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ták, kikaréjolták vagy kifújtatták. A 
rosta egy szitaszerű eszköz, amely 
háncsból vagy bőrből készült. Farkas-
lakán a bőrrostát használták, Rugon-
falván a kéregrostát. A fújtatásnál elő-
ször meggyőződtek, hogy honnan fúj 
a szél, majd a rostából lepedőre csor-
gatták a kendermagot. A szél a köny-
nyebb pelyvát elsodorta, a nehezebb 
mag lehullott egy rakásba.

Visszagondolva még érezem a 
nyövés alkalmával érezhető fűszeres, 
semmihez nem hasonlítható, kábító 
illatot. Édesanyám, hogy védjen a nap 
hevétől, a kender között alagutakat 
nyőtt, s ezek között bujkálva, a ho-
mokszerű földön csodás játszóteret 
teremtve telt el a nap, amíg a felnőttek 
végezték a munkájukat. Az ázott ken-
der fanyar illata pedig nem csupán a 
berket, hanem az egész falut belengte 
a tilolás idején.

A kenderföldeken a szántás-vetés a 
férfiak gondja volt, majd segítettek az 
áztatásnál, kivetésnél, de a kender 
többi munkája  a fehérnépek dolga.

A kimosott kenderfejeket haza-
szállították és kiteregették a kerítések, 
csűrök mellé, sőt a tiszta udvaron, a 
gyepen ki is kecskélték, azaz fejenként 
sátorosan felállították. Harmatszállta 
előtt, éjjelre vagy az eső elől mindig 
beszedték. Ha megszáradt a kender, 
akkor szép, napos időben megkezdték 
a tilolását, a kendertörést. A száraz, 
napról beszedett kenderfejet egyfogú 
törőn, tilolón ütögették, verték. A 
tiloló nyelvével levágták a tövét, ami a 
tiloló nyitott, vályúszerű alján kihullt. 
Ezt Farkaslakán tilószakadéknak, Ru-
gonfalván törőszakadéknak nevezték, 
semmire sem használható. Ha a ken-
derfej egy részét megszabadították a 
merev vázától, ami pozdorja formá-
jában kihullt belőle, akkor azt a részt 
kézfejre tekerték, majd a másik felét is 
kinagyolták. Ha nem volt napfényes 
idő, a kender megereszkedett, nem 
lehetett tilolni.

A nagyolás után következett a tisz-
títás. Farkaslakán vonagolóval vég-
zik, ez a bennmaradt pozdorját is ki-
veri. A vonagoló nyílása szoros, levele 
éles, ebben a kendert szaporábban 
húzzák, rángatják. Rugonfalván apró-
lót használnak, melynek éles és szoros 

két levele van. A tilolás elvégzése után 
a fejeket ötösével összecsavarják.

A magkender fás része vastagabb 
és merevebb. Erről áztatás után lehúz-
zák a rostot. A fás részt, a pozdorját 
darabokra vágták, félretették, ez volt a 
szusztera. Lámpa vagy tűz gyújtása-
kor felhasználták. A szuszterát a tűz 
lángjához tartották, a fellobbanó láng-
gal gyújtották meg a lámpa belét vagy 
a gyertyát. Lehetett fordítva, ha égett a 
petróleumlámpa, ennek a lángjánál 
lobbantották fel a szuszterát, majd az-
zal gyújtották meg az előre elkészített 
tűzgyújtót a kályhában. A kevés és 
drága gyufát helyettesítették vele.

Napos időben elővették a kitilolt 
kendert, hogy elkezdjék a rostszálak 
széthasogatását, finomabbá tételét. 
Rugonfalván nagy állványon állottak 
a héhelek, amelyek erős deszkába 
ágyazott nagy vasfogak. Farkaslakán 
kisebbek voltak a méretek, itt léhelnek 
nevezték. Ebbe ütögették, huzigálva 
fésülték a kender rostjait, ez a kender-
fésülés. A finom rostok hosszantian 
hasadtak, a héhelben pedig benne ma-
radt a csüpű. A kenderfej hegyéből lett 
a hegycsüpű vagy csepű, a tövéből a 
tőcsepű, amely jobb minőségű, mint 
az előbbi. Kisebb fakorongba ágya-
zott, deszkába erősített apróbb szeg-
rózsában folytatták a héhelést, fésül-
getést, itt bent maradt a pác, amely 
puhább, finomabb. A szálkendert fej-
be csavarták, öt ilyen kenderfej tövét 
kötésbe csomózták, öt kötést egy-
másra raktak, majd egy fejjel össze-
kötötték. Ez egy kalangya fonnivaló 
kender. A durvább csepűt még gere-
bennel huzigálták, ez volt a szösz. A 
csepűt kéregrostában guzsalyra való 
hengeres alakra sodorták.

A kender megmunkálásának to-
vábbi része a téli hónapokra esett, 
amikor a parasztgazdaságokban szü-
netelt a mezei munka. Fontos volt a 
fonók társadalmi szerepe, hiszen a 
legények és leányok találkozóhelyei, 
a közös játék, mesélés, éneklés, szó-
rakozás helyszínei voltak.

A kender készen állt tehát a fo-
násra. Egy fejet kivettek az előké-
szített kenderből, rákötötték a gu-
zsalyra és kezdődhetett a fonás.
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sem országos vására, így Korondra járnak 
be, ahol minden szombaton jó hetivásár 
van, és van öt országos vására. 

10.
Béta, Dobó, Vágás,
Ott terem az áldás.
(Szilágyi Ferenc 46 éves bögözi lakos a 
korondi edénygyárnál dolgozott, így 
többször hallottam ezt tőle. Lejegyeztem 
1958. VII. 8-án.)

11.
Sófalviak dögösök.

12.
Énlakiak vackorosok.

13.
Pálfalviak borítósok.

14.
Etédiek tökmagosok.

15.
Farkaslakiak szenesek.

16.
Korondiak csiprosok.

17.
Ülke, Tibód, Szenttamás
Hárman vettek egy bikát. 
Úgy megüttem a farát,
Neked hányta a szarát.
(Elmondta özv. Molnos Lajosné szül. 
Hegedűs Juliánna 51 éves. 1958. XI. 21.)

18. 
Oroszhegy oroszkodik,
Diafala csodálkozik,
Rugonfalva rugaszkodik,
Farkaslaka, Szentlélek,
Ott laknak a szegények.
Dombon ülő Pálfalva,
Sárba esett Váralja,
Korondiak csiprosok,
Sófalviak sónyalók,
Parajdiak pénzcsalók.
(Elmondta özv. Lőrincz Albertné szül. Si-
mó Rebeka 66 éves. 1958. XI. 21.)

19.
A korondiakat így csúfolják:
A nagy harang azt mondja:
„Korondon nincs búza”.
A kicsi harang azt mondja:
„Ád az Isten fazékért”. 
(Elmondta Molnos P. Fábián 60 éves.)

Gyűjtötte István Lajos

5.
Az etédi tökmagosok,
Küsmödi moslékosok,
Sónyaló Sófalva,
Vackorszedő Énlaka,
Csiporgyártó Korond.
(Elmondta Simó András 31 éves. 1958. 
VII. 4.)

6. 
Bogárfalva bogározik,
Szentlélekkel találkozik,
Farkaslaka csodálkozik.

7.
Ülke, Tibód, Szenttamás,
Cseréptányér, fakalán.
(Tanultam édesanyámtól, szül. Katona 
Mártától gyermekkoromban. 1958. VII. 
7.)

8. 
Korondon az atyhaiakat így csúfolják:
Gyere nálunk Magdolnára,
Feltaszítlak a meggyfára.

Július 22-én van Magdolna névnapja, és 
az azt követő vasárnapon van Atyhában a 
búcsú, és ezért hívják Magdolnára [a 
vendéget]. Sok meggy terem Atyhában.

9. 
A korondiak az atyhaiakat azzal is csú-
folják, hogy hiába Atyhában, Korondon a 
haszon. Ez valószínűleg onnan szárma-
zik, hogy Atyhának nincsen hetipiaca, 

1. 
Kicsi likba Sándorfalva,
Sárba csúszó Agyagfalva,
Szaporátlan Décsfalva,
Pompás Nagygalambfalva,
Korcsos Kisgalambfalva,
Pótolékos Timafalva,
Rugonfalvi pipások,
Udvarhelyi restások,
Keresztúri szitások,
Csekefalvi rákászok,
Szentábrahámi szilvások,
Andrásfalvi cigányok,
A gagyiak gusások.

2.
Kajla kucsma Lengyelfalva,
Cifra bunda Malomfalva,
Bogárfalva bogározik,
Szurokszedő Szentlélek,
Alig élnek szegények,
Szappanfőző Szentmihály,
Szegény utas, itt ne hálj. 

3.
Dombon ülő Pálfalva,
Sárba esett Váralja,
Kevély népű Tarcsafalva,
Rongyos, nemes Csehétfalva,
Tordátfalva reatartsa.
Zuvathajtó Martonos,
Medesér is azonos.

4.
Ülke, Tibód, Szenttamás,
Kergessétek el egymást.

Falucsúfolók

Gagy
P. Buzogány Árpád felvétele

Az illusztrációkként használt farag-
ványok Jakab Zsigmond munkái.


