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— [A kenderrel milyen munkák vannak?] 
— Hát például — mondom — a legjob minőségű földet kivgnnyo a k mdér. 

Akár a len, mind a kettő. Elösször lé kél trágyáznyi mki nagyqj jól kora tavasszal 
a főigyét. Ászt alászgntanyi. Belefogasónyi, léborongnyi a helit. Ekkor, mikor 
jó §1 van készítve^ májuzsba, ugy áldozó felé (újra) mék kéli asz má kapával. . . 
átulkapányi. Hát aki ügyé kismér edbe csinájja, mim mink szoktuk, az átu köl 
kypányi, de a nagyméredbe is mék kéli akkor ujbol sekéjen szántonyi. Sikeren 
ügyé, hogy . . . ném méllm akkor mg. Mer elösször mellet kivgn. Akkor, qkkor 
elvettyük, mongyuk áldozó hetibe. Akkor szépén lébaronyájjuk. Akkor ez nyől, 
szóval június .. . mongyuk, mongyuk júliuzsba kiszéggyük a virggossgt. Kinyűjjük. 
Asz kévébe kötözzük, mékszgrittyuk, elgsztQttyuk, q. virágos kmdért. Akkor, 
mikor mégírik a magossá, ami még benne marad akkor, aszt&t mégin 
szeptemberbe kiszéggyük. Kévébe kötözzük, csomóba glHttyuk, elcsépéjjük, a 
tnzg'gyát megvesszük1 neki. Akkor ászt ismét elásztattyuk, vizbe elásztattyuk. 
Mikor az kilencednapra kiázik, qkkor kikőttyük2 a vizböl. Akkor mékszgrittyuk, 
asztán eltörgyük. Mikor szépén eltörtük a kmdért, akkor méktilojjuk. Azutám 

méktiporgyuk, gzután ismét méktilojjuk. Tilollás utam még azon a gerebenyén 
még'gyarattyuk. Akkor van a szép szálak mdér, még a kóc, amibül a zsákot csí
ny'átgk, még ászt a szép másmijm lepedőket. Akkor mékfonnyuk, asztán akkor 
abból kimossuk. Szóval ki kel szépem mosnyi, fehérít t myi ászt a km . . . ., ászt 
a fonalat. Akkor, mikor mékszárgd, méggombolgattyuk, sztán takácshoz visszük. 
Ez így mént végbe. 

— [A takács hogyan dolgozik? Milyen volt a műhelye?] 
— A mi szobángbo hgrom szék vót. Három embernek a szövőszékty§. A fér

jemé még a fijamé, vagy az uramé má, az apósomé, hogyan [!] magyarázzam, 
Pintér papának az édésaptya, az ipám. 

— [Az ipa, igen.] 

*Vö. MNyj. XII, 193—210; XIII, 173—90; XIV, 117—33. 
1 'kicsépeljük, kitisztítjuk és eltesszük a jövő évre' 
2 'az elázott kendert kiszedjük' Vö. UMTsz. kikeltés. 
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— Azé, még az uramé, még éty segédé. Három szék vót éty szobábo. Abba 
polgosztak. Akkor megvetettük a fon&fet ijen nagy rámafára. Asztam fölt eker-
tík ara a szövőszéknek a durung'gyára, abbg* a szerszámba, amit mondok, beh, 
abbu szütték ki. Például mondom, mikor igy abroszt szüttünk, nekem még táblát 
köllöt forgatynyi benne. Mer ysztyt mintáry szütték, ugy lé köllött forgatnyi 
mind ászt a virágot tgblárg. Majd utójján mégmutatom. 

— [Igen. Jó.] 
— Akkor nekem ászt, amit . . . amit bélnek mondq,ngk . . . mer ez m ejjék 

vót, amit mondok én, hogy amit fölt ek ert ek ára a durungra, az m§jjék vót. Amit 
még . . . amivé, még lébélléték, $z vaty pamuk, vagy aki akq>rt%, szinte fonállá 
lébélléték. Ászt apamukot uty hozattuk. Asz mék fél köllött csévélni, kis orsókra. 
Aszta ugy dobáto bele a takács abba a föltekert fonálba. Sztá ity k'észüt a vyszon. 

— [Messzi vidékről is hoztak ide ?] 
— N&gyon sokat, n&gyon sokat. Uty, hogy még egész évén átül g,szt$d dol-

goszták. Igén. Nekem még, ha ijen, ijen szép himéket szüttek, akkor ki köllöt 
táblán forgatnyi, mer asz beleszétték abbq* a fonálba, amit oda föltekertek. Az 
bele vót (szépen 1) szedve, s n ekém még asz mindig lé köllöt forgatnyi n ekik. 

— [Aztán hogy ment ez, részért dolgoztak ?] 
— Ném, réfszám, réfszám. 
— [Pénzért?] 
— P'énz'ér. Hát abba az üdőbe, amikor az vót, ügyé én fijatal koromba 

plénzlér. Mongyuk tisz krajcárér réfit, tizénk ettőjjér. Ami him vót, asztgt még 
yzon kivül, $sz mygát hét krajcárér, h$t krajcárér. Ahány tábla forgatás vót, 
ynnyi krajcár vót. 

— [A törülközőt egy darabban szőtték ?] 
— Ném. H&D végbe vót, aki hányat parancsot. Aki asz monta, hogy nékem 

tisz türülköddzőt szuőjjél, akkor tizet szütt, asztán kettőt sz"őt egybe, de ném 
váktg, el, hanem am mind egybe vót. Aszta éty hosszuk mdőt. Kqttőt montak 
éty hosszukg,ndőn§k. Hát ha tizénkettőt, akkor h&t hosszukgndő vót. Tá g,z a-z 
asszon vákto el, akiejje vót, és ugy osztotta el a . . . szóval mind az vagdajja el, 
csak ezek egybe szőtték lé. Ügyé például, aki hytvgn, h&tv&n réf fonalat hozott, 
gnnak qjnnyit vetettünk föl arg a rámafára. Asztam mikor mékk'észüt, ügyé, h& 
g,sz monta, hogy nekem szüjjöm benne esetleg négy abroszt még tisz tűrő . . . tö
rőIköddzőkendőt, még, mék t&lán tiz \ szakasztóruhát. Ászt. . . annyit k'észitétt. 
(Majd aztán) ű sz$bdät$ el, ahogy gkyrtg,. 

[Elmondta: Pintér Gyuláné, 81 éves] 

Vilonya, Veszprém m. A felvételt Balogh Lajos készítette 1963. okt. 
4-én. 

— Elvetettük kérem május elejinn. Akkor asztam mikor kikét, akkor . . . 
mikor is . . . kiszéttük a virágossát. Ägusztuzsba kiszéttük neki a virágossát, 
uty szálonkén kihuszkottuk. Akkor asztat szépén összekötösztük, és a tóba elász-
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tattuk. Az ázoD ben tizennégy2, nap. Akkor kiszéttük, kimostuk, akkor ászt 
mékszárogattuk, akkor azutám mlkor jó szároz vót, akkor eltörtük ugy tilóva.Régi 
divatos tiló vót. Akkor aszta mikor étilósztuk, akkor még lét nyomva lábbó, azu
tám mégim még lett az . . . tilóva mégim még lét simítva. Akkor aszta mégge-
rebenyésztük, méksimitottuk, szépén, akkor azután fontuk télén. Mikor mék-
fontuk, gkkor még mékpucótuk a fonalat, cikkor ysztán szépem mégin fögombo-
jitottuk, aszta ugy vittük el a takácsmesterhö, az aszta mékszőte. 

— [Az áztatás hogy ment, a tóba hogyan áztatták el a kendert?] 
— Hogy ? Szépén beleraktuk a tóba, szépén össze vót kötözve kévégbe, ahi-

tá ujján tóba tettük é, hogy a viz fölér gye, uty, hogy egészenn ehptye a viZ. 
Rudakat tettek rájjo, hoty fő né gyüjjön, mer ha főgyün, ném cízik ki, akkor an 
ném jó. Hát szépén elosztottuk, uty, hogy mindik fölérte a viz, mik csak tizen
négy"" napig ázott. 

[Tizennégy nap.] 
— [Tizennégy5 napig, igén. Addig ázott.] 
— [Aztán ott szárították is ?] 
— Kiter etettük igy a házok mellé. Kiterítettük a fol mellé, aszta uty szá

rogattuk még. Igén. Szqrittqsa az ugy vót. De még vót aszta hozzá magos kender 
is. Amit ném ägusztuzsba osztottunk el, hanem szeptember majném utójján Ez a 
makkmdér, asztat későbben szoktuk kinyűnyi, mer annak magagya vót. A magot 
asz még mék köllöt vénnyé, mer hát másodévre mégincsak köllöd belüle vetnyi. 
Hát asz még má későbben, asz még má októbérba mostuk ki a vizbü. De asz 
szinte mégin ugy osztottuk é. .. [A magnetofonszalag megfordítása következik.] 

— [Télen összejöttek-e fonóházba?] 
— Igén, vót fonóház. 
— [Hogyan ment a fonás? Biztosan legények is jöttek.] 
— Hát vótak azok is. Vótak. Há bizon csak oan kis pilácsulló mécs vót, 

amibe olaj égett. Aszta" vótunk tizénkettenn7 is, tizénnégyenn1 is éty hozná. Osztá 
igy az asztalt körülültük. Osztá ot világított az a kis olajosmécs. Hát összegyüttek 
a legények is oda, lányok, asszonyok. Utójjáro asztán vót én nagy mulatság [!], 
mikor bevégeszte a fonyását mindenki, akkor csaptak én nagy lakomát, nagy 
bált. Igy léd bevégezve a farsang. 

— [Szóval ez farsang idején volt?] 
— Farsang idejin vót, igén. Húshagyóra mindenki sietét, hogy évégezze. 

Akkor osztán csaptak ... uty, hogy annyi ételt össze-vissza fősztek, mind égy 
lakodalomba. Oam balt csinátok. 

— [Takács volt itt a faluban?] 
— Itt is vót, a faluba. De én töbnyire Bérhidán szoktam szütetnyi. Ot vótak 

aok a régi öreg embérég, de mas má nincsen. 
— [Mit szőttek belőle?] 
— Mit szőtekl A vystagbú, ami ném vót szép kender, asz mékfontuk h-

3A harmadik szótag is hangsúlyos. 
4, 5,7 Lásd a 3. sz. jegyzetet. 7 Lásd az 1. sz jegyzetet. 
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pödőnek is, mék szalmazsáknok az ágybo, még zsákoknak, mnek fontuk még, 
ami ném szép vót. Ami szép vót, amit szépén kifésűtünk, mék szép vót a kendére, 
fehér vót, asz mékszűtük. Vót [!] belüle férfigytyg,, mék férfiing is vót még azelőt, 
abba a régi világbo. Ijenéket, mék türülközzőt, abroszt, mindénfélit ijent szűteg 
belüle. 

[Milyen volt a régi viselet? A férfiak miben jártak régen?] 
Mibe? Bőgatyába, vászongatyába. Ujam bő gytyát szűtek a takácsok, 

uján egész \ bő vót. Még abba a templomba is éméntek, ném ugy, mim mámo. 
— [Fehér?] 

Fehér vót [!] bizom, mer ahhb mékpamukot is vettünk. Ige. Pamukossan 
szűték még, a szép fehér pamuk vót hozzá, de uty szűte még a takács, ugy vegye Zs
be. Fele pamuk, fele fonál. 

[Elmondta: Reszli Józsefné Puskás Mária, 74 éves] 

Soponya, Fejér m. A felvételt Végh József készítette. 1964. márc. 4-én. 
— Előző nap hozzák a bort az emberek. Mink mék tésztát készittünk vacso-

ráhó. Akkor összehijjuk a rokonyokat, testvér éket, nászaimat, még a fÍjamat, az 
éggyiket, mer hát a másik . . . [nincs, ti. meghalt], még az unokgkot. Sztá akkor 
réggé lévág'gyák, mékpörzsölik, pörkölik szalmává. Fölbán . . . bontyák, föl-
bontyák. Akkor süttyük a p ecsényét, van a .. . ebédre a jó gulás, pecsenye. £ kis 
savanyúvá. Azután van a vacsora. 

— [Mi van vacsorára ?] 
— Vacsoráro még van akkor mégin a p ecsénye. Akkor még van... van a 

kálbász, hurka, tötelékék, még é kis tészta, é kis valamifinomap tészta. Még bor. 
Ij§smi. 

— [Járt-e a néni ki aratni lánykorában ?] 
— Ném vótam Ijánkoromba. Mikor férhézméntem, akkor vótam éggy évén, 

többet ném, mer mindig g,rg,tó vót. Csak éggy évén mékpróbátották velem, hoty 
tudok-é markot szénnyi. 

— [Hogyan kezdődik az aratás ? Mit néz meg a gazda, mielőtt hozzáfog az 
aratáshoz?] 

—- Hogy mijén a szeme n §ki, mégnézi, hogy léhet-é má, hogy ném-é ková
szos. Aszta, azutá vág'gyo a rendét, asszom még a léán szedi. Vagy akü .. . mejik 
a . . . kinémi van. (Mert) mondom, én csak éggy évig arattam, továb ném. 

— [Na asztán mibe kötik össze ?] 
— Csinának elösször kötelet, $sztá g,bba. Ét erittik a kív. . . a kívekötő 

szoktya éterittmyi amarokszédőnek, aszta a marokszedő mék szedi. A kívekötő 
köti. 

— [Aztán mi történik ?] 
— Aszta akkor kérézdbe raktyák, összehorgyák hármozsba, aszta ugy rak-

tyák kérézdbe. 
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— [Meddig marad keresztben a búza ?] 
— Há mig lé nem fogy az aratás, nem érn ek rá takaronnyi. Sztá akkor, 

mikor takcirosznak, behorgyák asztagba az udvara, még akkor, mikor. . . 
— [És akkor mi történik ?] 
— Asztán csíplőgéppel écsípélik. 
— [A néni emlékszik arra az időre, mikor még nyomtattak ?] 
— Ära nem. Má mink akkor nem. .. 
— [Hát látott-e olyat, amikor zsúpot csinálnak?] 
— Igén, asztat écsípélik csépfávó. 
— [Olyat látott!] 
— Látót, mer. . . láttom, még még vertem is. Mer szoktuk asz mékcsiná-

nyi előtte való évem másik évre kötélnek. Az árpánok mék kukoricgnok, csutánok, 
anna. .. abba szoktak kötnyi. Asztat kiterített ík ponyváro mind a két ódatt. 
aszta ütötték avval a csiphadaróvá. 

— [A néniék hogyan szedték a kukoricát?] 
— Mink fosztva, fosztva széttüg zságbo. 
— [Ügy hozták haza.] 
— Uty ho... ugy, osztánn a kocsira fölöntöttük. 
— [Luca napján mi volt a szokás régen ?] 
— Ném mertek az öregasszonyok varnyi. 
— [Mit mondtak, miért nem varrnak. Bevarrják...] 
— B$vargyák a tyúkok fenekit. De én vártam ám, aszta anná jobban 

tojtak. 
— [Hát Luca-köszöntés volt-e?] 
— Ära, ära én ném emlékszék. Ném. 
— [Húshagyókedden volt-e mulatság?] 
— Hogy né. Deazám. 
— [Mibe öltöztek?] 
— Ä, csak réndéssen, de asztam még vótak maskurák, bolondosok. 
— [Milyenek voltak?] 
— Mijmék. Ki asszon, ki... ember, vagy léjány, vagy ember. A izé... 

aszta akkor mentek az uccán, jártqk a házokat. 
— [Hát húsvétkor volt-e locsolás ?] 
— Igén, kizsgyerékék. 
— [Mivel locsoltak?] 
— £ kis kölnis vizzé. Hocs csak kaptyanak tojást vaty pészt. 
— [A tojást hogy készítették ?] 
— Mékföstöttük mink csak éty szérűén, éty szinre. Mejik mijent akart, 

sárgát vaty pirossat. Av vót a lekszéBB. 

[Elmondta: Baráth Józsefné Kovács Lídia, 63 éves] 
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Seregélyes, Fejér m. A felvételt Végh József készítette 1964. mára 5-én. 
— [A disznóölés hogy szokott történni?] 

ffát a disznóölés az még uty szokott, hozzákészülőttünk ugye má előtte 
való nap a disznóöléshöz, mindén, és akkor vagy a rokonokat, vagy valami 
ösm §rőst hit az ember, aki hát léváktoja disznót. Es aszta akkor, mikor leszúrták, 
kora réggel, akkor mékpörküték, hozzáláttok, szétszéttük. Azutám mingyá az 
vót az eső, hogy ék kis hushó miné elöp hozzájussunk, hoty hát süthessük a... 
mire szítszétték a disznót, méksűt a jó fris pecsenye. 

— [Vacsorára mit adtak ?] 
Vacsorára asztam má a fris csonDbú fosztunk fris husi QVQSÍ, tőtötkáposz-

tát, és osztá akkor hurkát, kalbászt sütöttünk, má akkorra kész vót, és mégvót 
a jó vacso... disznótoros vacsora is egybe. 

— [Kóstolót szoktak-e itt adni ?] 
— Mi az ösmerősöknek, szomszédoknak, hát.. . rokonoknak, ki ide, ki oda, 

azér (akitől) kapott az ember, oda vitt is. 
— [A Lucáról mit tudna nekem mondani? Luca napján volt-e itt valami 

szokás, az öregektől mit hallott?] 
— Hát hallottam, még má azér még a fijatalap koromba, még akkor eg-

zisztát itt is a Luca (napja), hoty fölőtösztek ojam maskurákro, és mentek az 
uccán, táncútak, muzsikátok, és mentek be ja házokhol. (.. .. kor 1) sütöttek 
fánkot, észt, ászt, és asztán kaptak vaty p%szt, vagy \ valamit. Aki mit tudott any-
nyi8, ászt adót nekijük. Még ak... az én üdőmbe is vót esz, hogy jártak. 

— [Szabad volt-e Luca napján varrni?] 
— Hát asz... mindig ászt hallottam, hogy akkor nem szabad várnyi. 
— [Mit mondtak, miért nem ?] 
— Mer asz mongyák, hogy bevargyuk a tyúkok fm§kit, aszta nem tojnak. 

A boszorkánság. Dehát azér én csak ném hiszem ám asztat é. 
— [A néni idejében mikor mentek a legények udvarolni a lányokhoz ?] 
— Hát a lektöpször ijen házi i bulikat tartottunk igy vasárnoB délután is. 

Ossz együtt ek a lejányok, híta éggyik a másikát, barátnéját, és akkor hifták a 
gyerekek (is) egymást, és ászt akkor éméntünk ahhol a hászhol, ahun tartottak 
ijen házibulit. Asztán táncútunk, közbe mégösmerkédétt az ember egyik a mási-
kávol. 

— [De akkor még nem úgy hívták, hogy házibuli, akkor hogy hívták ?] 
— Hát akkor uty szokták mondanyi, hogy batyubál. Batyubál. 
— [Milyen napon mentek a legények a lányokhoz ?] 
— Hát akkor is csak így vót, mim most. K§ddén, csütörtökön, szombaton, 

vasarnqp, aszta vegesztünk. Mer hád dolog akkor is vót, az én időmbe is, mink 
is dógozni jártunk. Beszeg ettünk kint, ahun éggyüt vótunk. 

— [Májfát szoktak-e itt állítani ?] 
— Szoktak. 
— [Hogy történik az, kinek állítják ?] 
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— Hát asztat úgy, igy házokho [/?], az én időmbe nem szoktak léjányos-
hászhó állittanyi, hanem igy a kocsmágbo. It Seregélésén is négy vagy öt kocsma 
vot, ném is tudom hamarossan, de mindén kocsmaudvarba9 állitottak a fijatalok 
éggy.. . Amejik, hová közeleb vót, mejik csapat lé... lány és legény; akkor a 
lányok attak a kendőket szalagokat, a legények még bort üvegbe, és fölállították 
a májfát. És akkor. .. má tá.. . májfatánculásro má éméntek mindenhová10, 
mindem májfatánculásro, dehát ugy azér a lekszokottabb vót, hogy... ellembe 
mink ide j fönt, ami most Takács kocsma, Jónásé vót, Jónás Józsefé, mink oda 
szoktunk ejárnyi. Mer ez vót hozzánk a hkközelebb, ez vót a mi kocsmánk. 
Igén. 

— [Arra emlékszik-e még, hogy vasárnap délután a legények és lányok 
a szabadban, a falu végén játszadoztak? Volt-e ilyesmi szokásban?] 

— Hát én így a faluba ném nagyon sokat tudok mondanyi, mer én pusztán 
nevelőttem, Bárándonn, igén. Ot(!) bizon ném méhettünk sehova sé, hogy ot 
nevelőttem én föl, hát ottam mindek kint kötelet szoktunk összekötnyi, rudazó-
kötelet, és jáccottunk: ére csörög a dijó, amur a a mogyoró. Aszta ugy bekö
töttük a másiknak a szemit, még: gyertek haza luggyajim, jáccottunk. Hát 
mindéhhugyan11, hogy a vasárnop étejjén, mer akkor kicsinnyé, naggyá, a na
gy ob léjányok is összegyüttek, a kissebbek is, és egybe jáccogattunk a gyöpön. 

— [Legények voltak ?] 
— Legények is ot vótak, igén, azok is ot vótak. Azok szoktak lénnyi a 

farkasok, aszta minket éfoktak, amim méntünk, mink még a libák. Igén. 
— [Aztán mi volt, ha elfogták a farkasok a libát ?] 
— Hát akkor csak ugy. .. akkor árverést, árverés uttyánn attak ki a gazdá

nok a libákot. Amit montak néki, hogy mit kő neki csinányi, hát akkor azér 
kiatták a libát. Hogy vagy mék köllött észt a legént csókúnyi, vagy eddig e kölöt 
n eki szalannyi, még vissza. Ahiigyan, amijen büntetést rótak rá. Kiszapták. 

[Elmondta: Kállai Mihályné Szűcs Anna, 57 éves] 

Vörs (Somogy m.) A felvételt Balogh Lajos készítette. 1961. márc. 
12-én. 

Mikor iskolába jártam, hatodik osztált j kitanútam, mindig azon (pályáz
tam ?j, mikor első osztál vótam, hogy mégérém-é ászt az üdőt, hogy én valamikor 
hatodik osztál lehessek. De akkor még igén sanyarú világot éltem. Anyám vart 
égy melles szoknyát. Abba duktam bele a két käzam&t még a lábomat. Utób 
ényomta a keserűség a szivemet, montam: 

— Idésanyám, májárnak ám ojan kég gatyábg, gygírékék. 
— Jóvan fijam, majd érnének Kosztára. Majd akkor neked is léssz éty kég 

gatyáD. 

9,10, u A 3. szótag is hangsúlyos. 
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Jószálu gyer'ég vótam — most is oan szászhatfan centi, akkor mék csak 
egész picin gyerég vótam —, hát vgrt anyám egy gatyát. Ollam buszára vót, hogy 
bekötöttem m&zzagga a két szárát. Gondos tanéttó vót a föp tanítónk, jó ki
rakta az alfelemet: 

Té gyerek, mér ijen ronda ez a gatya. Nem mosta még ynyád! 
— Mégmosta tanjttó bácsi... 
— Dehát mér oam piszkos. Mér (!) mék té gazember, homokot rakta bele. 
Mikor kigyüttünk az iskolábu, jó homokos vót ez az uccánk, mék szoktok 

a b'^lsäjit raknyi homokkal. Ugy át, mind a (hurkatőttőt). Persze, hoty kaptam 
két pofont az iskolábo, anyámtu mék hármot. Es soha ném tudom efelejtenyi. Hát 
mikor rámérétt a pisálás még a hosszú szüksíglet: 

— Édesanyám én ném tudom ám ászt a gatyát mégóddanyV.—ugy emlékszem, 
mind a mq,i napra. 

— Mér, té gyerek ? 
— Húzogatom, húzogatom, mindik fojtóra mégy. 
— A fm e égy e még a két pofádot té éerétien gazember, — aszongya — mi 

lesz (tebelőled, ha megnősz), mq,sik szárát kő huznyi. 
— Édesanyám $sz husztq,m, mígis ollan kéd bokor keletkézét. 
— Mijem bokor ? 
— Hát ojan, ojan takq,rtő bokor. 
— Mi az a ig>kg,rtő bokor ? 
Mondom, ojan gomb. Aszngya: 
— Esz még, még avval a pápaszemmel12 sé tunnám elódfajnyi, té gaz

ember. 
Fogót égy bicskát, elvákto. A gatyafüzőt. Szégém Pistának mi lett a dóga, 

akkor $szt a gatyafüzőt hosszabra tétté ésanyá"1, beletette a nyakq,mbq,. Ekkor 
aszta má ném köllöt hurka, met mikor má rámérétt a pisálás, akko csak kióttam 
a nyakq,mbu, osztá uty pisátym. El lett az első gyerekkori problémám. 

Mikor má odaértem a hatodik osztál... lettem ötödik-hatodik, persze 
akko a kéggatya má émént. Kéggatya. 

— Na, gyérek, — aszongya — mos má kammaszkodo, léssz ám — aszongya 
— neked inneplő ruhád is. 

— Míjjel léssz az édesapám ? — Apám monta. 
Szongya [olyan] ördögbőr. 
— Ordögbörl Há én asz ném vészem rám\ 
— Mért! 
— Az ördögök, azok, aszonta a tanittóbácsi, aok rosszak. 
— Ném ám ojjan! Ollan gazemér, mer té csuszkász s eggén a dombru lé 

a vőgynek, mékfog"gyátok a másiknak a lábát, lehúzzátok, aszta kimégy a vq,la-
gatokon — aszongya — a (nadrág*}), kiláccik az alfeletek. Z ördögbőr még 
ném vásik el. 
18 A harmadik szótag is hangsúlyos. 
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— Jó van édesapám. 
Emént §st§, vett éj jó nadrágot. Sárga vót, hát észt két évig visetem. Má 

picin iZs vót. Mi csíny állok, má másik kolégának... p §rsz § jó pénzér, az apám 
az jó nadrágot vett, jó pénzér megvette, én még má szégyellettem, asz mongyák, 
a Simon Pistának má két éve jár én nadrágba. Bementem ... a dombra, ék észtem 
reszenyi a vafógam&t, hát hocs csússzon. 'Éccér asztán ék kis luk kqlijitkézét. 
Méglátta az anyám: 

— Te gyerek, mijén a nadrágod!. 
— Hát ászt édesanyám... há mid gondú. Oszhiszi maga, hotyhát ez örökké 

t$rt! 
Kapott éffótot. Még éffél évig visetem. Utóbb aszta foktam éb baltát, mikor 

ném látták, ek észt §m v eregetni. Na hát osztá itt eltűnt a sárga nadrág. De akkor 
a következőbe ugy lét nekem ém másik nadrág. Ez emlikézetés, pejg hatfanöt 
évezs vagyok, ez a gyerekkori első probléma. 

[Elmondta: Simon István, 65 éves] 

Vörs, Somogy m. A felvételt Balogh Lajos készítette. 1963. márc. 25-én. 
Hát, kérem szépén, ugy vót ez a történet, én léh ett §m ojan tizénkilenc, húsz 

éf közben. Öregapám monta, mikor a Bari hegyén présűgetétt, éccér odamégy ám 
hozzá... éggy ember verte az ajtót. Kiszót öregapám: 

— Kiaz! 
— Légyén szíves bácsika, eresszem be, magam vagyok. 
Kinyitotta öregapám az ajtót, hát Iqtta, hoty hyt ember od van. Nemigen 

ijjedét még, bátor ember vót az öregapám. Éccér begyünek, hát ki vót asz, | mind a 
Patkó Pistánok a bandájo. Puskásson, dupla puskásson. Minnyá az éggyik asz 
mongya nekijje: 

— P&P&, van é kis jó bora ? 
— Van kérem jó borom, de még ném... igén savanyu, van ék kicsit csípős is, 

még édes ize. Óborom nincs. [Valaki bejött a szobába.] 
Hát ugy vót, akkor öregapám adót nekik é kis csipőzs bort. Be is [?] izlét 

nekik. Asz mongya Patkó Pistánok a lekkissebbik bandája: 
— Nincs (kendnek!) job bora! 
Aszongya: 
— Amijem borom van, odaattam. 
Ekkor a Patkó Pista lábra ugrott, aszongya: 
— Tg, ocsmonda, lekhitfányab vagy a bandánk közű, aszta té követelő! 

Ném (látod!), ez a jó ember odaaggyaazutósó borát. Énn ekém még az az óhajom, 
hon nincs-é valami énniv&ló. 

— Hát ném számítottam, hogy mnyi vendigém lesz, hád van ész szelet... 
ész szegíl kény erem, hát most ászt is elosszuk. 
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Patkó Pista elvákto mingyá hét felé. Hatot énekikVA, éggyet a gazdánok, 
öregapymnok. Van é kis szalonnájo, hogy ászt is elvákta. Szépénn esz megették, 
&kkor asz mongya: 

jjáf papa, má nekünk innyavaló nem köl töBB, csuktya be z ajtót, most 
eljön ám velem. 

— Hát hová megyünk! 
Ne ijjeggyén még, ném megyünk messzi, csak — asz mongya — maga 

árt os, it szüleied Vörsön... 
— Igén, it születtem. 

Hát mos élményünk [?] az erdőshászhoz, mid diósnak neveznek. Od van 
égy büszke erdős. Ez asz kiabálla mindenkinek1^, hogy \ szeretné ászt a Patkó 
Pista bandáját látni, mer őn ekijje van éty hétlövetű revolverje, aszngya, mindén
kinek ég goló jár, és, aszongya, még égy mégmarad forhcindba. Ezért a golós 
puskájér megyünk, a hétlövetű révolverér. Maga csak asz mongya még, hoty hol 
a lakása, méllik szobába lakik. 

Ekkor öregapám elménd vele, ném szót semmit sé nekijje. Odaérnek, asz 
mongya a Patkó Pista vezérnek: 

— Kérem, ebbe szobábo lakik az erdős. 
— Jóvan, édézs bácsikám, {keressük csak!), maga éméhed vissza. 
De öregapám azér ném mént a hegyre, égyüt haza. Maj valami éggy óra 

felé gyüt hg,z$, éfél után. Alig jött el ész száz méterre, csakúgy zirgöd-zörgöd, 
vertíkpuskatussal15 az ablakot, mer ném eresztette be az erdős. Asz kátotta — 
öregapám mégát ék kicsit, hágatózott —, asz kátottQj vissza: 

— Erez be, vaty pedig a hétlövetű révorvert ide. 
Szépén kiatta az ablakon a hétlövetű revolvert, aszngya: 
— Nahát, mást — aszngya — tud még, ki a Pgtkó Pista. 
Hát így az erdőstü elkoboszták, a Patkó Pista, a hétlövetű revolvert, ez is a 

hirés Patkó vezér bandába kerűt. Ity történt az a régi Patkó Pista kalangya. 
[Elmondta: Simon István, 67 éves] 

Várong, Tolna m. A felvételt Végh József készítette 1961. márc. 22-én. 
— [Ki megy el a lányt megkérni? A vőlegény maga megy el?] 
— Az édésannyáva lektöbnyire. 
— [És hogy szokott ez történni? Elmegy az édesanyjával...] 
— ... az édésannyáva, hát ügyé akkor máahgénnye mégbgszé'lik ottanék, 

hoty hogy és míkép. Hát osztá akkor a lány . . . má a legénnek az édésannya 
aszongya, hát hoty ha még vattok egyik a másikává ölégédvel, akkor hát csak 
legyetek, nekünk jó léssz. Hát igy. 

— [Régen volt szokásban a móring. Mi volt az ? Emlékszik rá ?] 
— Móring! Hát tuggya (Isten!), ára ném is annyira emlékszem én, má az 

az én időmbe asztöpénznek monták. 
13 Talán az izes hangvétel miatt van labiális é az ő helyett. 
u , 1 5 A harmadik szótag is hangsúlyos. 
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— [Na mi volt az az asztalpénz ?] 
— Uty, hoty hát attak ötfenfor... ötfen pöngő.. . vagy nem is tudom má 

mijm vót, mikor a mi lakodalmunk izs vót tizénkilendzbe, nem is tom é. Ötfen 
orintot, vagy ötfen pöngőt, vagy mi vót. így, ity pénzbe valamennyi összegét 
attak, osztán av vót ... asszonták ez az asztápéz. 

— [Ha készülődnek a lakodalomra, ki hívja meg a vendégeket?] 
— Vőüfényég vannak. Van [Egy-két szó itt érthetetlen.] rokongyérékek, 

osztá azok a vőfényék, osztá azok hijják a vendégéket. 
— [Mit főznek, sütnek?] 
— Hát, hogy mit főznek! Eső nap ügyé sütik a kalácsot, azután kuglófot, 

akkor kocsonyát főznek. Akkor vágnok ügyé disznót is még borgyut mas má hk-
töbnyire. Akkor ysztá ügyé ebbü, hát ügyé vam mindén féle. Mék tyúkokat 
vágnak, abbu van ügyé jó hves, akkor ászt a tyukhust, asz mék hát csak ojam 
pecsenyének van odaadval. Nincsen \ mékcsináva pörkűtnek. 

— [Kinek a házánál gyűlnek össze a vendégek ? A vőlegényes háznál vagy 
a menyasszonynál ?] 

— Hát ügyé | vőlegényes házná gyünnek essze, akkor, mikor a vőlegényes 
házná esszegyünnek, akkor, ha a faluba van, akkor ménnek a menyasszonyé, ha 
(pedig) vidékénn, akkor is hát ugye onnand indul a násznép § ja menyasszonyéi-, 
ha vidékén vannak. Kocsival ménnek... 

— [Igen, tessék csak mondani!] 
— Igénl Kocsival ménnek, hotyha vidékén van a meny asszon. Ha pedik 

faluba van, akkor mék hát csak igy ménnek, ügyé. 
— [Délelőtt vagy délután szokott lenni ?] 
— Lektöbnyire délután, délután. Két órakor vagy négy órakor, mikor mijm 

az üdőszak. Ügyé téli üdőszaGba jobban két óra tájba. Mikor má ügyé hosszabb a 
nap, akkor négy óra tájba szoktak §skünni. 

— [Esküvő után mit csinálnak ?] 
— Hát esküvő után akkq,r még visszakísérik a ményasszont a saját házukhö, 

akkor ottannék mullatnak, ugye. Táncúnak, muzsikának. Akkor osztám má, 
mikor egészen [!] be I sötétedik, akkor ékésérik a vőlegényes hászho. Akkor ászt 
ott ügyé beüneka \ zasztähol, autá asztán sorra gyün a ... tálujják a vacsorát fő. 
Hát. 

— [Mi van vacsorára?] 
— Vacsorára? M§téthv§s, húsleves, akkor riskása, akkor hozzá pörkűtt, 

akkor még disznópecsénye, akkor ahhó savanyósáG, akkor utánna var rétes mék 
sütemények, ijen [érthetetlen szó] sütemény. Akkor vacsorára ez van. Akkor éjfé 
felé, akkor még mq> kuglófot szokunk fő"szeletüni. Akkor még osztá az van. Még 
akkor má mégen éjfél, éjfél után ügyé hqrom óra fele, akkor még má ko
csonyát, kaláccsá, likaskaláccsa. 

— [A menyasszonytánc hogy szokott történni, mikor?] 
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Ményasszontáncl Mikor főkét a v&csory. Mikor e \ két a vacsora, akkor 
ászt ugye máskor szokták, iszé talá jaz igazgató is még emlékszik rá, hoty hát 
szokták ittennék kiköszönteni a ményasszont. Vótak itt ojan jó nótás emberek, 
ojan jó hangujak, ugye még mikor ez a mi Miskánk is fiatal (volt, ez is) oda 
szokot közibük ányijó hanggya vót neki, sztá köszöntötték ki a ményasszont. 

— [A fátyol rajta maradt ?] 
Akkor a fátyol még a fejé" vót. Ugye akkor aszta kiköszöntötték, akkor 

azután lét menyecske. Mikor kimentek, akkor asztám főtétték nekije a ményecs-
kefejet, pillé'nek nev esztek itte, amivé bekötötték a fejit. Akkor osztá begyüt 
pénze táncúni. 

— [Meddig tartott a lakodalom?] 
— M§ddik tartott Hát j ugye a lakodalom az este kezdődőt, réggel az má 

hát tiz óra felé akkor má el \ végződött. Van ám (ugy, hogy hát ugye) vót, hoty 
két este izs vót, dehát a lektöbnyire csak ittennék éggy-éggy §st§ tartották. 

[Elmondta: Tóth Mihályné Regős Rozália, 60 évesj 

Sárszentmiklós, Fejér m. A felvételt Végh József készítette 1964. márc. 
4-én. 

— [Luca napján mi volt a régi szokás, mit tartottak a régi öregek ?] 
— Hát csak ászt az éggyet hallottam rulla, hogy azon a napon nem kő kianni 

semmit. 
— [Miért, mit mondtak ?] 
— Hát csak asz, hogy akkor nem lesz szerencséje. Hát ahhó má bisztos 

nem vót, amit akkor kiadott, ugye. 
— [Varrni lehetett?] 
— V^rnyi! Hát akkor nem, mer hát bevarg'gyák a tikok valagát. Még mos-

nyi se. 
— [Miért?] 
— Hát mer az máfél ünnep. Hát akkor mék kimossa, kimossa a tikogbul a 

tojást. 
— [Luca székéről hallott-e a néni ?] 
— Hát ém má asztat nem irt em, az má mé ... mi üdőnk élőt vót má. 
— [Farsangkor, húshagyókedden volt-e itt mulatság?] 
— Hát az, az . . . a fi . . . gyerekkoromba még vótak, a medvisék jártak. 

Ugy mindenféle maskurának fölötösztek, aszta hát jártqk vígig a ... a falut. 
Hát az vót ílmíny. VóD bem medvének is fölőtözve, bundába bele őtöszködve, 
még vót éggy | nőruhába őtözöt férfi is kösztük, aki katonaruhássan járta a . . . 
izét, a bandává. Még mindénféle rossz edínyékkel, ügyé hát osztán a fijatalságunk 
(banl) évvé elörvendésztünk, hogy rongyozs zsidó is vót köszte, aki trférte a 
szélfogót, apapirszallagot. Ev vót az élmény a húshagyó k§dbü. 

— [Húsvétkor volt-e locsolás ?] 
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— Ä . . . az az utóbbi időbe lét má jobban. 
— [Régen nem volt ?] 
— Rígénn an nem vót ugy. Még mos má sincs mégin. 
— [Májusi fát állítottak-e ?] 
— Rígénte vót. 
— [Hogy volt?] 
— Hát csak valahun éggy est§fölq,llitottq,k, aszta akkor asz' mindén vasár-

nab dllutám muzsikátok alatta. A május hónabba. Mikor muzsik ... monták, 
hogy a májfát muzsikájják. Odq, összementek a fiatalok még valami zenészék, 
aszta a vasárnab dilutánn a vót a mulaccság. 

[Elmondta: Vincze Jánosné Gráczer Julianna, 71 éves.] 

Kajdacs, Tolna m. A felvételt Végh József készítette 1964. jan. 11-én. 
— [Hogy készülnek hozzá a disznóöléshez?] 
— Hát ügyé előtte v&ló nap mékköszörűjjük a késéket, fát vágunk. Aszta 

este még a család vaj az asszonyok hagymát pucúnak, vöröshagymát, fokhagymát. 
Másnop réggé ék kicsit előp főkel az ember fija, aszta, hogy az istáló ... előb 
végezzen. Mikor má iv világosodik vagy valami, akkó na gy§r§fijam, mos má hát 
látunk vele léőnyi. Ko beménünk az óba, az akóba, asztán afijam ékaptya a lábát, 
én még afülit, asztán lefog'gyük, mégölöm, no oszt akkó kivisszük sarág'gyánn 
a pörzsölőh%re. Ot má késszen van a szalma, a is oda van kjszitve. Szt akkó 
éterittyük, miko az léig, akkb lépucújjuk. Aszta hát, mikor má gondujjuk, hogy 
jó van, akkó mekfordittyuk a mácsik ódaláro. Miko ott is hát, hogy jó van, akkor 
mék hozzák a családba valamejik ä | meleg vizet. Még élés késéket, és avvä aszt 
apbrnyét lévakarjuk, szép fehérre a disznót. Mikor az is mégvan, akkó rátesszük 
a sarág 'gyára, asztán főtésszük ä j bontószékre. Ot még lé szoktyuk öblittenyi ék 
kis hideg vizzé kánnábu. Mikor a is mégvan, akkó szegyük széjjé. Ekezdém az 
eső lábáná, sztá akko uty karikáro mén vele az ember fija sorba, ném hátú kez-
denyi, asztán akkó még elő mennyi. Aszta miko a is mégvan, akko mekfordittyuk 
a disznót ä \ hasára, hátán végikhasittyuk a késsé, lefejti a két oldalszalonnát. 
Mikor a is mégvan, akkó évágom, a fijam beviszi oda az asztära, kihűl éty 
kicsit. Kó mékszabadittya (az) ember fija az ódalbordátul a háDgerincét. Mikor 
a is mégvan, akkó mék hát \ b§l§t főszabadittya az ember fija, májot, tüdőt 
leveszi onnanD. Ko az megvan, akko má asszonyok vagy a család közű valamejik 
ot ran a teknyővé, beleteszi a belet, az az azog dóguk, éviszik fére, mink még 
asztam ménüng be vele, ébánunk, mékpucújuk. Mikó mégvan a puculás, akkó 
lésózom. Ippenn ot van most is a szg,pullóba, a. Darabonkén, akko a is mégvan, 
akko kiviszi az ember fija másik szobábo, ottani három hétig, néty hétig, hoty 
hogy vészi be a sót, ügyé attúfügg. Hidegeb idővé éty pár nappá továp tartya az 
ember fija benn. Miko a is mégvan, akkó főkötözi embérfia16 darabonkén, fölag-
gattya égy rúdra, akkor lecsöpög az a sós lé rulla, még az a zsirmaszat onnand 
16 Elharapja a szót. 
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a bőrfelü, lévakargya, hoty tisztáb légyén, a füst jobban mékfogja. Miko 
éty-két napik szikkad, akkö fölaggattya az ember fija a füstre. Még disznoöüsés 
vacsorát szók az ember fija. 

— [No, azt hogy?] 
Hát Ugye van porkűt, van(l) pecsénnye, van hozzá. . . észt ä \ tormát 

csinájják vaty káposztasalátát vaty savanyuságot, észt az uborka, paprika. Ez \ 
van, uty hogy mindenik fő van tálúva, kinek mi köll. Még van jó órgyaleves, ugy 
(ebből) a karajbú főznek, amit hát városonn uty hínak, hoty karyj, mink mék 
csak órgya. Abbú főznek, most ügyé ammellé van akko a savanyuság is, még ez 

a torma még \ dinsztűve, mék tudom is én hát hugyan láttyák eék az asszonyok 
az a tormát é. Hát aszta így vam, mék hát éty kis vinkó is akat hozzá, bor. Aszta 
ébeszéget az ember fija, ugy vacsora után. 

— [Kiket szoktak elhívni a disznóölésbe ?] 
— Hát ügyé ahun nagyobb a rokonság, akkó onnand a rokonsák közű. 

Vagy ahun a család ném bir rájjo, akkó a... ki násszát, ki a vejit, ki a jó baráttyát. 
— [Szoktak-e a rokonoknak, szomszédoknak kóstolót adni ?] 
— Hát valamikó szoktak, de mos má ném. Azelöt szoktuk vinnyi tisz-ti-

zénkét here is ugynevezet toroskását. De máma má hát kiment a divadbu. Uty 
kóstulót mongyuk hát a nászékhó vagy sógor ekhó, hát az még májig is fönn
áll, hogy az ... asz künnek. 

[Elmondta: Keserű István, 63 éves] 
Összeállította és lejegyezte: BALOGH LAJOS 
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