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Nyelvjárási szövegek* 
VI. A palóc nyelvterület nyugati fele 

Nagyölved, Vel'ké Ludince, Csehszlovákia. A felvételt Kovács István ké
szítette 1963. ápr. 19-én. 

— [A kendert hogyan kellett termeszteni ?] 
— Április utóján jó gánájos fődbe elvetnyi. 
— [Aztán később mit csináltak vele ?] 
— Később ? 4 virágos kendért kinyőttük, mikor elvát á mágvástul. 
— [Hogyan nyűték ki? Mit csináltak aztán vele, tessék úgy elmondani!] 
— Szóval kérdís nékű? 
— [Igen.] 
— Kiszaggattuk kézzel, kívígbe kötöttük, azután házáhosztuk, mékszarí-

tottuk, elvittük fojóbá. Ott á vízbe leraktuk, kárókot ütöttünk lé á vízbe, és á 
szalmakötéllel mékkötösztük, és uty kötösztük odá á kender csomókot, és kavi
csot hortunk rá, hogy á víz el né vigyg. Éty hét múva méntünk kimosnyi á kendért 
Q fojóbá. okkor mékszárítottuk. Mikor száraz vót, gltörtük. azután... 

— [Mivel törték el?] 
— Oan törőfákkál. Kgndértörő vájúvá. azután tílóvá eltílótuk, akkor á 

legápróp pozdérjá is kihullod belüle. Mikor áz is mégvót, azután hélbe mékhé-
hőtük, azután á hegye, töve áz vót á kóc. ebbül fontunk zsákoknak, és óján 
durváp hamvasoknak, amibe szálmát hortunk, váty szóval emberek istálóbá 
hásznáták, marhák körű hortág benne. Á szébjit pedig rokkán mékfontuk szíp 
víkonyrá. És há lehetet pámukot húsztunk föl, há pedig nem lehetet, mikor 
pámukot nem szer észhettünk, akkor fölhúsz tuk á fonalát... 

— [Mikor megfonták, utána még mit csináltak vele?] 
— Fölmotollátuk. Fölmotollátuk, azután \ mékszápútuk, szípen kifehérí

tettük. . . 
— [Hogyan kellett szapulni a fonalat ?] 

* Vö. MNyj. XII, 193—210; XIII, 173—90; XIV, 117—33; XV, 143—56; XVI, 137—52. 
— Nyomdatechnikai okokból nem tudtuk jelölni az ő zártabb, illetőleg az ö, u, ú nyíltabb változatait 
s még egy-két ritkább hangárnyalatot. A mondatokat olykor — a megfelelő verzál betű híján — 
kisbetűvel kezdtük. 
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— Hogyan ké. .. szápúni? Meszet öntöttünk forró vizzel, és azután hamut 
is öntöttünk forró vizzel. ebbe becsávásztuk, és ebbe át egy náp. Szóval észt me
legen köllöt | betákárgátnyi, hogy el né hüjjön. azután kimostuk, és még azután 
szápullórá tettük. Még azután mékszápútuk óján hámus, hamut téttünk ham
vasra,és vizet túőtöggettünk rá, és áz ásztan erős lúggá kíbződött, és ábbá nagyon 
szípen mékfehírédét, és ábbul vár.. . szőttük mink á ruhát. 

— [Amikor már megfehéredett, mit csináltak még vele ?] 
— Méggombojítottuk. Mikor mékszárátt, ügyi méggombojítottuk, azután 

fölvetettük vetőfárá, hoty hány méter légyén, és azután fölhúsztuk á szátvárá. . . 
— [Tessék megmondani, hogyan kell felhúzni, úgy, mintha most kellene 

csinálni!] 
— Szóval észt is mégmondom. Mind a két vígire pászmák vannak. Akkor 

áz éggyik vígit föl á szátvádorongrá. Akkor beletettünk éty fogáZs gerebjét, égy 
vásfogás gerebjét, és ábbá beásztáttuk, hoty hány pár légyén, hogy étyformán 
mennyén föl á szátvárá. És ází köllöt mind á két vígé pászmát, hogy mikor 
fölkíszítéttük, akkor kivettük á gerebjét, és azután mént szípen föl, utyhoty fél 
órán át á lekhosszáb vígét fölvetettük, fölhúsztuk. Mikor ásztán fölmént, akkor 
elővettük á másik víginn á pászmát, belé á szipkákat [?], és azután úty szípen 
fölkíszítéttük. á szátvá víginn ügyé rojt. .. szóval dorong ván, és ábbá ván éggy 
óján nyílás, amibe behúsztuk ügyi á kötöző ruhát, árrá fölkötösz.. . mikor be-
széttük nyisDbe, beszéttük bordába, akkor fölkötösztük á kötöző rojtrá. Es akkor 
má szípen mékfeszítettük, hoty szoros légyén, akkor mékkesztük á szövíst. 
Es mék szíp \ virágokat is szoktung belé szőnyi. ábbá áz á szíp horhátó ruhát 
víkony, óján, mikor kimosódott, hát mind óján erösseb gyócs, óján ruhákot szőt
tem. Mék hábarú álátt, mék festőbe is beáttunk ruhákot, utyhogy vígig ruhákot 
vártunk belüle, és szíb, gyönyörű ruhák létteg belüle. De má máma nem szövünk, 
mer ván ruha áz üzleteingbe élig. És mindénkinek ván kereseti léhetősíge, hogy 
még is veheti, utyhogy jó ruhába járhat. 

[Elmondta: Nagy Varga Istvánné, sz. Gulyás Eszter, 58 éves] 

Patak, Nógrád m. A felvételt Végh József készítette 1964. szept. 23-án. 
— [Mit néz meg a gazda, mielőtt hozzáfog az aratáshoz ?] 
— Hát á gázdá, mikor nekikezd áz aratásnak, először mégnézi á gabonát, 

hogy elég érétt-é. Nagyon nem hággyá elérgyni [!], mer akkor pérég, mikor 
vágja á kaszával. Az ember, mikor kimégy verétkászávál,1 kámót2 köt á kászá... 
kászányelre, ász mékkezgyi á vágást. Vágja á rendét. Az asszony ám mék szégyi 
á markot. Csing. kötelet, á markod beleteszi. Mikor á másogyik markot teszi 

1 Élesre kikalapált kasza. 
2 Görbe pálcaféle, amely kaszáláskor a levágott gabonát a rendre dönti. 
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bele, ván ollyán asszony, áméllyik még össze is csavarja, utyhogy áz embernek 
csak fékérésztőnyi kő. 

— [Mit csinál még az asszony ? Az ember beköti a kévét... ] 
— Az ember beköti a kivét, aszta fékérézbe rákja, áz ásszom még gereblye 

titánná. Mikor össze ván gereblyéve, á gerebly élést is összeköt ty ük, oszt am bétész-
szük á fékérész tövibe. 

— [Meddig marad így a búza félkeresztben ?] 
— Hat, áz man áttófüG, hogy mennyi árátnyiváló vám, mer égy. . ., mikor 

égy náp há levágjuk, másnap nem horgyuk, mer ánnák á gabonának á fődön \ még \ 
szár annyi kő. Mer'há hámár összehorgyuk, akkor még á kázálbá bémelekszik. 
Két, két hétig mék kint ván. Vágy ván uty, hoty háromig is. Há essős áz idő, bizo 
három hétyig is kint ván, mer nedvessen nem horgyuk össze. 

— [Hova hordják össze?] 
— Kázál..., kázá..., kázálbá rákjuk á... ki-ki á mágá főggyire, főggye 

végire, ásztóm mikor rákerő á sor, akkor oz gyün á gép, oz gépelünk. 
[Dolgozott Bodó bácsi gép mellett?] 

— Dolgosztám. 
— [Mit csinált, milyen munkát?] 
— Hát, étető is vótám, zsákoló is vótám. Mikor... mikor hol vót rám 

szüksíg. Szálmákázálonn is. 
— [Emlékszik-e arra az időre, amikor még nem volt cséplőgép ?] 
— Emlékszék, akkor csépvei csépőtek áz öregjeink. En ugyám mán nem 

csépőtem, de még apám ász csépőt. 
— [Hogy történt ez?] 
— Ot csinánák éty tiszta helet á fődön, letapossák, hoty por né légyén. 

Akkor á rozsot elterítyik, szétódozzák á kívékét, akkor osztá négyen, ötenn \ csé-
pőnek sorba. De ollyán taktusra mént, hogy igazán nem tévesztett éggyik sé. 

— [Itt nem volt szokásban, hogy nyomtattak ?] 
— áz is mégvót. ásztát, leginkább á búzát szokta.. . leginkább á búzát, 

még á | zárpát szokták nyomtátnyi. Összekötöttek négy-öt lovát, hosszú kötélre, 
éggy ember béát áz aszták közepire, osz hajtotta á lovákot. Mikor má jó még 
vót gyúrátvá, akkor á többi emberek kesztík á fordítást. Mikor mán á lovákvál 
át lehetet mennyi á \ uj fordításra, akkor átmentünk sz ot hajtottuk, akkor méginn 
méggyúráttuk ásztát. Mikor má jó lé vót gyúrátvá, akkor fávillákvál lérásztuk 
á szálmát. Mikor áz mégvót, akkor vót lyán nátyfogó gereblye, öt foga vót neki, 
görbe, ávvál mégint léhúszták á tövekét róla. Akkor á szemét összesöprötték, 
akkor hoszták á nagy rostát, és kirostáták á gabonát. 

— [Hát a kukoricát hogy törték régen, mi volt a szokás ?] 
— Hát, itt áz á szokás vót, hogy mentek négyen, öten, vágy mikor, hugy. 

Kinek töv vót á rokona, vágy nägyob vót á család, akkor többen mentek. Törték 
héjjástó á kukoricát. Kor szekérre rakták, osztá hoszták háza. Este osztán össze-
gyüttek á rokonok, dálóták is. Bizo ollyánkor má sokszor vót kis uj borocska is. 
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Fölöntöttek, oz dálóták, éfélig is pucúták. Kettő-három csomósztá á kukoricát, 
összekötötték föl á padlásra vágy á szárítókra, ásztan, hogy össze né mele-
géggyen á kukorica. 

— [A disznóölést tessék még elmesélni, mit csinálnak előző nap ?] 
— á disznóölésné előtte váló náp mékkíszítének mindént, kgsékét mékkö-

szörölyik, jó borsot méktörik, pálinkát is mékcukrozzák. Réggel ásztám mi
kor. .., de hát hajnalba, nem réggel, méG \ sütédbe, lámpáná szoktuk mékszurnyi 
á disznót. Kor osztón gyojtunk rá tüzet, de mindén esetre először á torkot léöb-
lítyi áz ember ávvál áz előtte váló napi cukros pályinkávál. akkor osztám pér-
köllyük. Kaparjuk, vakarjuk, csak még árrá kő nagyon vigyaznyi, hogy á bőr el 
né páttánnyon. Mikor ásztám mévván pérkőve, akkor lemossuk, jó lévákárjuk, 
ággyig vakarjuk, még gyócs fehér nem léssz á szalonná vágy á bőr. Mikor ez 
mégván, akkor osztán ki huty szokta. Ollyán is ván, áméllyik mind á négy lábát 
kiveszi először, ásztán külön sonka, még ollyán is ván, áméllyik csak kettéhá-
síttyá, osztá odábé áz ásztálom bontyá szét. De mán akkor áz éggy üvegvei ki
fogyott á cukros palyinká, má akkor mékkezgyik á máskot. akkor osztám mikor 
á szalonnát léfejtyik, áz ásszonnák mingyá má akkor ván forróvize, akkor mán 
oz dobjág bele á szalonnát még á máját. Mikor ez mékfort, no emberek, kísz á 
früstök, áz ábatszálonná még áfőt máj. Akkor osztá féretésznek mindén munkát, 
akkor lekfontossáb munka áz evés. 

— [Délre mi van ebédre ?] 
— Hát, déré ásztán ván ugy, mikor vágy \ cigámpécsényét csinánák, vágy... 

váGy csinánák éty kis pérkőttet. De mán á... de mán árrá osztám mán nem 
palyinká mégy, há borocska. 

— [Az asszonyoknak mi a dolga ?] 
— Hát, áz asszonyok mék kibontyák á belet, kimossák, addig mossák, 

annyi vizet kihordanák rá, hogy bizony nács családnak elég vóná fürdenyi benne, 
há éty hejre öntögetnék. De fontos náluk ász, hoty tiszta légyén, né légyén sza
gos á bél, mer bizo", há szágozs bélbe tőtenek, akkor osztá éhetyik á szagos kol
bászt egísz événn át. 

— [Ki szokta megtölteni a kolbászt meg a hurkát?] 
— á hurkát áz asszonyok tőtyik, á kolbászt még áz emberek. 
— [A zsírt melyik nap sütik? Aznap?] 
— Há, há ván elég segítsíg, akkor kisül áznáp á zsír is. De ázér töp helén, 

vágy lektöbbet másnap szokták sütnyi, mer biz ázér fárasztó dolog. Nem rossz á 
disznóölézs, de ázér fárasztó. 

— [Vacsorára mit készítenek ?] 
— Hát ásztám vacsorára ván pécsényeleves, ván sáványúkáposztá, mer \ 

cigány is ász montá, hogy akkor jó á kqposztá, hotyhá disznó beledöglyik. Uly én
kor mék hát léhed belehánnyi disznóáprólékod bőven. 

— [Kóstolóba mit szoktak adni ?] 
— Kóstolóba? Kóstolóba, akkorra má mikor á káposztát kivitték áz ász-
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tárrú, akkor mán ot ván á süt hurka, még akkor mä ván kolbász is. Fris köbász. 
Az is ván sűve. 

— [A rokonoknak mit visznek ?] 
— Másnap osztám visznek á rokonoknak äbqrkäsqt? ábqrszalonnát, hur

kát, májashurkát, kásqshurkát. 
— [Tessék elmondani a lakodalmat, ki megy el megkérni a lány kezét?] 
— Hát mikor mán á fiatalok mégéggyesztek, hoty szeretyik egymást, akkor 

osztä leginnek á vágy áz ápjá vágy áz ánnyá elmégy á lyánhászho. ásztán hát ők 
is mégbeszélyik, hogy beleéggyeznek-é a fiatalok éggyessigibe, helybehággyák-é. 
Há beleéggyeznek, akkor osztám mégbeszélyik, hogy mikol léssz á készfogó. 
akkor á leginy is á kérésztápjávái, mert ász... leginkább ász szokot lénnyi á 
násznagy, még á lyán is á kér észtápjáv ál elmennek á jeddzőhö, még elmennek 
á pápho. akkor osztá háromszor kihirdetyik őköt, á háromszori hirdetés utánn 
ásztán következik á... hétfőn váty kedden vágy ván uty, hogy vásárnap, akkor 
osztám méttártyak á lágzit. Hát á lágzibá ásztán á vőfínnek ván dógá, mer réggel 
áz esküvő előtt, már akkor el kő mennyi á lyánhászho, ásztám méksürgetyik, 
hogy gyerünk má á templomba á ményásszomvál. Mikor á templomba méges-
künnek, akkor á cigányok elkísírik háza á ményásszont, á vőlegíny ám mész 
szálát háza kertrő. Mikor á ményásszont házákísírtették, akkor éty-két nótát 
muzsikát cigány á lyányos házná, akkor osztánn elmennek vissza á leginhászho, 
akkor osztánn ott észnek valamit, isznak, táncónák, de ávő... á vőfíny, ám még 
osz mégy vissza já lyánhászho, még mos járja ki á lyánt, hogy ide ággyák-é. 
Mikor ez megvan, akkor á vőfín visszamegy, osz ménnek á lyányér, táncónak áz 
uccán, muzsikának, dálónák. Mikor á lyányoshászho érnek, akkor béűtetyik 
őköt, mégin csak ennyi köll még innyá. Éggyet-kettöt táncónák, mer akkor bí
zom má esteléggyik, elmennek a leginyhászho, ott osztám mégvan á vacsora. 

— [Mi van?] 
— Vacsora ván ollyánkor, mán kíszítenek, ván öt-hát féle. 
— [Például mi? Sorolja el?] 
— Ván leves, ván főt hús, vámpérkőtt, vám pecsenye, ásztgm ván sütemíny, 

mék kqsá is ván. Ásztát hijják kitolókasqnák. Mikor ennek vége ván, akkor oszt 
á cigányok kapnák vacsorát. Még akik, hát főszógáták á... áz első vácsoráná. 
Mikor azok is mékhánták á bendőt, akkor osz kezdőgyik á tánc. Oda sé reggelig. 
Ki hugy birjá. Ván, áki mán éfékor kidő, mév van, áméllyik még bizo másnap is 
táncó. Mer ván ollyán lakodalom, hogy bizo mé másnap is ugy ván, mind előtte 
váló náp. 

— [Mikor van a menyasszonytánc?] 
— Á ményásszontánc ugy hájnál felé ván. 
— [Milyen ruhában van a menyasszony?] 
— A koszorút leveszik á ményásszon fejirő, minálunk ollyán, ugy nevezik, 

3 Valószínűleg az abálólében kifőzött kukoricakása. 

12 Magyar Nyelvjárások XVIII. 177 



hoty fékető, ásztát főtészik á menyecske fejire, mer mä akkor menyecske, á 
koszorót levették á fejirő. akkor osztd először á druzsbá..., először á vőfíny, 
ász fordú vele éggyet-kettőt, égy mék szégyi á píszt. Dobdllydk bele. Van uty, 
hogy aki nagyon szeret táncónyi á ményásszomvál, akkor kettő-hqrom össze-
beszét, osztd krajcár okod dopták, uty, hocs csörögjön. Akkor á táncosnak mindek 
többet köllöd dobnyi. Aszta bizom mégy... hát, szépenn összeszéttek á mény-
ásszonnák. Mer ászt á pészt aszta odáöntik á ményásszonnák \ á kötinnyibe. 

— [Hát a szakácsnénak szoktak-e gyűjteni kásapénzt?] 
— ász szakácsnénak isz szokták pészt gyüjtenyi. 
— [Hogy történik?] 
— á vőfíny, mer ász szokta béhordányi áz ételt, beköti áz éggyik kézit, á 

másigbá tálát fog, még á bekötőt kézibe égy váricskát.4 ávvál csörgetyi á píszt, 
amit hánnák5 bele. De áki nem akár annyi, bizo ággyig nem mégy el tőle, há 
többet nem, éty krajcárt köllöt neki belevetnyi á tányérba. De mégis köllöd dob
nyi. ászt osztd hát vágy mékkáptá á szakácsné, vágy á vőfin tétté el magának. 
Mer bizo áz is beszégetétt eléget, mikor horta bé áz ételékét, mer mindén ételhö 
külön köszöntőt mondott. 

[Elmondta: Bodó István, 71 éves] 

Hévízgyörk, Pest m. A felvételt Balogh Lajos készítette 1964. dec. 18-án. 
— [Tessék elmondani a kendermunkát! Tavasszal mikor kimennek... ] 
— Tavasszal, mikor kiménünk á határba, má mikor engedi áz idő, ügyé 

akkor elvetettük Q kendért, s akkor áz kikelt, de ászt kápálnyi nem költött. 
áz mégnőtt, s mikor megnőtt, akkor kinyőttük. Uty szoktuk mondányi, hoty ki-
nyőjjük á virágossát á mágvázsbul. Mikor qsz kiszéttük, kévégbe kötöttük, s 
akkor elásztáttuk. elvittük á mocsojágbá vágy á Gálgábá, ki hová tuttá vinni. 
Két hétig ázott, és akkor kihúsztuk, és akkor mékszárítottuk, akkor eltörtük 
törővel. Ki súkvál vályúba, kinek vót kendértörője, löbvál tapostuk, oszt ugy 
étörtük. akkor mégmorzsoltuk, jó kicsaptuk fáho vágy ollyán jó nagy... hun 

fáho, hun ollyán jó náty karókho, jó kicsaptuk, hogy á pázdérnyá kiménnyén 
belüle. Akkor mégmorzsótuk lábbál. Összetekergettük ijjen csomógbá, és akkor 
á lábunk alá vettük, jó még is köbdöstük néha, hotypúhá légyén. Hát uty köllött, 
hon né légyén élés. akkor jó mégmorzsótuk lábunkvál. Méntünk ügyé éggyik 
hásztul á másikho, lyányok összéfoktunk. Oszt akkor, há nekünk vót sok, akkor 
mihozzánk is égyüttek öten, hátán, tízen, mikor hányan, akkor mégmorzsótuk, 
ottan dálótunk, odajöttek á leginyék, ügyé azok is dálóták. Hát ázutám mikor 
mégmorzsoltuk, akkor újra kicsaptuk, s akkor mékhéhőtük. Mikor mékhéhőtük, 
kor szépen gugyélágbá mékcsinátuk, és akkor úty kerűt á guzsájrá, uty fontunk. 

4 fakanalat 
5 hánynak 'dobnak' 
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— [Hogy ment a fonás? Házakhoz elmentek?] 
— Hazákhoz éjartunk, egymáshoz. És akkor este fonóház vót, akkor. Vöt 

akkor fonóház, ügyé, tizenöten, húszán, huszonötén, mikor, mijén körzet^ vöt, 
hogy mennyi lány vót ottan, akkor oszt elméntünk odá, odajártunk fonnyi. És ak
kor ugye hát, mindén este. Egész... mikor november elsején, nem elsejém, máso
dikán kesztyűk á fonóházát, mindenszentek után, és akkor farsangig, mindig 
jártunk, mindén este. Hát ügyé ott is mént az idő, mer hát én pláné nagyon sze
rettem afonóházho járnyi. Borzásztóján. Mer ott ügyé mindénfélé viccek vóták, 
leginyék is jöttek, és akkor ügyé, hát vót kedd este [meg a] csütörtök este, e vót 
a leginyés este. 

— [Milyen játékok voltak ott?] 
— Mijén játékok vóták? Hát ügyé ezen á keddénn este, csütörtök este áz 

vót, hogy á leginyég bejöttek, s akkor elkapták á lányoktul áz orsót. Égy lántól 
elkaptak áz orsót, s akkor körül köllött mindénkinek mennyi, mindénéggyes6 

legint mékcsókolnyi. De mindén lánynak. És akkor jó van, ez vót keddénn és 
csütörtökön. De QZÓ közbejöttek á leginyék hétfőnn is, szérdánn is, de mápén
tekén nem. Nem mertek, [nevetve mondja: mert akkor] kicsúfótuk őket, qszon-
tuk, hoty péntekén csak á húgyos leginyék járnák. Hát így vót. Péntekén nem 
mertek gyünnyi. És há véletlenül ugy bejött olyan fiátáláb leginy, aki nem hozzánk 
váló vót, ügyé, mer csak ugy velünk éggy idős, vágy mitűlünk időssebb, há eljött, 
hát jó ván, ászt á... azoknak bé lehetet jönnyi, ná. Mémmá olyan fiatalabb is 
kívánkozot sokszor, ollyán kisseb, és akkor izé. No, jó ván. Akkor ászt még bé-
kormosztuk. Mer nem akartuk, hogy mitűlünk fiátáláb, má kiseb leginyék odá-
gyüjenek á fonóba. Akkor osztán sokszor odásompolyoktám á sporhélt mellé, 
mékkentem á kezemét á másinákárikávál koromvál. Oszt ákkó hozzámentem, 
oszt jáj té is égyütté, kedves, há minek gyütté, mék té kicsi vágy ide, váty fiát ál 
váty té ide. Kor á többiek még nevették, mer ügyé csupq korom vót, de ő nem 
vette észre, hoty hát én békármosztám ötét. azután oszt nem mertek ijen fiát ál 
gyerekek, mer ászongyák, nem ménüng, békármoznák bennünköt. 

Kor osztá ékesztünk jáccáni, ügyé. Kúdba estem. Leültünk éty székre. Pél
dául íty székre leültem, s akkor leginyék... á lány okát mindig á leginyék kér
deszték, hogy... vágy ém mondtam, hoty kúdbá estem. A leginyék monták, 
hány ölre. Hát ügyé, montám, kettőre. Lányok... réntszérint, nem mertek sokát 
mondányi. Kettőt, nggyet, hatot, de a leginyég bizony ékgrtek mék húszát is. 
És annyit mék köllött ádnyi, amennyi... amennyit kértek. Csógbá. Igén. No, jó 
ván. akkor fordú bóhát is jáccottunk. áz is ugygnúgy mént. Leütünk székre, s 
akkor monták, hoty fordú bóhá. akkor QSZ montuk, ággyig még nem fordulok, 
még ez és ez, Jani váty Pisti váty Páli még nem csókol, akkor ásztán odajött, 
mekcsókolt, oszt ákkó ő űt á székre, akkor viszont kérdeszték á lányok, hoty 
fordú bóhá. Kor ö is mégmontQ, hogy Qddig még nem fordulok, míg Boris vágy 

6 A harmadik szótag is hangsúlyos. 
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Máris vágy Julis meg nem csókol, akkor ugye oda köllöt menni, s qkkó mékcsó-
kótq. Nq, ez vót áfordú bóhá. 

Hát, ázutön méG \ mik vóták ? Há kimentünk, például ijen nágyob lány vót, 
időssebb, akinek ma vót szeretője, ugy mondva, hát ugye az, há kiment á leginy, 
áz aki udvarolt neki, akkor á lány is kiment utünná. És akkor huncutok vótunk, 
mer há... há sokáig nemjöd be, akkor levettük neki á guzsállyárul á gúgye-
láját, oszt jó besósztuk, behámusztuk, oszt akkor ugy visszáköttük. Osz mikor 
bejött, há sokájöd be, mer sokáig udvároltátot magának, kor mikó húsztá ki, 
hád bizony kihúsztá á sót még á hamut. Szt akkor nevettünk, ugye. Mer hát 
ity kiviccőtük őköt. 

— [Valaki távolról suttogva mond valamit az adatközlőnek.] 
— Nem. Ugye eggy... éggy... ety télén szoktunk kéccér váty háromszor 

is főznyi mákoskukoricát, akkor osztán elméntünk fát lopni. Mer ügyé mákos-
kukoricáho nagyon sok fá köllött. Oszt akkor ossz esz édelőszköttünk lányok, 
éméntünkfát lopnyi. Éggyik udvarba, másik udvarba, fővéttünk éggy-éggy dáráp 
fát, oszt vittük, a leginy ék még össze [rakták?]. Akkor másnap fősztük á mákos
kukoricát. Jó mégmakosztuk, jó mékcukrosztuk. Kor oszt jöttek a leginyék, 
este, hát odaűtettük őköt á \ ásztálho. És akkor én szoktam mondányi á verset: 
áki még áz idén kukoricát nem kapát, előre mégmondom, tegye lé á kanalát, 
akkor oszt ügyé ettek á leginyék, éggyik is má..., hát mindenki évét, nq. És hát 
akkor ügyé ez vót á kukoricáfőzés. Észt is szoktuk éty télén háromszor is mék-
csinányi. 

[Elmondta: Kovács Mihályné, sz. Lipták Borbála, 65 éves] 

Mátraszőlős, Nógrád m. A felvételt Végh József készítette 1964. nov. 4-én. 
— [A kukoricaszedésről is beszélgessünk. Hogy történt az ?] 
— Hát á kukoricát még létört'üg zsákogbá, fölraktuk á kocsira, osz úty 

hosztuk háza fosztatlan, oszt ithon este fosztottunk. Hitünk sok fosztókot, lyá
nyok, legény ég gyüttek fosztányi, oz danolták. Tán fősztük nekik á mákoskuko
ricát utánná, mikor má vígé vót áfosztásnak. Télém mek tollát fosztottunk. Ott 
akkor is á sok lyánt összöhítuk, oz gyüttek, osztá lyányok után gyüttek á leginyék 
is. akkor mis [?] váty kukoricát fosztunk, mákosát, vágy jó tésztát süttünk 
nekik, hogy jobban elszórakoznak,"7 akkor jobban elgyünnek. 

— [Legények mentek-e ilyen helyre?] 
— Gyütteg bizony á leginyék is, mindén lyánnák gyütt á szeretőji odá á 

fosztóbá. Megvárta őköt kint, oszt úgy kísírtve á lyánt háza. Jártunk áfonóhazho 
is. Odá is járták á leginyék mind, oszt ot vóták ággyig, mé csak mink ot vótunk. 
Otvént [?] tréfáták á lyányokvál, még énekéltünk, mindén, ász jó múlatás vót 
ottének. 

7 A második szótag is hangsúlyos. 
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— [Hátha elejtette az orsót a lány?] 
— Há éles... tettük áz orsóra még annyira vigyäsztunk, mer há elejtettük 

áz orsót, á legény ággyig nem áttá odá, még még nem csókolta á lány. Há még 
nem csókolta még, kivitte, oszt áz utccön kérésztű-kossú félmotollasztá. 

— [Hát volt-e még olyan játék, hogy kútba estem?] 
— Vót bion, ászt is jáccottuk, ász még... még... még jaccották fordú 

bóhat á fonohäznä. 
— [Mi volt az?] 
— Úty, hogy rä kellett ülni á székre, tá ászontak neki, hoty fordú bóha. 

ásznyá, nem fordulok. Meddig ? Még ez á leggny, vágy ez á legény, mégmontá 
nevit, még ez még nem csókol. Hat osz man, mä muszáj vót, vágy ákárt, vád nem, 
elment, osz meccsókoltá. Mégint osz leült á legény, ám még mégint oszt úty hítá 
el lyönt, hogy mennyén áméllyiket ákártá ű, hoty csókollyá még. Ez így mént. 
Hat mindén jätik előgyütt ott á fonohäznä. 

— [Hát Luca napján fontak-e?] 
— Luca napján mén nem fontunk, akkor fosztottunk, váty horgoltunk, Hlye

két csinätunk. Més süttük á mónalláskat. Gyüttek á legények is, osz süttyük9 á 
sok mónalláskat, osztän éttyük. Mé hat akkor csak így, ilyen szórákozas vót, 
mer fonnyi nem szoktunk akkor. 

— [Mi az a molnárlaska?] 
— Ugy ollyán vázsbá süttük. Ollyán víknyucská, láposká vót, á vázsbá 

süttük még. Vittünk cukrot, tejet, hogy mentő job légyén, mer ügyé á legányeknek 
is jobban teccétt. 

— [Hát varrni varrtak-e Luca napján?] 
— Nemigén vártunk, mer ászmontak, hom majd á Luca várrút [?] hágyít odá. 
— [Hát arról hallott-e a néni, hogy készítettek régen Luca-széket?] 
— Hogyne, hallottam bizony. 
— [Mit hallott erről?] 
— Hat, azon tizenhárom9 náp csinätäk, mindek koppantották veié éggyet. 

Oszt éjfélimisekor elvitték á \ zéfélimisére, hogy ot ráülnek. De nem mindéggyik 
mert, fiit, hogy á hätäho verik. 

— [És ha ráült, akkor mit látott?] 
— Aszontá, hogy hat ű latot szarvakot, még mikét lätott, de kevés mert rä-

ülnyi. 
— [Hát a lányok csinálták-e azt, hogy felírtak egy-egy nevet cédulára, így 

Luca napján?] 
— Igén, ászt is csinältuk. 
— [Hogy volt az?] 
— ászt... úcs csináltunk, annyi cédulát, á nevekét, á legényekét beleírtuk, 

8 'sütöttük'. Tulajdonképpen süttük, csak ü előtt a t palatalizálódott. 
9 A harmadik szótag is hangsúlyos. 
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hogy máj minő nevő vészi el. Mém mégint ászt is csináltuk, hogy vittünk á három 
misére piros álmát. Osz mind á három misén beleharaptunk. Osz mikor házá-
méntyünk á hármágyik misérű, kimentünk veié á fái mellé, hogy minő nevöt 
látunk, majd ollyán nevő vész el. 

— [Betlehemesek jöttek-e karácsonykor?] 
— Azok is járták. 
— [Azok hogy jártak?] 
— Hát azok még hoszták á kis Jézust a betlehembe, még botokvál gyüttek, 

még föl vóták rongyos ruhába őtöz... osz táncotok még énekéltek. Ez íty tör-
tínt még. 

— [Aprószentekkor jártak-e a gyerekek korbácsolni? Az nem volt szo
kás?] 

— Nem, nem. 
— [Farsangkor, húshagyókor volt-e valami bál, mulatság ?] 
— Akkor mulá... vót muláccság, mind á három náp muláccság vót. Úty, 

hogy jártunk táncolnyi vásárnap este, hétfűn, kedden, ez éfélig mindég muláccság 
vót. á kissebbeknek külön vót ivó, met ivónak hitük, á kissebnek... beknek is 
külön, háromfajta ivó vót. ahogy... 

— [Hosszabban mondja el, mi az az ivó! Ezt nem értem. Ivás volt ott?] 
— Nem ivó, csak ivónak monták, hoty hát ez á \ ivó. Ez á kislyányok ivója, 

em még á nágylyányok ivója. Hát mán á félnyőtteké külön vót. á kissebbeké 
még... azok nem vóták ollyán sokáig ott á muláccságon á kissebbek, mim mán 
áz öregebbek, osz külön csináták nekik. 

— [Hol?] 
— Vót ollyán házi kocsmába, mév vót ollyán nagy üres ház, akit kiörjí-

téttek,10 ösztön ot vót. 
[Elmondta: Szappan Jánosné, sz. Bata Júlia, 75 éves 

Összeállította és lejegyezte: BALOGH LAJOS 

10 A második szótag is hangsúlyos. 
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