
Sokszor előfordult, hogy az őszi legeltetés idején két major serge összement s csak a 
számadás napján vették észre, hogy valamelyik gazdának a juha hiányzik. Az ilyen után 
napokig nyomoztak, keresték, míg valahonnan kikerült, és a major számba tudta adni a 
gazdának. 

A számadás napja a majoroknak mindig ünnep volt. Ha meg tudott fizetni és számot adni, 
egy kicsi büszkeség töltötte el. Az ilyen is, meg az olyan is, akinek a nyár nem jól sikerült, 
ilyenkor egy kicsit jobban felöntött a garatra. De még büszkébb volt az a major, melyik 
hallotta, itt is, ott is beszélik, hogy a cimborabíró s a cimboraszer tagjai mennyire meg voltak 
elégedve vele. Tavasszal arra is büszke volt, ha a májmételyes juhokból az ő sergéből 
kevesebb hullott el mint a többi cimboraszerek majorai által őrizettekből. 

Az 1925-1935-ös években olyan nagy volt a téli időkben az elhullás, hogy néha a 
juhállománynak több mint a fele elpusztult. A cigányok a húsukért nyúzták meg a juhokat, a 
húst elfogyasztották, senki nem ellenőrizte. Egyik télen Gábor Gábor sátoros cigány több 
malacot vásárolt, és az ilyen elhullott juhok főtt búsával etette. 

Ezen leírással egy kicsit vissza szerettem volna vinni az olvasót a községünk régi közösségi 
életébe a cimboraszerbe, amely földműves-állattartó apáink, nagyapáink megszokott közös-
ségi társulata volt. Ma a községünkben két cimboraszer van. A cimboraszerek megszűnésével 
a mindennapi szóhasználatbólkikopik a cimboraszer szavunk is. 

István Lajos 

I roda lom: Tófalvi Sándor: A korondi majorbot. A Néprajz i Múzeum Adattárának Értesítője. 
Bp. 1959/61. 1—4. sz. 59-63. old. - Munkámhoz felhasználtam: Imre Gergely 75 éves, id. Ravasz 
János 79 éves volt gazdálkodók, O láh Péter 65 éves, id. Józsa Lajos 65 éves volt pakulárok 
adatközléseit valamint személyes visszaemlékezéseimet. 

{ HÍFKK ) 

István király h á m o r i szobra. H á m o r községben a 
Központi Kohászati Múzeum szomszédságában (a lilla-
füredi Palota Szálló közelében) a Palota utcában van a 
képen látható Szent István-szobor, amelyet a király 
halálának 900. évfordulójára állítottak 1938-ban a katoli-
kus egyház kezdeményezésére. A szobor talapzatának 
jobb oldalán az alábbi szöveg olvasható: „Ságoai Ferenc 
gyűjtéséből és szorgalmából Grusz István tervei szerint 
Készítette Borsodi (Bindász) Dezső szobrász, Miskolc, 
Vay út 32. szám 1938. évben". Ságodi István egykor a 
Palota Szálló igazgatója volt. Ez az egyetlen István király 
szobor, amely a megyében található. (Kerékgyártó M.) 
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