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XII. Hajdú-Bihar megye 

Fúrta. A felvételt S e b e s t y é n Á r p á d készítette 1958. október 6-án. 

[Meséljen a fiatalságáról!] 
Z.egé»yf& wfw?? &&em. /f/f a W/ág /#&#%&, m f W 6áswozof &af#Má&?%z&, m / W e m 

vayárMűp mzi/affzm&, A«M a /cocjmáoa, /zwn a 6á/6a, m/g ô zf Mgm^öf/ az a ogfyár /ió"/7ap, 
oA:fd6ár AoWf&a. v4A&or ajzf e/meMffm é'M M a fó%/e&&<K, é'M De6recem6f meMfem a 
M a g y w ÁJT-d// M^joí/fA: ZTomvef #%pzárezreme, off, o^ /j fzd"gáfom, off M vo^fam 
AwjzoMAgf AJMop/g gfy/iwjzfomW. Mápwf »(?» W ^ a m , ĉ aA: «(y Aa A://ro/a'fffẑ 6f Aa 
vd"fo/M # y j?árjzor. Kó"fű7M gfyjzgr ̂ é'azj6f, W # M / f/jz// /g«f /zojzfa/M Aaza, űwzfá/M 
vó"fWM gfyAze/- /va^vűT-a^oM, a/c^ór mgg vú/am/ ve/-fA:ga'/j//' m/» fwiw /gffem 6e/áfzvg, 
e'M wem vó"fam r#fz&&?e, MgmcjaA: vere^&/ü vó"f, AaMgm agyon /j üföffeA: /ff éggy 
em6erf, az e» ye/gM//fem6f, ajzf a 6 W f á g owaM a A:afOMajáAfw/ /dezá/ 6e. E»My/f 
M^m w"fan W z a Dg6rgcfm6e, a fa66/f, a AwjzomAgV Ad"Maj7of of fa"föffem /g, m m f 

[Ez a háború előtt volt?] 
# a 6 w « e/öff. Xz'/gMCJzázM/fyfw A://eMCJzáj'zAaf oA:fo... vagy aecgm6&- Aármmc-

Z#gyfg, ̂  AwfzoM/ig'f Ad"/za/7. 

[Mi történt az életében, miután hazajött a katonaságtól?] 
#áf a^A^or & & g m W g no^f/em maraffam gggy g'Wg, Járfam arányok wfá. [Nevet.] 

v4z ajfzoMMaA: va/J* wfg. Ĵ áa* o^zfaw oÁcfo... &//fMc?zá?z/ze'f Movgm6ár /# W//ce'm 
m^g M &yÁröffem ayg/Ay/gemmf/, mggvam mg'g m a /f, w w. y4zwfáM o^zf főföffüA: az //e-
füMÁref, wgy, aAofy fwffwA;. 

[Hát a világháborúban volt?] 
Fd"fam. /farom é'v/g vd"fam off M. C/gyan eM»g&^ az gzrea'MeA: a A:e/"efg//m 6e/ő, 

aAMM fzó/gá^am. Of m m fáv/ra^z &/̂ da"MC ̂ zó/g^fam, ĉ aA: m m f efyyZ'/ e'vef Árörü6g/ő, 
m/^or Ár/mg/zfwMÁ: a /zarcff/yf, aAr̂ o/- a j-zázaâ /zá vo"fam f'yz /j. Off ojzfg /zzm a Acozág 
zavarf m/MÁ:gf, &wm m/w/c a Arozá/rof. Ez /fy fo"ff, ez a/e'/ fjzfgwa'ő" akkor g/. Merf 

*Vö. MNyj. XII, 193—210; XIH,173—90; XIV, 117—33; XV, 143—56; XVI, 137—52; 
XVIII, 173—82; XLX, 155—63; XX, 161—72; XXII, 167—73; XXIII, 189—209; XXIV, 149—72. 

i Az első szótag erősen hangsúlyos. 
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mozgó" &árcok vó"fak, nem vő"/ me'g atkó/- á//ó"narc. Ez f(y fő"ff. v4zw/án m á meg 
eW"/é/énz'j csat M*ozgó"ibárco& v ó % & , dbamáM a&A%y6UWTyn%^ kŐnnye6 v ó % Aogy 
Mem kó'//Ö// ő^Jze/MMeA; má^M/, TMárf az ezre(f rőrzjMé /é//em 6éofzzra, m W /egzá'ő^e66 
em6er az ezWnéV, z]/en fwfa/e%oj, /zód o&zfg enj/ff &%Hwiynü%fek rq/%WM, mdn ak/eor 
MÍfy c W á a o m z'j vő"/. /4z ez/'ĝ a/'aMCJ'MOÁrMTiA; oda veze^Mye/r a ^áv/ro^Ao. O// zj ojz-
/ám /MgM^ ám, /Mer ̂ //g _/ó"/ /ogo/ »gkem m/MaWzg a /e/em. vá/ra/-^ o//an /ovápké6-
ző... vagy/j kmf a Aarcfe'reM... f/g» fávWfam/őjamof /é/ê z/éz/ek, Aogy menM^eA: 
oaa. D g nagyon őm/e/ö vó"^am é'n, Aogy mojr Aarmmcégy-AarmmckgV é'vej korom6a 
me'g é'm mgMMyeA: z'jko/á6a? JVém /MeMgyeA: é'n/ ̂ a W 6/zoM ez/r mgA: AzAá/gafájra zly 
me»fgm, de cfak... csak nekem /érz igazam, márf ajzoMfam, megyek znká66 a ^ zá-
za/no, m/Mae/iüvé megyék, ae â/iw/m' Mem meggyek. j4/ZMy# ̂ ^M W o k , nogy magam 
/e/e wem /ördz/om a /egy vér/, ayz/ zf /Wom, nogy az e/Zefirík yé/e ke/ /ő"Mf, Aa va». 
jRTá/ mondom, »em men/em. Cjak o/ mara//am. 0/ /ő"/ö//em ojz/g, w/ynogy é'n kf-
/eMCJzájzr/zéM/%éV/%ek a má/Mffá/'a keríZ/^em naza. y4kkó/-ye/mé'»fÁyfe/, mer^ mznk az 
é'n apámnak vő"/z/nk nyó"eam ^o/z... na/am má« kzm vó"fwMk a AarcfeV-éM, mék 
ké'/ vő** jü kzm vő"/. (7/yAogy m g az éggyz'k vő" még éggy ó'cjé'm wgyananá/ az ezreíf-
né'/ má» akkor nő4» W á 7 ^ zlf Aa//ak. Mé'g éggy őejé'm az z'j wn na// még, o/ jzérzéd 
6e/ekjzgz6e, AáW ojz/ az apám... vő"/ Mek(/e magának z'j é/y kw/o^ggye, vő"/ é/y kif 
najzom6é'rejyő"ggye z'j, ae nekem z'j vő"/. Tgy ojz/án w é'ngéme/ kírf, nogy erezzenek 
Aaza. Mér/ e/066 e'ngém nem akár^ az ezre^arancjnokjág e/erejẑ em', mer^ o/an 
réWo/közífék yó"^ak, nogy m&yzakz cfapa^w/e/méM^ü MÍnejen. ̂ áa* ojz/e/mém'e^é^ 
éggy öefé'mef, még akkor az... az vó"f a WoaVk, akz é/men^ kafonának. D e Aogy az 
apám fz/goní em6ér vó"A jzekzro^z^a, Aaza/óYf az e/ő"ffe va/J" 6áf(ya jza6aWgra, 
akkor nekz fj ẑ é̂ ek é(y kenyered, amanziak z'j, é/menr az é'n ó'cfé'm, önk/n^ zY/zâ a 
zaejapáma^, zgy ojzrán w ^ngém kzrf; mo/zJom m á zzekem akkor nz(y cWáa'om z'f 
vo"/, az zly cjak az w 6a/áAo /árfozo^, azokat z'j gozWbzzzz, a c W á W o m kmz^ /akof fazzyázz, 
w még z'mwzz, ajzf zgy nekem ̂ zkerMf ̂ z'zénAé'a%e, mondom, naza/ó'nnz, ma/d decez^^e 
/e/árf ayé/ménfÁfém, akkor 6e ké//éV vonw/nz' Dé6réeém6e, zWe a... cjak a máfoá"z'k 
nomwéf nwjzárezrerné, áe/e6rz<ár ̂ zzeaVké'n, mé'gzn ejak mökkap^am a/e/menfzjf. ̂ Táf 
akkor ojzfá zmwm vá"^am; a rzzénnyo"eajyoraaa/om engem z%wn zrf. 

[Akkor történt itt valami érdekes ?] 
./Vem, q/an nagyon é'raekéf nem forfznf, e^ak annyz forfznf; a yegyző"f akárfák 

kznwznz' az zrodáM/, é(y kz'j /árma, de z*ám mé'g é(y /?o/on fém cja^an/. jdkkór, mze/ő"f 
ez /éf vó"na, az é'n apámat vá/ajz/o^ák még 6zró"nak, me'g akkor 6zrá" vo"f. M e r az 
é'n a/?ám erőfjen jKbjw/-/?ár̂ z, még a nagyapám z'j av vó"A a mz' cWádwng6a nem vő"/ 
máj ̂o/zYzkaz' /?ár/z, mznk zj, é'n z'j av vó"fam mzna"zg. ̂ TáW o^z/á a kongnék a 6zza/mád 
6zr/a az apám, Aád o^z/ ö/ef vá/ajz/offák még 6zró"Mak. ̂ gy ofz/ nem jzkerw/f a yeáaző**/, 
ae fám még ziy /apoj/ák vó"»a. J7á/ ojzf az apám mége/ójz/e wke/, nogy /éefzYz/of/a ökef, 
/éejénae^zfé^e wker, él? nem /ör/ín/ q/an komq/a6 6a/ fémmz. Fő"/ z// é/y kzj /akarom 

^ A negyedik szótag is hangsúlyos. 
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éráe/e a /?/"g/)0jWg7%z&, aztf ozzozz &/vá&fá& /M/yW é(y ̂ zá//g, &yzf é/zórfák, /zz/á6a vo"f 
A:a^Majóg, A(/á6a vó"f fzo"ga6W", oz é'zz ű^ám z'j m / m 6fró" zWe z'f We/b»áf, amoda w, 
Aogy mf'cfmd//0M, /záf a^zoM^óA;, Aofy Aáa* 6/zza rá. E/ep fz7z*ô ák, ̂ //fô áA;, ae awfáM, 
mgg ojzfázz a gazdaA: jggffgfW:, aAr&Me/c Aa^ ö/rröA; m ^ y d " /ova/fX: vd^aA;, mer nagyoM 
rojjz zíf vo"f ozizzazz Ár̂ ór/z/, oj-z/ azok Aor^áÁr, ojzfá y^//6e, m é ^ & # Aogy. Z>e az árdo'' 
A;//g/r fr̂ va. Efzzzyz' ̂ &rm^ cjaA: a/örraaa/om a/a^. 

^4zwf0 ̂ óYr ojz/g a Tfzziácjkó'jzfárjajág, aAc/co/- az é'zz apám... ziem, e/ő^jzó'r 
me'# a romázzok ̂ óYfek, fá» nem, a razzácfköfzMrjajág. JVagyapámaz^, m;vá/ /zofy /zw-
^zoMAárom Ad"ryo^gyg vá"f, /záf/e/méMféffzk, éfy ̂ m/gfár e m 6 & /e^ a... cjag 6z-
ro", e/ziök vó"f, a/c/cor a 6 W mé'ArjzwMf. M & o r a romaMo^ jó'^ek, â /ko/" mégzzz cjaA: az 
é'zz apámat /zz^ák vzj^za ojzf 6zrá"zzak. ̂ 4z vo"f, míg â z/ázz a romáMoA: &z Mem ẑ aka-
ro^a/r, ajzf nem z'j fzWom 6üzfofa», Aogy me % & % . Z^moMa'o^. ̂ 4 Tazzácfkó.yzfárfajág6a 
ped/Ac cja& fMzfé/ec/Wz e/MÖÁ:g vó"A mer a /akarják kzrfe, /zogy maraggyozz off, Aogy a 
faMáccjáW jzó"gá//a azokaf... vagy/f jggf^e e/o azokaf a^/afa/a66, pro"6á/af/azz... 
/4 k&yjzg iale/f6e m á az e'zz apám gkkor májo^zórra z'j W a * 6 W * . ̂ Táf zgy a köyjígMeA: 
az ögyezj-6a/ozj ao/gaz'f ó'jmerfe. T/áa* ojzf ma/d m & o r a románok joffek, akkor azok 
me/zfek, /zaffák off a kóWk/zázáf, akkor mág e/o"vá'^(k mágmf az e'zz apámaf. 2)e a 
köjjfg akarafáM, mmá/g. M z W / g a kó'ĵ fg akarafá/w, merf Aáf akz' zY yeáazo" vo^f, 
az é(y pérez'k jém fwrff v̂ "/za, /zogy of /ágyá'M, mer a yeáaző^ve/, ajzrá» a kormázzzzya/ 
m W / g , zígy a köfjfgoe, mmf/)o/;#ka//ag, m/Wíg e/7eMzekz emoér vó"í. 7fa/f/zafaz7aM. 

É'» mg'g e66e az %&)*6e ̂/%/afa/ g m 6 & vó"fam, «em jzerepe/fem... AwjzoMMZgy... 
ezé'rkf/eMCJzájzAzwzoMMfgy/g, akkor vá/ajzfoffak mgg kóWgz ejköfTiek. Fo"^am nígy 
é'vzg, AmzoMM^o^azoa ^ár^ /g. ̂ 4kkór /effem c^ak kó'jjfg/ képWWofe^w/eff fag, márf 
az é'M apám kzoreggáeff, w vó"f zYr a párfnak, a kfzjgazáa/?árf?zak vezg(ö/g. jKTáa" ojzfg, 
é» wgyaw... Mekem nem vó"r, c^ak Myo"c Ao"f /o^gm, vó"^ akz, kz'zjgazaapárff'ak, ÓY-
veMAd"áafok mgg Aármf»cAó"á'ajok, fa%e66 fm6ergk, ag... W o m zf g'zz, Wázz azzr, 
/zogy... azzr az apám vó"f, g'/irám rMAájzfák ajzf z'j. Tzz é'vgM kgr&yzrw e^m vd"fam 
z^ a M / W z ' kzzjgazaapárZMak az e/MÓ'ke. JV^yveMÓWoe mÓMfam /e, arro/ a fzfzfjzgemrz?, 
akkor mó'g m á n e^m vo*fam zYz* a 6zro". ̂ V^yveMMZgy6e, mzkór a mekjzá//áf mekz'ó'rz'm^ 
Mfá/za a/gfjzaoaaw/á.?, akkor novemo^", W á » fzzgMAgz"eaYké'm vo"f vá/a^zfáf, e'/zgem 
akkor a kó'jjzg gfyAaMgzí/ag m^gvá/ajz/oa' 6zro"Mak. /ö/f a favajzz' vá/ajzz*áf, m/kor 
m á « az zagpg/fTzáf kormáMy mzfkóWzzjoe /zpe/A akkor w/ vá/ajzráj /g//, cjak g'm ma-
raf/am. JV^m akárfam, rn^zWam MagyoM, Aog 6a/ vo"^, már az zz7zwm va/á" gmoerek 
y#m AzYfzk ajz, /zo^ /záoorzí varz, az oro^z kaz"o»aják ̂ gáYk kóWe/fe, /zogy mzMaeMkz' 
fzó/gá/OM, a/zzm a kafofzajágo? kg/, off a kaforzajágof, a/zwm j)g(/zg a kóWgé'f, azwf még 
a kóWgéY. ̂ íáf a66a zgazza vo"f fzájz jzáza/zkzg, mer a /záoorzí á//off/ M á r akz'k zY-
/zwm vá"fak, azok ziém akarjak mázz /záoorzW/ Wzzz. ^dzwf ez é'(y kzcj/r zze/zg'z vó"f. 
4̂zzr z'j vo"f zieAé'z, /zogy zzem ê eff a kezemre, merf az orojz kafozzafág, zff [7//a/«6a 
vo"f a koméWá", egy aerzk _^/aW ő^rzzagy, jzemz/éfem még z'j ó'fmerké^özzk, mer 
föpfzó'r vo"fam zzá/a, ajz moziba, va/akz zzé'm_/bgazzzza fzo"f, Aáf JZO%(/ak, kzW w kafozzáf. 
D e e/ze ném vo"f /e/kzzjmerefém, va/akz z'̂ egéM c^apa^ ra(y /zafjeregzzek az zze/e... 
e/e%e á/zec^am. ̂ y ojzz^ám ozzozz jokaf ke/ez" vefzekéWzzz' veVék. ̂ Vegyvezzó'a%e oazfáz? 
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C.MZ& /érnoM^/fam a 6 W . . . az /zé'rw/, e/ój/ör a k/zjgazdqpárf e/MöWg/rw/, MégyyeMÓ'f-
/%ek az óPjjzHi./ÍMM}%ra k/ iw9"A#MfM#r%vg,/%?gy az órvojok, JzJ"Wfzazjá&a//, aki 
ff vJ"/ órvoj, ajz /7/MeMZj/ réM^é/f. ̂ Táa" o^zfáM... e/ep Aaf Mefef, a Aaf Aé'/ wfáM, meg/M-
cjak mgtAofjza66ffo^a. 

[Elmondta: Hajner Ferenc, 75 éves földműves] 

Lejegyezte: HOFFMANN ISTVÁN 

É/jő" »a/?, jze^fgm6g/- é/je/éM, am/ÁcoT-ye/meMföMA: MÁ;o/g6a, 6e/Mwfaffa&, akf /aM/(/ 
beMMöMkef abba az é/jő* ojzf%/6a, vó"faA:, ak/A: Mie'g /-f^ak, am/kór/e/meMfek,/e/fek 
az w^o/gfw. Mf&ór beméM/üMk, e W " j faM/fó" Mé'M/ mej^/f ̂ ^ MeküMk, Aogy az /jAro/g6a 
m/f ke/ »ia/6/ ej/Mg/M/, meg /MégmoMfa, ye/(7"fa éVy ̂ a/?/rra, /zogy mrY ke/ veMM/, ajz mé'k 
ke/éY moMa*aM/ ofAoM. M g r akkor a nagyobbak M oaa/grfak, éggy Wvarra ygrfwMk, 
azok m g Mie^'/f/k, Aogy Miz/en az é W ojzfg/. M/f jzokfak ê /Mg/M/. ^ár... Mié'kc»-
Mgf# az /jko/gf, w/ra wiejzéf/k, /)aaokaf... «//?aaok vo"fak, ma/... éggyöf ygecof-
fwMk az wavaroM jzöMefégbe a máj-oő/zkojokká/. M a azok fwfMk, Mogy m//eM az /jko/a, 
MeköMk ^okaf Mie^Vfek rw/a, Mofy /záf m/f ke/ of c^mg/M/. M ^ g M^'Aa //ezgeffek w, 
Aofy k/ jzokfak kapM/. D e /gffwk, AofyAáf az üko/gba Mem/geM vérMek még beMMöMkef, 
Mem/gem/f/föMk, Aofy k/kapwMk. M/kor a kórnyvek meg/öffek, fz//) k/pej kÓMyvef kap-
fwMk, abba vó"fak a befwk. E/e'b még Mem fwffwMg 6e/ő^/^k femm/f o/va^M/, ae k W " 6 
rá/ó'fföMk, Aogy meMMy/ éWeké'j me^e vaM a koM^vegbe. JVem jok faM/árgyaf faMM^fwMk 
m^'g akkor, íráj, ó/vafgA" mé'k jzámo/gf vo"f. 

[Elmondta: Veres Péter 14 éves tanuló] 

Lejegyezte: HOFFMANN ISTVÁN 

M/kor Aazamégyék, akkor mé'geb#ae/ék, azw/aM /e/rom a /ecké^f, mé'kfaMÚ/om, 
azwfáM yáccok. ̂ zokfimk yáceaM/ k#rgefő"jf meg m/Maem/eV/f. Fagy áfmégyék a jzom-
jz/a"bajaeca»/. 

[Hogy játsszatok a kergetőst?] 
5"zámp/wMk, Mofy k/Zéf^z a kgrgefő". 
[Hogy számoljátok?] 
f/roj keWo", /?/p/p/, / aza/af vam va/am/, / Aárom egér meg é'My Myw/, / k/meAef 

az z^wr. Éf ak/ k/mé'gy, az /é'jjz a k̂ 'gefő''. É j ajzfáM ajz kgrgeá" beMMöMkef; jza/aá'wMk 
a /a mé'gé' még a jza/makaza/ Aá/a mégé'; m/g mék/bg égy maj/kaf, akkor meg ajz 
k^rgef/ a föbb/f. 

[Hát még mit szoktatok játszani?] 
-Bw/ocykáf /j fzokfwMk. 
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[Azhogy megy?] 
j4&&or íj jzamg/wM/:, áy a Aw/iyo" oaaa// gfy /aAo vagy a _/a/Ao, &y jzámo/ jzóz/g. 

M//M /M^g #6w/WMÁr. 6 a&&w, m^o/- g/Ww/ a 6wvó" vagy a MMyo", â Aro/- /MmA: meg 
e/ö/m^yöMA:, &y a^or A:fver/öA:, Aogy (p/a^acj, e(y-A:effo''. Éf Aa ö nem íwa* e/őp ̂ f-
vf/7» 6fMMö»A;g^ a/rAror w/ra ő a Aw«yo. 

[Hát aztán délután még mivel szoktad az időt tölteni?] 
# 0 nyó/wz Aá/^^am a /#%W áe/«/áM. 
[És ha rossz idő van kint, akkor bent mit csináltok?] 
#óf a&&w jóccwMÁ:; 6o6gzMMÁ: vagy ó/vaz^gafo^, mg^ef. 

[Elmondta: Veres Veronka 13 éves tanuló] 

Lejegyezte: HoFFMANN ISTVÁN 
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