199 225 215 356 123 188 120 145 100 30 49 1750100%
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A diagramb61 kideriil, hogy a leggyakoribb hahHokok a gyullada
sok, gyengeseg, korasziilottseg, hurutos betegsegek, giim6k6r es a jarva
nyok voltak.

A legmagasabb a gyermekhalottak szama: 1905, 1911, 1921-ben.
1905-ben feltun6 a belhurutosok nagy szama (98), a gyulladas (83).

A kornyezetehez kepest magas az ebben az evben giim6k6rban meghalt
gyerekek szama is (33).

1911-ben osszesen 356 gyerek halt meg. Felsoroljuk az ebben az
evben eiOfordul6 osszes betegsegfajtat, amely halalhoz vezetett.

Gyulladasok: alhartyas gegelob, horg6lob, hurutos tiid6lob, tiid6
lob, gennyes szovetlob, rostanyas tiid6lob, gegelob, heveny veselob,
toroklob, agyhartyalob, veselob, bellob (115).

Hurutos betegsegek: belhurut, hurutar, horghurut (68).
SzUletes koriili halal: gyengeseg, korasziilott (59).
Gumok6r: tiid6giim6k6r, giim6s agyhartyalob, esontgiim6k6r,

tiid6s belgiim6k6r, tiid6vesz, giim6s mellhartyalob (45).
Jarvanyos betegsegek: torokgyik, ronesol6 toroklob, hasi hagymaz,

kanyar6, vorheny, orbane (46).
Gorcsok: rang6gorcs, belgores, dermedes (15).
Szerencshlensegek: higmergezes, vizbefulas (3).
Ongyilkossag: onakasztas (1).
Egyeb: verzekenyseg, veromleny, sorvadas, felfekves (4).
1921: minden betegsegben tobben haltak meg, mint a kornyez6

evekben. Belhurut: 43, gyulladas: 54, gyengeseg: 58, giim6k6r: 15, jar
vany: 19.

1918-ban kiugrik a betegsegek koziil a tiid6gyulladas es egyeb gyul
ladas: 87.
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SZOMAGYARAZAT

odmlti = a Korostol delre lak6k hivjak igy a Korostol eszakra lak6kat / 7
baba = sziileszno / 9
petr6 (petr6Ieum) = lampaba ontottek es azzal vilagitottak
Vikt6r = lanynev, a Vikt6ria roviditese.
angy = a fiutestver felesege
avatas = minden ujsziilott Ulan a pap az anyat felavatta az ujb6li hazas-

eletre / 10
Weiss doktor = Weiss Aladar /12
peszrMam (peszraltam) = pesztra: kisgyerekeket gondoz
mamusz = poszt6b61 hazilag keszitett eipOfele
boronani (boronalni) = foldet porhany6sitani / 13
kaesint6s = paras tane, a vall fOlott egymasra kaesintanak
olaos = a pasztortane egy valtozata
rudasba = a fOldon levo ket rudra kell a szenat rakni, hogy azutan a ket

rudat megfogva a helyere viheto legyen a szena / 14
kas = nagyobb kosar
borit6 = esirkek egyiitt tartasara szolgal6 fenek nelkiili kosar
pitvar = udvarr61 nyil6 konyha-fele helyiseg
padka = a kemenee oldahihoz keszitett iiloalkalmatossag / IS
mehetsz a szellel verset (sz6Ias) = barmerre mehetsz / 16
Kevi = turkeve
Vanya = Devavanya
hazajt6 = szobaajt6; ezen a videken a szobat haznak neveztek: kishaz,

nagyhaz
kostokzaesk6 = dohanyzaesk6 / 17
sallang = a dohanyzaesk6n 16g6 bordisz
konyhajt6 = konyhaajt6
[(ito = szalma- vagy esutkaesom6, a kemeneeben tiizeltek vele
fesziilet = a falra akaszthat6 fakereszt a megfeszitett Jezussal / 18
0lvas6 = r6zsafiizer, imadkozashoz hasznaIjak
marmanesik = kamilla
susolina = a kukorieaeso heja, esuhe / 19
tapl6 = gyulekony anyag
kova = kemeny kvare, iitesre szikrat ad
P6halom = lasd terkepmelleklet
lampa = lidercfeny lehetett; arrafele zsombekos a talaj, a termelodo gazok .

minden lepesre begyulladtak
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Ordog-arok = lasd terkepmelleklet
Dombszog = most Hidf6 vendegl6
revesz = ott volt a rev, ahol most a ligetbe vezet6 kishid van
farag6jank6 = farag6szek
szinvon6 = hosszu nyelu lapar, ezzel szedik ki a parazsat a kemenceb61
piszkafa = hegyes hosszu bot, a kemencetuz elesztesere hasznaltak
saroglya = a szekerderek hats6 veget elzar6, fab61 kesziilt racsszeru szer-

kezet
R6csildok (Rothschildok) = a r6luk megjelent konyv
kalandariom (kalendarium) = naptarral ellatott vegyes tartalmu evkonyv
katakizmus (katekizmus) = hittani ismereteket tartalmaz6 tankonyv
r6zsafiizer = lasd el6bb: olvas6 / 20
nagyb6t (nagybojt) = hamvaz6szerdat61 nagyszombatig tart, zsirosat nem

szabad enni
gyovonni (gy6nni) = a hiv6 ember a papnak megvallja a bunet / 21
sarga cukrot = val6szinuleg a siivegcukor lehetett
petrence = a petrencerud szalas takarmany hordasara val6
iszkabat (eszkabalt) = hevenyeszve osszeallitott, osszetakolt / 27
kanape = nagyobb meretu iil6alkalmatossag, barokkos diszitesu hattam-

laja es oldala van, alul esetleg fi6kos / 28
kuck6 = a kemence es a fal kozotti hely
bajka = derekig er6 n6i kabarka
asszonsz6ttpokr6c = rongypokr6c; Endr6donezzelaket sz6val illetik meg
szamadas = szamtan
cuhare = haznaI rendezett mulatsag
kapca = labfejre tekert ruhadarab, csizmaba hordtak / 29
liga = egy id6ben sziil6otthon volt, most orvosi rendel6
Nagygabonas = lasd terk. mell.
belinerkend6 (berlinerkend6) = rojtos gyapju nagykend6 / 30
Telekpart, Vitez ut = lasd kiilon terkepmelleklet
bocskor = b6rszijb61 keszitett kezdetleges labbeli
brekocs = varkocs, hajfonat / 31
jancsiszeg = gombalyu feju vasszeg, a szoba fOldjet alaposan elrendezte
megdretvazta = meggyantazott fonallal varrja
csurongalni = jegen csuszkaIni
Nagykarazs = az et6 Karas / 32
kubikgadar = a gar epitesekor kubikostalicskaval felhordtak a fOldet

a gathoz; az igy keletkezett gadraket "jatsz6"-nak is hivja a nep,
mert hoI van benne viz, hoI pedig nincs

tekny6 (tekn6) = mosasra hasznalt, feny6deszkab61 keszitett iireges targy
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saral = vizet esurgat
szabadkiminy (szabadkemeny) = a pitvarnak nem volt mennyezete,

a negy fal egy kemenybe szukiilt, az alakja miatt pendelkemenynek
is neveztek

k6tt (kelt) teszta = Endr6don ez tobbnyire a hatalmas meretu lekvaros kif-
lit jelentette, es f<'Setel volt, nem esemege

Korozs ala = a Koros partjara / 33
nagyhaz = uteai szoba / 34
surolt asztal = az asztallapjat nem vontak be, nem teritettek Ie semmivel,

hanem magat a fat tisztitottak Ie etkezesek utan
16ea = pad - a szobai 16eaknak hattamlajuk is volt
kenyerkas = gyekenyb61, vagy vessz6b61 keszitett kor alaku, lapos, fede-

les kas
samli = alaesony kisszek
s6lyom (sulyom) = vizi noveny, tiiskes fekete termeset fOzve ettek / 36
babaszilva = feleretten lehullt szilva
meszk6 = a fanak a torzsere lecsordul6 mezsarga, edeskes megszilardultie
papsajt = a malyvaval rokon noveny, termese barazdas, korona alaku
Hullamter, Fuzfas-zug = lasd terkepmelleklet
esics6ka = a napraforg6 fajtestvere, de a fOldben lev6 gum6it fogyasztjak
parszarit6 = lapos, nagy meretii, kor alaku, fonott vessz6kas, regen a part

szaritottak rajta.
Par = a koml6 es az arpa kevereke, a kenyersiitesnel az eleszt6t helyettesi-

tette
acsk6 = zacsk6
mogyor6 = a fOldi mogyor6 egy fajtaja
T6nika = lasd terkepmelleklet
rosta = a szitahoz hasonl6, de annal j6val nagyobb, s a hal6ja dr6tb61

van / 37
szotyola = napraforg6
male = kukoricalisztb61 keszitett tesztafele
gorhe = kukoriea- es buzalisztb61 keszitett tesztafele
bibilab, madar = a kelt teszta kiilonboz6 formai. Bibilab: harom agar fog

jak ossze a tesznlnak. Madar: csiga forman tekerik a tesztat, a csiga
legeleje lesz a madar farka, a vege pedig - megnyujtva -lesz a madar
feje

tanyiszli (stanicli) = papirzacsk6
kotus viz = pocsolyas viz / 39
arerzi (artezi) = olyan fUrott kut, amelynek a vizet termeszetes nyomas

hajtja fel / 40
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kivalt tojas = a kotl6 al61 szedik vissza egy het mulva azokat a tojasokat,
amelyekben nem indul meg a esfrakepz6des

hamvas, = durva, a kender aljab61 keszitett vaszonleped6 / 41
batu (batyu) = a haton viselt teher
dolUS (duI6) = a hatarnak a ket foldut kozotti resze
fattyu = felesleges kukorieahajtas
sarnyu (sarju) = levagas utan ujran6tt noveny
rakhib = esutkat6
bak6 = haton hordhat6 iskolataska / 42
Urnapja = az Oltari Szentseg iinnepe piinkosd titan tiz nappal
susolina-szatyor = kukorieaeso kiils6 hejab61 keszitett taska-fele
kormenet = a hfvok egyhazi enekeket enekelve lassan korbejarjak a temp-

lomot
ello = a megmuvelendo munkateriiletet reszekre,e1l6kre osztottak be / 43
gyujto (gyiijt6) = aki a kaszavallevagott buzat osszegyujti
kfve (keve) = a levagott buzat egy nyalabba, kevebe kotottek buzab61 sod

rott kotellel
gam6 = felkor alakban meghajIftott arat6szerszam, a buzat szedik fel vele

a foldr61
fejedag (fejadag) = egy embernek egy evi fenntartasahoz sziikseges meny-

nyiseg
aszat (aeat) = boganesszeru tiiskes gyomnoveny
kereszt = a buzakeveket egymasra keresztbe rakjak
summas = el6re megszabott jarand6sagert dolgoz6 mezogazdasagi mun

kas, a beret nem havonta, hanem egyszerre, egy summaban kapja
esieskura = szur6s termesu gyomnoveny
eseled = el6re kialkudott berert gondoz allatokat, vagy mas mezogazda-

sagi munkat vegez. Ott lakik a munkaad6janal / 44
sz6gatak (szolgaltak) = a eseledmunkat vegeztek
gazda = aki a eseledet felfogadja
kondas = diszn6pasztor
megfogadas = a legtobbszor sz6beli szerz6deskotes a gazda es a eseled ko

zott
jaszoj (jaszol) = az ista1l6 falahoz fab61 keszftett valyuhoz hasonl6 szena-

tart6, abb61 esznek az allatok / 46
beres = a eselednel idosebb mezogazdasagi munkas
prices = fab61 osszetakolt fekvohely
leesapint6 = hazak tornacanak a vegibe epftett felteto, tobbnyire nyari

konyhat epitettek ala
popret = kaskaba rakott eszkozok, itt: szemelyes targyak
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Nagy utea = Endrodlegnagyobbutcaja. Most Fo utea, de volt mar Lenin,
Sztalin, Szeehenyi utea, de a nep ragaszkodik a Nagy utea elneve
zeshez / 47

.esoze = gazember
arendas haz = berhaz
Hunya = lasd terkepmelleklet / 48
malom-haz = a Rak6ezi u. 26. sz. alatt regen malom volt, a Veha-malom
kossfg-tanya = a Kozseg-soron volt Endrod eloljar6saganak foldje, saz ott

dolgoz6 mezog. munkasoknak egy tanyc'it epftettek, ez volt a ko
zseg-tanya

gatyas tanft6 = diploma nelkiil tanft6 okos parasztember
Baan Karoly = kerjiik, nezzek meg az 1. sz. tablazatot, amelyen felsorol-

juk az endrodi tanft6kat 1860--1934 kozott / 49
Polyakhalom = lasd terkepmelleklet
Gr6sz fatelepes = Gr6sz Sandor
Kertek = Oregkert, Oregszolo, lasd terkepmelleklet / 50
litania = delutani ajtatossag
lelekvaltsag = amikor meghal valaki, szaggatottan harangoznak, hogy

tudtul adjak: meghalt valaki
irka = fiizet
Csernus = Csernus Mihaly apc'itplebanos
Mirh6 = a Juhasz Gyula utcaban van, ahol az utea terre szelesedik
Sifner-iskola = Sehiefner Ede plebanos epfttette
szarvasvegi iskola = a szarvasi kovesut es a Selyem utea sarkan van / 51
szottiink, esoroltiink = a szovesnek a ket munkafolyamata
toktart6 = tolltart6 / 52
kommenei6 = termeszetbeni jarand6sag / 56
Bar6 Apor Vilmos = gyulai plebanos, majd gyori piispok. 1945 aprilis

2-an martfrhalalt halt
Homoki-haz = most Oregek Napkozi Otthona, Blaha u. 6.
Kisret = lasd terkepmelleklet
pall6 = egy meternel hosszabb, vastag deszkak
Gyomaveg-Szarvasveg = a falut egy szeles utea keresztben kettevagja,

nepi neven: Hasftas (Andrassy u., regebben Szabadsag u.), a Szar
vasvegen a m6dosabbak, a gyomavegen a szegenyebbek laktak

iinnepek = esak azon a szinten dolgozzuk fel ahogy az a gyerek eleteben
megjelent; bovebben a Jeles napok e. fiizetiinkben frjuk Ie. / 57

publikaei6 = a falu hfreit hangosan kihirdette az eloljar6sag a lakossagnak
a nagymise utan a piaeteren. A publikaei6s allvany rna is ott van
a piaeteren
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advent = a karacsony el6tti negy het, a varakozas ideje / 58
betlehemes = jezus sziileteset megjelenft6 enekes, verses jatek
Nagylapos, Rigalapos, Csejt, Varnyas, Bala, Udvarnok = lasd terk. mel!.
bekecs = belelt rovid premes telikabat, b6rb61 / 59
aproszentek = dec. 28. - ezen a napon Herodes tobb ezer kisdedet 6letett

meg, ugyanis azt josoltak neki, hogy aki majd az 6 uralmara tor, az
keteves kisded. Ennek a szornyu verengzesnek az emlekere ezen
a napon a kisgyerekeket egy kicsit megvessz6zik, hogy ne felejtsek
el azt a regi tragediat

lovasbanderium = magyar ruhaba oltozott, lovon iil6 fiatalok / 60
Kovacs doktor = Kovacs Peter (1868-1948). Embersegeert, lelkiismere

tessegeert maig sokan emlegetik. A gyomavegi temet6ben van elte
metve / 61

Szent FulOp nap = majus elsejen van / 62
k6rozsa = tet6kon megtelepiil6, felmareknal kisebb, husos levelu gyogy

noveny
lanyhos = langyos
piiffeteg-gomba = sotetbarna szfnu, nincs szara, csak feje, nyomasra

sotetbarna por jon ki bel6le
tyuksegg = a szemolcs egy fajtaja / 63
arpa = gennyes szemgyulladas
kilfs = keles
olvasni = ebben a szovegkornyezetben azt jelenti: szamolni
neveletlen ujjunk = gyurus ujj
pokovar = tobbnyire a lab sarkan, vagy a konyokvegen keletkez6 seb / 64
iisztoke (osztoke) = vasvegu bot, szantas kozben az eket tisztftjak vele
pondro = kukac
tetyu = tetu
jarvanykorhaz = most berlakas, egy hosszu epiilet a Polanyi utean, a koz-

ponti temet6vel szemben
rihessek = riihesek; a b6rbe feszkel6dott atka viszketegseget okoz / 65
biidosk6virag = kenpor
tev6 = a kemence nyflasat zarjak el vele
Kuria (Kuria) = a Bartok Bela utcatoiOregsz616 fele elteriil6 foldresz
nyak = kemencenyak
rosszbetegseg = epilepszia
drahoma(trachoma) = jarvanyosszembetegseg,a 2. vh. el6ttterjedtel / 66
spanyolbetegsfg = spanyolnatha, 1918-19-ben vilagjarvany volt
tffusz = hastffusz, hasi hagymaz, fert6z6 belgyulladas
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szegenysegi bizonyftvany = hat6sag reszerol kiallftottigazolas a vagyonta-
lansagr61

csucsit = csucskit / 68
tudobaj = tuberkul6zis, nepbetegseg
Korozsajjaba = a Koros partjan / 69
Kisszab6na = lasd terkepmelleklet
lugko = mar6lug, feher, kristalyos, mergezo anyag
kisj6skabuza = apr6, vadon termo kalaszos gyomnoveny
singolasos nyak = himzett nyak / 70
Templom-zug = lasd a terkepmellekletet
onokajanak = kerjuk, hogy aki tud errol a faragott targyr61, jelezze egye-

sUletunknek / 72
Ugrin Peter = Uhrin Peter (1889-1944), endrodi szuletesu festo
asztag = kicsepeletlen gabonakazal / 73
cuhare = haznal rendezett tancmulatsag
jarom = a szarvasmarha nyakat korUlfog6 fakeret / 74
kava = a kutgodor fakerete
fars = hibas / 76
gizg6ria-gazg6ria = varazsige, a gyozelem egyik tartozeka volt / 78
bikacsok = a bika nemzo szerve / 79
mutter = anyacsavar / 81
relf = kerekabroncs, vasabroncs / 83
ETK = Endrodi Torna Klub
keresztuval6 = a mellekepUletnek az a fajtaja, amit a foepUletre merolege

sen epitettek / 85
ham = a 16 igaba, kocsiba fogasahoz szolgal6 szerszam
zabla = ket darabb61 a1l6 vas, a 16 szajaba teszik, hogy a gyeplo segitsege-

vel iranyithassak
kankurulyazott = a levegoben forgott / 86
Nagykorozs = az elo Koros / 88
lap = seke1y, alland6 vizboritasu terUlet
csurongaltunk = jegen csuszkaltunk
ereszkedtunk = a szank6zast nevezik igy, ha magasabb helyrollehet kez-

deni a szank6zast
Polyakhalom = lasd terk. mell.
sreg = ferde
veroce = ritkan rakott deszka
fodorkorpara = veg nelkUl
Fehervari Feri = (1922-1988) endrodi szUletesu fot6muvesz, apja ta

nit6 volt
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Turi = Mez6tur / 91
Ba1a = Csudaballa, lasd terk. mell.
megoriiltem = regen az egyes volt a j6 jegy / 96
harmincnak = egyesiiletiink nem tudja a folytatast - gyerekek, aki tudja,

irja meg nekiink!
csur = mellekepiilet, takarmany tarolasara hasznaljak / 97
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ADATKOZLOINK

Balogh Vincene Pinter Anna
Bella J6zsef
Bela Lajosne Hornok Eszter
Bula Vincene Nemes Margit
Cserenyecz J6zsef
DinyaGeza
DinyaImre
Fagyas Maryasne T6th Eszter
Fekecs Frigyes
FulOp Istvanne Szilagyi Julianna
Galambos Sandor
Gellai Janosne Gellai Maria
Giricz Istvan
Gonda Janos
Gubucz Gyorgyne Hunya Ilona
Gyuricza Lajosne Hanyecz Piroska
Harmati Ilona
Hegedus Gaspar
Hegedus Imrene Hegedus Etel
Hornok J6zsefne Ovari Tfmar Margit
Kovacs Bela
Kmellar Sandorne Hornok Terezia
Knapcsek Belane Hornok Cecilia
Kurilla Andrasne
Kurilla Janosne
Liziczai Sandorne
Marton Gabor
Mik6 Sandorne D6gi Tfmar Ilona
Nemeth Janos
Pelyva Imrene Hunya Ilona
Pelyva Janosne
Pinter Antal
Racz Istvanne Gyebnar Jusztina
R6zaAntal
R6za Antalne VarjuEszter
Szuj6Peter
Szuroveczne Kontra Neszte
Tank6 Andrasne Szab6 Irma
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77 eves
72 eves
80 eves
61 eves
79 eves
78 eves
81 eves
83 eves
88 eves
71 eves
87 eves
85 eves
85 eves
82 eves
79 eves
79 eves
84 eves
82 eves
91 eves
72 eves
83 eves
66 eves
66 eves
71 eves
57 eves
60 eves
67 eves
68 eves
83 eves
68 eves
69 eves
80 eves
66 eves
78 eves
72 eves
78 eves
80 eves
66 eves



T ellerne Vaszk6 Ilona
Timar Illes
TimarImre
Timar Istvan
Timar Vilmos
Uhrinne Galambos R6zsika
Varju 16zsefne Szurovecz Mari neni
Vaszk6 Andras
Vaszk6Iren
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84 eves
76 eves
84 eves
77 eves
76 eves
75 eves
85 eves
65 eves
69 eves



TARGYMUTATO

adj, kiraly, katonat . 78 fUszedes . 40
ajandek 21 goly6zas . 80
apr6szentek 59 gombozas 81
aratas 43 gyertek haza, ludaim . 82
arnyjatek 78 gyomlalas 42
arpa (betegseg) 63 halal . 70
arva 12 halaszas (jatek) 82
babakereszteles 9 heja (jatek) 82
balesetek 69 helyzetcsufol6k 92
becezes 17 h6lyag (betegseg) 63
beka (j::itek) 79 husvet . 60
belhurut . 68 imadsagok . 20
betegsegek 61 Iplapacs 82
betlehem 58 iskola 48
beugrat6k 96 iskolai biintetes 57
bikacsok . 79 iskolai felszereles 51
buj6cska . 79 jatekmond6kak 93
butor 27 kancsika . 16
biintetes 15 kapalas 41
csalad 10 karikazas 83
cseled 44 keles (betegseg) 63
csemege 36 kenyersiites 44
csonka csalad 11 keresztanya 10
edsanya 13 kergetacske 83
edesapa 14 keszltett jatekok 72
egy iiveg alma 79 kicsiknek val6 mond6kak 98
egyeles 43 kiolvas6k .101
ehbetegseg 61 kivetacske 84
elethelyzet-j::itekok 80 kohoges 65
elnevezesi szokasok 9 koszones 21
elsa aldozas 60 labdajatekok . 84
erkolcsi normak 22 labfajas 62
etelhez kapcs. mond6kak 98 legeltetes 38
etkezes 32 levente 54
foglalkozas-csufol6k 93 lovacskazas 85
fazes 40 makhaj 61
fiilfajas 62 mesemond6kak 94
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munka 38 szemmelveres 61
nagyapa 19 szemolcs . 63
nagymama. 18 Szent Erzsebet asszony . 87
nevcsufo16k 91 szomszedok 21
nyamka 33 szoves 88
nyelvtor6k . 97 tan6nik 52
61omontes 62 teli jarekok 88
6nik (iskolai) 52 testverek 12
orszagosdi 85 tetti 64
6tvar 64 tffusz 66
6voda 47 tisztalkodas 31
01tozk6des . 27 topelec 89
papucs 86 torokgyik 67
penz . 47 tovabbtanu1as 55
pok6var 64 trachoma 66
pukkant6 86 tu1ajdonsag-csufo16k . 92
purga 86 tud6baj 68
rosszbetegseg 65 tyuksegg 63
ruhazat 27 ugr6kotelezes 89
ruhesseg . 65 ujszUlott . 9
sokgyerek . 10 uradalmi iskola 50
spanyo1narha 66 unnepek . 57
su1ydonga1as . 87 varazsmond6kak 95
szamo16k 95 zsid6isko1a 90


