
Az újkígyósi búcsúsvezér az egyik visszaemlékező szavával élve a „rend őrzője " volt. Ezzel az ön-
tudatlan szóhasználattal Matyi bácsi egy régi újkígyósi önkormányzati intézmény, a Nép-Vének Taná-
csának valóságos, ám kései tagjaként jelenik meg. „ Valamint a lélek a testei eleveníti s élteti, s annak 
eltűnésével a tagok rothadásnak indulva elvesznek; hasonlólag, rend nélkül minden lassú pusztulásnak 
indul; ellenben ahol jó rend uralkodik, ott vagyon azon titkos erő is, amely az egész községet és erköl-
csi testet-fenntartja és boldogítja... ".10 A Nép-Vének Tanácsának fölállítása és működése a XIX. szá-
zad első felében kísérlet volt a hagyományos, magyar önkormányzat (részleges) visszaállítására egy 
kertészközösség adók és bérleti szerződések szabta szűkös lehetőségei között. Ez az önkormányzat kor-
látozott volt ugyan, de egy élő közösség, az élet minden területére kiterjedő hatáskörű vezetésként mű-
ködött. A testület feloszlatását 1848. február 22-én, az orosházi főszolgabíró rendelte el, Léhner Mi-
hálynak plébánosnak címzett átiratában. Ebben leírja, hogy a község jegyzője panaszt emelt, mivel a 
testület minden ügyet a kezében tart. és annak döntéseit az elöljáróság is köteles betartani, így annak te-
kintélye elvész. „A főszolgabíró a törvényekkel ellentétesnek minősíti a nép-vének gyűlésének tevé-
kenységét, mert a közigazgatás működése felett a megye gyakorol felügyeletet a főszolgabíró útján. 
Léhner Mihályt pedig felkérte, hogy egyházi feladatain túl ne vegyen részt a közigazgatás ügyeiben. " -
írja Jároli József." Csatlós Mátyás társadalmi szerepeinek vizsgálta során szembe tűnik, hogy a 
Nép-Vének Tanácsa a közösség belső értékrendje mentén szerveződő, s épp a belső értékrend alapján a 
szolgabírói intézkedés nyomán meg nem szűnő önkormányzati forma volt. A ..nép-vének" tekintélyét, 
mint az Matyi bácsi példájából is kitűnik, a hagyományos hitvilág és világkép fönnmaradásának utolsó 
pillanatáig tiszteletben tartotta a közösség. Mindezek alapján Bálint Sándor Orosz Istvánra vonatkozó 
szavaival élve elmondhatjuk, hogy Jézuskás Matyi bácsi a régi licentiátusok, félpapok szellemi utódja 
is egyúttal, aki jelentős, a nép fiainál éppenséggel nem ritka, egyházias kultúrájával azt a szakadékot hi-
dalja át, ami a jozef inizmus kényelmes józanságában nevelkedett lelkipásztor és a vallás heroikus élmé-
nyét hordozó nép között sokszor vált a XIX-XX. század folyamán olyan feltűnővé.12 Mindezek mellett 
Matyi bácsit joggal emlegethetjük Engi Tüdő Vince vagy a tápai szentembör, Fütyü Pista bácsi társasá-
gában. hiszen a hagyomány őt is felruházta a táltos-mondakör j ó néhány elemével.13 

Harangozó Imre 

Emlékek Jézuskás Matyi bácsiról 
Jézus kiűzte belűle az ördögöt. Mikó kislány vótam beszéték anyáék, hogy a Jézus kiűzte belőle az 

ördögöt, oszt kinőtt a foga az ördögnek a helyin. Hát hogy oszt mi volt igaz... Mikor még mög sé 
születött az ördög akarta magának a gyerököt. Oszt Jézus mög kiűzte belűle jaz ördögöt, oszt az ördög, 
ahova letelepedőit a gyerökbe, ott kinőtt a foga az ördögnek a helyin, hogy az ne tudjon odamönni töb-
bet, hogy oszt mi vót igaz, mi nem, hát azt nem tudom. Hát ilyenöket hallottam sokat.. . (S.I.K.M.) 

Hét évig vót mint huszár az első világháborúba'. Hét évön körösztül a világot összelovagolták. 
Tényleg vótak kint Afrikába", onnat kikerültek aztán Oroszországba, Szibériába is. Úgy kerültek aztán 
vissza Magyarországra hét év után, akkor osztán szereltek lefele. Űtet is már nem az édösapja nevelte 
föl, mert azok möghaltak, hanem a nagybátyjuk nevelte űket föl. (Cs.M.) 

Hát beszakították a fejit baltával. Mikor a tata mögnősült. akkor a Bánfiaknál vót. Fődet vött ki, 
dohányt termelt rajta. Akkoriba nagyon mönt a dohánylopás. Hát égy éccaka fogta magát, oszt kimönt 
mögnézni a dohánt. Hát beszakították a fejit baltával az öregnek, pedig hát akkó még fiatal vót! Akkor 
osztán másnap bemönt a csendőrségre, oszt mondta, hogy hogy járt. Kapott egy forgópisztoly, hogy 
ijessze el űket. Azt mondja, hát ha nem muszáj, és úgyse lüvök embörre! De. ha valaki még egyször úgy 
mögtámad, én óvatosabb löszök. Adok én neki egy pofont, de azt nem fogja mögköszönni. Mert tényleg 
olyan vót a tata! (Cs.M.) 

q Tárkány Szűcs Ernő szócikke a Magyar Néprajzi Lexikonban. 5. kötet. Bp 1982. 258. old. 
10 Részlet a Nép-Vének Tanácsának alapdokumentumából. Az újkígyósi Római Katolikus Plébánia levéltárában. 

" Jároli József - Szigeti Antal: Újkígyós mindennapjai a XIX. század első felében. Szerk.: Erdmann Gyula. 

Gyula 1991 
12 Bálint Sándor: Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Bp. 1942. 26. old. 
13 Hoppál Mihály: Népi gyógyítás; I.n.: Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Budapest. 

1990. 693-740. old. 
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Keményfájú embör vót nagyon. Tata mindég fehér bűgatyába', fekete mellénybe' mög 
bűrpapucsba' járt . Vót neki kostökzacskója, azon a sallang mellett vót a pipaszurkáló. Ű mög az öreg 
Bánfi Jani bácsi, Gatyás Bánfi jártak a végin mán csak így. Ük ketten vótak mán csak gatyába. Bü ga-
tyába' is temették el nagyapámat. Keményfájú embör vót nagyon. Nagyon keményfájú embör vót. 
(Cs.M.) 

Térdön állva köllött vele imádkoznunk mindön este. Tata röggel, mikó fölkelt, mindjár ' imádko-
zott, az ágyba' ülve. Akkor, övés előtt is imádkozott, röggeli előtt, ebéd előtt, este szintén vacsorakkor 
is. De lefekvéskor is imádkozott. Ez biztos, hogy mindig imádkozott. Nekünk is köllötött vele imádkoz-
ni, mint gyerökök, mink le kölött térbetyülni oszt vót égy nagy Jézus szíve kép, a falon, mög a feszület, 
oszt térdön állva köllött vele imádkoznunk mindön este. (D.P.C.s.K.) 

Elég nagytörvényű vót a mi nagyapánk. Egy asszony mögy'elent az istálló ajtóba", mer hordta a 
szüleimtül a tejet. Ez itt történt szintén, családba', hordta, a tejet. Éccör. mikor anyukám fejt égy reggeli 
időbe, az az asszony odamönt az istálló ajtóba, oszt ott állt. Hogy mit csinált, anyu ezt nem tudja, nem 
látta, nem figyelte, de a tehén röggel még adott tejet röndösen, este, mán csak olyan vérös tejet adott, 
röggel mög mán semmit. Rúgott, hogy a csillagos eget lerúgta vóna! Az az asszony olyan vót. hogy így 
tudott ilyesmiket csinálni, mink tudjuk, hogy ki vót az asszony, de nem akarom mögnevezni. mer ' . . . , 
nem él mán. mán möghalt, de rokonsága van neki, úgyhogy nem akarom mögbántani üket emiatt. Hát 
valamit csinált az én nagyapám avval az asszonnyal, de nem tudom, hogy mit. Hogy mögzavarta. vagy 
nem tudom, valami vót. Elmönt a lakására. És akkó ottan, hát azér' elég nagytörvényű vót a mi nagy-
apánk az ilyesmihöz kifolyólag, hogy szerette az igazát, vagy a böcsületit, vagy az igazságot. És vala-
hogy talán vissza is gyütt az az asszony, este későn talán, oszt majd utána valahogy állt mög a tehén úg}\ 
hogy majd nem rúgott, mög aztán valahogy, hogy vót tehéntej is, de nem vót annyi, mint azelőtt. Ő 
vissza tudta csinálni, de más nem. Aki ilyen boszorkány vót, bemönt az istállóba, de nem látták. Akkor, 
amikor mönt be a gazda, vagy a gazdaassszony, akkó', mint a szél, úgy suhant ki, oszt olyan szél érte, 
úgy mögütötte a szél üket. Nem tudták, hogy mi az, mer kint nem fújt a szél, de nagy széllel mönt kifele 
az asszony. A boszorkány, mán így mondjam. Hogy osztán mi vót. hogy vót, ezt így hallottuk, mint 
gyerökök, mer ' azér' úgy ilyesmiket nagyon nem beszélgettek úgy előttünk, akkor, mer ' nem úgy vót, 
mint mán most hogy a gyerök mindönt tud, akkor azér' úgy sokmindönt úgy eltitkoltak előttünk. Nem 
előttünk beszélték ezt. de mikor játszottunk, a fülünk azér' csak ott vót, hogy hát olyanokat ha beszél-
tek, amik miránk nem tartozott. (T.P.Cs.V.) 

Dicsértessék a Jézus! Möntünk az Anna napi búcsúba a Majorba. Ókígyósra. Na oszt a nagyobb fi-
úk elkezdtek röndetlenködni. Matyi bácsi vitte a körösztöt. imádkozott mög ugye énekölt, előénekös 
vót. Az út mellett mönt a kisvasút sínnye. Na a gyerökök fölmöntek a vasúthon oszt közelebb gyüttek 
az öreghön. Az őgyik valami rosszat mondhatott, de mink hátrább vótunk oszt nem érthettük. Ödamönt 
oszt Matyi bácsi a nagy fehér gatyájába, oszt aszonta: 

- G y e r t ö k csak ide gyerökök! Tudtok tik köszönni? 
A kölkök persze mondták, hogy nem. 
Na az öreg oszt bemutatkozott, azon parasztosan ahogy Ű szokta: 
- Dicsértessék a Jézus! 
Oszt mindégyikket fejbe verte a köröszttel, ami a kezibe vót. Na aszongya: 
- Azonnal mönnyetök innen el, mer' ha most nem möntök, akkor többet kaptok. (S.I.K.M.) 

A tajtékpipa. Vót neki égy ünneplős tajtékpipája. Na azt az öccsitül vötte mög azt a nagy hosszú taj-
tékpipát. egymázsa búzáé'. Mikor möghalt a tata. akkor osztán a másik öccse. az. vötte mög anyáméktul 
a tajtékpipát. Kérdözték, hogy mennyié' adják el a tajtékpipát. Mondja apám, hogy hát egymázsa búzáé' 
vötte mög apám. egymázsa búzáé' adjuk mink is. Hát aztán mög is adta érte Cukros Csatlós Miskának 
az apja. Az vötte osztán mög. Hogy hova lött aztán, nem tudom. (Cs.M.) 

Búcsúra mindig az ünneplő tajtékpipával mönt. Mikor möntek Radnára, búcsúra, vagy bárhova 
nagyapámék, vagy ünnepi napon, mindig misére mikor mönt, akkor a tajtékpipával mönt. Vót neki ün-
neplő tajtékpipája is, mög hétköznapló' is, ez így vót. Templomba vagy búcsúra mindig az ünneplő taj-
tékpipával mönt, annak rézbül vót a kupakja, a teteje. Akkó amellett vót űneki égy ünneplős 
kostökacskója. Abba' vót neki a vágott dohánya. Mindön ünnepkor csak azt használhatta. Hétköznap 
egy kisebb tajtékpipa vót, vagy pedig cseréppipa. Amellet vót égy hétköznaplós kostökacskó, csak az 
mán régebbi vót. kopottabb vót, mög ilyen pipaszurkáló, ilyen drótból, ilyen rézdrótból, az vót neki va-
lamikor. Mikor mönt misére, vagy. hát valami ünnepségre, ünnepkor, akkor mindig, ha ő nem készítette 
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el véletlen, akkor nekünk köllött utána előkészíteni. A kostökzacskót a derekánál, agatyája korcába tar-
totta. Sallangos vót, de nem vót hímzött. Az ünneplő kostökacskója az mán igön. Nagyon szép tiszta 
vót, azt nagyon nagy böcsbe' tartotta, bent a szobába', a sublótfiókba', amit most komódnak hívnak. 
(D.P.Cs.K.) 

Templomépítés. Sokat mesélte, hogy hogy vót, mikor verték a templomnak a téglát. Akkor oszt 
mondta nagyanyámnak, hogy: hallod, elmögyök, aztán segítközök én is. Azt a téglát itt verték a Tégla-
égetőbe". Kézzel gyúrták ki a tégla anyagját, úgy égették. Oszt akkor mönt ű is. Mikor mög építötték, 
akkor is: na. most mégint elmék égy napra, segítők. Na. megint segítött. Hordta a téglát, adta fölfele a 
maltert, vagy amit köllött, amikor mán csigával húzták föl a maltert is, mög a téglát is.(Cs.M.) 

Nagypénteki vesszőzés, mosdás, étkezés. Nagypéntökön abszolút nem lőhetett mosni, de még la-
vórba' mosakodni se. Hanem nagyhétön. hétfun, a fahordókat a kivittük a kúthon. oszt akkor tele köllött 
húzni vízzel. Na ahogy folyt a víz belülle, mindig öntögették tele. Dagadt össze a hordó, úgy maradt 
mög a víz benne. Akkor nagypéntekön röggel Ü fölébredt, ahogy kezdött virradni, kapott egy kis pálcát 
kint az udvaron, oszt akkor beszaladt, na oszt akkor mindönkit megsurikált, hogy hányan vannak az 
aprószentök? Azután oszt kiszaladt a kúthoz, pedig kegyetlen félt a hideg víztül, oszt mögmosakodott. 
Na, akkor gyorsan szaladt be, mögtörülközött, oszt aztán mindönkinek ki köllött szaladni a kúthon 
mögmosakodni. Az aprószentöket is mögvesszőzte. A férfiak kezdtek az ötetéshöz készülni, a fehérné-
pe mög pattogatta a kukuricát. Mikó kipattogott na löhetött kukuricát önni, mer akkó a röggeli csak pat-
togatott kukurica vót. Szülém, mög édösanyám is csak vajjal, sült vajjal főzött mindég nagypéntökön. 
Nem löhetött akkor főzni csak valami könnyű ételt, utána aztán abbúl mögvót a vacsora is. (Cs.M.) 

Abba esött el Jézus Krisztus a köröszttel... Nagyszombaton aztán főzték a sonkát, tojást, de önni 
belülle még akkor se lehetött. Akkor mögmosakodtak röggel, oszt akkor mán ki lehetött önteni a vizet. 
De nagypéntökön röggel nem volt szabad kiönteni a vizet, mer ' Tata mindég azt mondta, hogy Jézus 
Krisztus is, mikor elfogták oszt kísérték a vállán a köröszttel, az egyik asszony mosott, oszt kiöntötte a 
kocsiútra a vizet oszt abba esött el Jézus Krisztus a köröszttel. Hát mifelénk ne essön el sehogy se. azt 
mondja, sé Jézus Krisztus, se senki! Nagypéntekön nem volt szabad kiönteni vizet az udvarra mög 
sehova. Ezt Tata nagyon betartatta! (Cs.M.) 

Radna. Idős asszonyokkal tötte mög a búcsújárást, de Benkó Örzse néni az kitartott mellette még ta-
lán végig. Az mindég ott vót mellette. Ahogy möntek az úton. kezdte az éneket az öreg tata, nagyapám, 
a többiek mög folytatták, mondták utána. Radnára mikor möntek, akkor péntökön délelőtt tíz órakor vót 
általába' az indulás. Elindultak, oszt elmöntek a határhon közel, ottan egy tanyába' leszállásoltak. Úgy 
negyven-ötven személy mönt eccőre. Leszállásoltak, ha kaptak vacsorát, tejet mög kenyeret. Azé 
annyit fizettek, amennyit elfogadtak tőlük, de sokat nem fogadtak el sehun. Akkor onnat oszt möntek 
tovább, vasárnap délelőtt értek mindég Radnára, úgy kilenc - tíz órára. Ott aztán elmöntek a misére. A 
misérűl elhívták üket vendégségbe. Este indultak hazafele, oszt keddön a délelőtti órákban értek Kí-
gyósra. (Cs.M.) 

A péntöki mosott ruhába belecsap a villám. Hát Tatáék möntek a búcsúra, oszt akkor mögálltak 
pihenni, mer ' gyütt egy nagy vihar is, szóval látszódott, hogy vihar lösz abbul a felhőbül. Nagyapa 
kérdözte, hogy kin van esetleg péntekön mosott ruha. Na akkor egy asszony jelöntközött. Félrekűdte 
két másik asszonnyal, hogy úgy vetkőzzenek, adjanak neki ruhát, oszt azt a ruhát, amit péntekön mos-
tak, azt hagyják távul a csapattuk Na aztán tényleg odaért a nagy vihar, mindön, oszt azt mondták, hogy 
abba a ruhába beie is csapott a villám. Azt tartották akkoriba', hogy a péntöki mosott ruhába belecsap a 
villám. Nem vót szabad ruhát mosni péntökön. Akkor még azt is tartotta a nagytata, hogy se' tyúkólat, 
se' disznóólat, olyat, hogy belső ólat, az aklot amit amúgy kitakarítottak mindön ötetésné' nem szabad 
péntökön kisöpörni. A belső almot nem takarították el péntöki napon. Nem. Erre én is határozottan 
emlékszök még, mert ezt még az én anyámék is tartották. Ugye tyúkólat se, még ha nem is pucolták 
mindön nap, péntöki napra soha nem időzítötték. (T.P.Cs.V.) 

A morzsát az abrosz alá köll gyűjteni. Na azt nagyon tartotta Tata. hogy húsvétkor, mikor 
szentöltettünk ételt, nem vót szabad a morzsát kidobni. Mer ugye, addig nem vót szabad hozzányúnia 
sonához se, még mög nem szentölték! Aszonta Tata, hogy a morzsát az abrosz alá köll gyűjteni! Az ab-
rosz alá rakták, még el nem telt az ünnep. Akkor oszt kiszórta a fatüvihön. mög adott belülle a jószág-
nak is. Tehénnek, lónak, disznónak, tyúkoknak mindnek adott egy csípetöt, hogy szépek, egészségösek 
lögyenek. Mög a fa tüvihön, hogy bű termés lögyön! Valamennyire csak úgy emlékszünk rá, de mink 
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mán nem csinátuk. Inkább a bátyánk, mer ugye ű nagyobb, inkább az vót kűdve az ilyenökre. De úgy 
tudtuk, hallottuk, láttuk mink is... (D.P.Cs.K.) 

Azt mondta Jézuskás Matyi bácsi is, hogy ezt figyeljük mög. Radnára möntek a búcsúra. Már 
előtte napokkal készültek, anyáék is kalácsot sütöttek, mostak, főztek, hogy a családnak is lögyön. akik 
itthon maradtak, oszt elindultak. Oszt mán majdnem Radnára értek, mikor égy hatalmas nagy vihar 
gyütt. De utána, hogy mán a megye határt átlépték, mer ' akkor még nem vót az. hogy elkülönítve Er-
dély Magyarországiul, mer ' ez. még akkor vót, a háború előtt, a tizennégyes háború alatt vót ez. Oszt ott 
ugye fogadta a nép űket, hát itt pihentek, ott leültek, ott önni kaptak, kínálták űket. inni vizet, tisztát. 
Oszt egy helyön, mikor odaértek ggy faluba, kegyetlenül zöngött, villámlott az ég. Oszt az a Matyi bá-
csi. az vitte a köresztöt egyedül, égy öreg bácsi vót mán akkor is. Hosszú fehér bűgatyába' járt, kékfestő 
kötő rajta, fehér ing, mindig fekete, nagyszélű kalapba' jár t , akár hétköznap, akár vasárnap, mindég, 
mög papucs a lábán. Mondja az asszonyoknak, hogy üljünk le, hátha elmögy a vihar. De nem mönt el a 
vihar, hanem egyre följebb mönt. egyszer mögszólalt, ahogy möntek, hogy asszonyok, akin van 
péntökön mosott ruha, né szégyölje, hogy kimosta, hogy tiszta lögyön. mire mögyünk. tögye le. Letötte 
az asszony a kötényt, mer" egy kötény vót előtte, oszt akkor elindultak tovább, alig möntek el száz mé-
terre, belecsapott a villám. Na oszt akkó oszt mondták az asszonyok, hogy ez az Isten büntetése. Hát 
ugye Jézus szíve péntök, a péntök mindig Jézus szíve péntök, az Isten biztos azér' csinálta ezt. hogy ta-
nulják mög. hogy ne mossanak péntökön, mer ' ső kenyeret nem szabad sütni, sé mosni, péntökön. 
Elmöntek a búcsúra, mikor visszagyüttek, azután az én nevelő anyám, mer ' nem édösanyám vót. soha 
soha nem mosott, mög nem sütött kenyeret péntökön, mer ' az a Jézus szíve ünnepe vót mindég. Régön 
keddön is bűtöt tartottak. Úgyhogy keddön, mög péntökön bűtöltek. Akkor nem égy nap vót a böjt a ka-
tolikusoknál. hanem mindenütt kedd is. Az égy olyan fogadott bűt vót. Akinek betege vót a háznál, 
vagy valami probléma, azok mind mögfogadták. hogy keddön mög péntökön bűtöt tartanak. A keddi az 
Szent Anna, Anna napi böjt azér ' , hogy egyik Szent Anna, másik mög a Jézus szíve. Szombat délután 
mög a Szűz Mária szombatja vót, mindég, mer ' azt mondta Jézuskás Matyi bácsi is. hogy ezt figyeljük 
mög, hogy mindön szombaton, akárhogy esik az eső, ha öt percre is kisüt a nap, hogy mögszáradjon a 
Jézus ruhája. Vasárnap el tudja a Szűz Mária vinni a gyerököt a templomba. Ezt az én anyám is mindig 
betartotta, hogy szombaton mögfigyeltük, hogy mindég kisütött a nap, télen, nyáron, ha öt percre is, de 
láttuk a Napot. Szombaton délbe' mögebédöltünk, elmosogattunk, fölsöprögettük az udvart, az utcát, 
utána mögfürdött mindönki, senki nem dógozott, mer ' a Szűz Máriáé a szombat délután. Akármilyen 
idő vót, vagy akármilyen munka, még a határból is hazamöntünk. Hát az vót a rönd, hogy a határba, 
mög a kertekbe, nem kapált sénki. Még a csendőrök is hazaküdték a határbul. akik kimöntek kapálni. 
(S.I.K.M.) 

Bicsadékot tanáltam. Mikor oszt égyször möntek Radnára. egészen közel vótak a búcsúhoz, és ak-
kor tanált az öreg tata égy bicskát. Hát gyorsan léhajult, fölkapta. De közbe oszt kezdte az éneköt: 
bicsadékot tanáltam... úgy énekölve. Ráfelelik a többiek is: bicsadékot tanáltam! Na tata oszt vissza-
fordult, azt mondja: olyan sokat elvesztöttek vóna, hogy tik is tanáltatok? Hát, azok mondják: Matyi bá-
csi tán tényleg tanált? Kivötte oszt a tata a gatyazsebbül. nézzétök mög, azt mondja, de ha mögtanáljuk 
a tulajdonosát, átadjuk neki! De hát nem jelöntközött a tulajdonos! Aztán, hazafelé is még mindég ne-
vették, Matyi bácsi tanáltunk egy bicskát... (Cs.M.) 

Nem folyik ki, be van dugva. Mikor möntek búcsúra hát atatáná mindég vót egy kis pálinka is. Mi-
előtt a tata mögkezdte vóna az éneköt, mondja neki Örzse néni: Matyi bácsi, kifolyik a pálinka az 
üvegbül. Na tata mán hozzá vót készülve az énekléshöz, oszt énekölve mondta: Nem folyik ki. be van 
dugva! Na osz Örzse néni is énekölve válaszolt rá: De kiesött a dugója! Akkor oszt nézi, hát tényleg a 
dugó, a parafadugó kiesött a pálinkás üvegbül! Háromdecis üvegje vót neki, ződ üvegje. Áztat vitte 
mindég tele pálinkával, oszt akkor nemcsak ű ivott belülle, hanem megkínálta az öregasszonyokat is, 
hogy hát igyanak. (Cs.M.) 

Tatáék osztán möntek mindönfele, Ókígyós, akkor Apáca, Pusztaottlaka, Csorvás, Gerendás, még 
Irázra is [Búcsúba]. Ezöket a részöket mindég összejárták. Röggel elmöntek. oszt mikor az öreg 
Takácsy lött az espörös. attul kérték ki a körösztöt. Az mögáldotta űket, oszt úgy indultak útnak. Mikor 
odaértek, akkor mögvendégölték az odavalósi népek űket. egyik az egyiket híta, másik a másikat híta 
mög ebédre. Szóval mögvendégölték űket, utána oszt kimöntek a búcsúra, mikor széjjel nézött, 
mögvásárolt mindenki, amit akart, indultak is haza. Végigénekölték az utat. Nem mindég a kövesúton 
möntek, hanem sokszor a dűlőutakon. (Cs.M.) 
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Ünnepi körmenet Újkígyóson 1943-ban. A menet élén Jézuskás Matyi bácsi viszi a keresztet. 

Úgy összetartotta, mint Jézus Krisztus a nyáját. A tata csapatába vót amikor vót fiatal lány mög 
asszony is. A lány szabad vót. nem vót neki még családja, na fiatalasszonnyal mög mönt az ura is. de 
amúgy kevés férfi mönt velük így búcsújáráskor. Jobban csak asszonyok möntek. Akkor oszt 
mögkínálta űket pálinkával, oszt möntek tovább. Vót, hogy összebeszéltek, mondták, hogy na. ha ki-
érünk a búcsúra, berúgatjuk Matyi bácsit. Akkor oszt hítták. csalták, égy háromcentöst mögivott. többet 
nem bírtak beleönteni. Azt mondta, nem! Sok embörre felelök. azér ' hívtam űket, hogy én űrájuk 
felelök, nem azér ' , hogy berúgjak, oszt szétengedjem a nyájamat. Úgy összetartotta űket. mint Jézus 
Krisztus a nyáját. (Cs.M.) 

A vallási rendtartás őre. Vót karácsony előtt Szent Család járás, vagy, hogy mondták. Azt ott 
mögkezdték december elejin, oszt akkor vót égy tizedbe, aztat vitték végig, egyik este egyiknél, másik 
este a másiknál. Még mikor élt nagyapám, akkor ű is elmönt. Mindég ű kezdte mög a Szent Családot, 
mán az imádságot, mikor mán oszt belemelegödtek az öregasszonyok, mög a házas asszonyok, akkor 
aztán ű kivonult a konyhába. Ott az embörök mán hozzákezdtek kártyázni, aztán mönt éjfélig is az. 
imádság mög a kártya is. Éjfél után aztán na, gyerünk mos' mán haza, de a Szent Család képet 
itthagyjuk. Maj ' hónap hozod, oszt mönyünk ehön mög ehön a házhon. Mög vót határozva, hogy me-
lyik házhon mönnek. Úgy osztán végig, hogy karácsony estére befejezték azt a tizedöt. Anyámnak is 
volt egy olyan szentképje. osztán oszt került haza. akasztották föl a falra, egy évig ott állt. Égy év után 
m£gint elindult, akkor vitték. Nagyapámat nem csak égy fele hívták, hanem másfele is, hogy sarkon 
laktunk, oszt akkor hítták az utca eleje, mög a dereka fele is. Ű mindég mönt. azokná' mögkezdte. ott is 
kártyázott égy kicsit, utána osztán ballagott hazafele. Fehér bű gatyába'. (Cs.M.) 

Rendszeretet, rendkívüli testi erő. Mikor elgyütt a Pétör-Pál, mögkezdték az aratást. De ottan 
égyetlen kalásznak se vót szabad elmaradni. Addig köllött a gereblyét húzni, még össze nem szödték az 
utolsó szöm kalászig mindet. Akkor asztagot. mikor hordtak befele, aztat is. ű figyelte, hogy hát az szé-
pen álljon, szépen nézzön ki. de az ótóvíz is mög köllött hogy lögyön. Hát ű hetvenhárom éves vót. mán 
a második világháború után. Az asztag nem löhetött huszonöt méternél közelebb a lakóépülethöz. De 
mán az sok vót, a zsákolok nem möhettek annyit a zsákkal, oszt még vigyék föl a zsákkal a gabonát a 
pallásra is. Na akkó tata oszt mondta nekik, hogy hát idefigyeljetök! Nem viszitök föl? Én fölül vagyok 
hetven évön, de így a mellkasomon a cséplőgépet traktorral együtt mögkerülöm a hetvenöt kilós zsák 
búzával. Nem akarták elhinni néki. Fölállította a zsákot, a tizedik zsákot a mázsán, jól mögrázta. hogy 
apróra tudja összeszödni. A fogával mögfogta a zsákot, oszt a mellkasára feszítötte rá, és akkor elindult. 
Körüljárta! Bárány Anti mög nagy. erős embörnek tartotta magát. Nem volt az. olyan erős, mint ami-
lyennek tartotta magát. Az oszt aszondja mikor tata mögkerülte a cséplőgépet, na Matyi bátyám, ha ma-
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ga ezt mög merte csinálni, én egyedül hónapra főhordom az egészgabonát a padlásra... Na, aztán a töb-
biek is csatlakoztak hozzája. (Cs.M.) 

Ha szeretöd, ne félj tülle. A templomba' is, hogyha a kórusba fölmönt, látta, hogy a kórusbul fi-
gyelték a lányokat a legényök. Persze az oszt nem mönt csöndbe, nézd azt a lányt, én annak szeretnék 
udvaróni, mögüsmerködni vele. Abba az időbe portási nem ismerködhetött nagyfalusi lánnyal, mer ' ak-
kor mögverték a nagyfalusiak. Na elég az, hogy akkor az öreg az imakönyv sarkával a fejire koppantott 
a legénynek: ne beszélgess, majd ha vége lösz a misének, lemögyünk. oszt a publikációt hallgatjuk, tik 
mög a lányokkal beszélgethettük addig. Azt mondja, az anyja-apja a kislányoknak is el lösz a publikáci-
óval foglalva. Aztán oszt akkor figyelte űket. Nem is haragudtak úgy az. öreg tatára, hogy hát a fejükre 
koppintott. Kérdözgették tülle, hogy hát a gazdag kislánynak nem udvaróhat szögény fiú? Miért nem, 
azt mondja. Csak engedjétek nyugodtan. Té mög, ha szeretöd, ne félj tülle. Fog ez úgy dógozni, hogy el 
fog tégödet tartani. Még beszéte rá a fiatalokat, hogy hát ne féljenek attúl, hogy gazdag lány beleszeret 
egy szögény fiúba. Oszt akkor azt mondja, hát én is mint árva gyerök nőttem föl. oszt mégis van 
mindenöm, ami köll a házhoz! Házunk van, családunk van, mindönünk összegyütt. tudunk élni! Csak 
tudni kell aztat is, hogy melyik pézt hova tögyük! Nem szórni, azt mondja, hanem tudjuk, hova 
tögyük. . . (Cs.M.) 

Az a baj, hogy hát néma vagy. Hogyha valaki elmönt mellette úgy. hogy nem köszönt, mögfordult. 
oszt rászólt, hogy légy szíves, állj csak mög! Mögállt. De szép vagy, azt mondja, csak az a baj. hogy hát 
néma vagy! Akkor mögszégyöllte magát a fiatal, oszt utána köszönt neki előre. Dicsértessék, az volt a 
köszönés, dicsértessék, Matyi bácsi! Mindörökké, amen! Látod, milyen szépen tudsz te köszönni, ami-
lyen szép vagy, annyira szépen tudsz té köszönni is! A fiatalok is annyira maguk közé vötték az öregöt. 
hogy hát szerették, mert nagyon szerették. Nem kötözködött velük, nem mondott rájuk rosszat soha. ha-
nem magához tudta irányítani űket szeretettel. (Cs.M.) 

Beosztó bölcsesség. Ugyanez a Bárány Anti itt lakott a Fő úccán. Vinni köllött télön a darálóba a ku-
koricát. Az oszt folvötte a zsákot a vállára, két vállra, oszt elindult. Tata mög kiállt az úccára, pipált, de 
keveset pipált, csak amikor már besötétödött. Az öreg Szpevár Gyuri bácsi volt a szomszédja, az. is 
kigyütt oszt átgyütt oda mifelőlünk, ott enyhébb vót, az északi szél nem érte űket. egyszer látik. hogy 
hát Anti gyün a nagyfene zsákkal a vállán, hozza a kukoricát. Ük tovább beszélgettek Gyuri bácsival. 
Mikor Anti kilépött a sarkon, ű csak rátötte a kézit a zsákra. Anti mög sé előre, se hátra, sé előre, sé hát-
ra nem tudott lépni. Azt mondja, na mi van, erős embör? Tödd le azt a zsákot! Matyi bácsi, engedje el. 
hogy tögyem mán le, nehogy ledobjam, mer ' kihasad a zsák. Letötte, oszt azt mondja neki Anti: vinni 
akarom ezt a kukuricát a darálóba. De oszt aszonta neki tata: de az az erő köll majd öregebb korodra, 
még másra is. Eredj be, ott van a talicskánk, tödd rá a talicskára, vidd el a darálóba, vidd haza. oszt hozd 
haza a talicskát! Van nekünk is jó talicskánk Matyi bátyám, azarácsosta l icska! Akkor mér ' nem viszöd 
azzal! Hát. azt mondja, én erős embör vagyok! Na, én is erős ember vótam, de vigyáztam az erőmre! 
(Cs.M.) 

Egyik se bírta elhagyni a másikát. Egyször tanákozott Zsótér Marikával, de Marika akkor még na-
gyon fiatal vót oszt aszongya tatának: Na, Matyi bácsi, gyűjjön fussunk versenyt! De azt csak úgy 
viccbül mondta. Hát akkor még olyan tizenkét quadrátos porta vót, mert 6 quadrátot apámnak vött mög 
nagyapám, oszt akkor így apám nevire lött írva mind a két porta. Aszongya Marika: na, Matyi bácsi, a 
mezsgyéig fussunk versenyt! Hát úgy szaladtak egymás mellet, hogy egyik se bírta elhagyni a másikát. 
Nagyapa az mindég papucsba' járt , úgy is szaladt, de leesött a lábárul a papucs. Akkor osztán mezítláb 
szaladt, még a görbebotot is elhajintotta. Marika mög nevette, mikor kiértek a mezsgyéig, úgy tött 
nagytatat mintha elesött vóna. Ellendült a földre, oszt akkor odaszaladt Marika: mi van, Matyi bácsi, 
elesött? Dehogy estem, azt mondja, csak már nem bírom én se nevetés nélkül, úgy nevetté' rajta. Annyi-
ra tudta irányítani a fiatalokat, mögszerettette magát velük. (Cs.M.) 

Elvitte mind a harminckét fogát. Abba az időbe mikor az én anyámék esküdtek, az vót a szokás, 
hogy hát az esküvőrül mikor hazaértek, hát főzték a tyúkhúslevest mög a pörköltet, de tejberizsának is 
köllött hogy lögyön. Akkor mindég egv asszony keverte a tejberizsát az üstbe', ha az új asszony nem 
mönt oda a tejberizsát mögkeverni, akkor aszonták, hogy hú, de lusta asszony lösz ebbű"! Anyám 
odamönt, mögkeverte, és akkor vött föl belűle, hogy hát mög-e lösz é má' főve, vagy mikor lösz 
mögfőve? A nagyapámnak az öccse még akkor élt, odaugrott, oszt figyelte, hogy mi lösz. Nagyapám 
meg akarta előzni anyámat, hogy hát Ű kóstolja mög először! Ahogy nyúlt oda a szájával a nagy faka-
nálhoz, az öccse így möglükte a fakanál nyel it. Nagyapám észrevötte, oszt elkapta a fogával a fakanalat. 
Kétfele harapta azt a nagy fakanalat. Na akkor lécsorbult neki a foga. Utána mindég a pipát is úgy szív-
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ta, hogy a csorbával fogta mög a szívókáját a pipának. Fogadásbul mög tudta csinálni, hogy fenyőfábul, 
fenyődiSszkábul. az akácszöget kihúzta a fogával. Olyan erős fogai vótak neki. Bizony elvitte mind a 
harminckét fogát az öreg csak ez az egy foga vót neki kétfele repedve. (Cs.M.) 

Egy búcsúsvezér vasárnapja. Vasárnap csak azt csinálta még fiatalembör korán is, hogy fölkelt, 
fölöltözött. Nagyanyám nagyjábul ellátta a jószágot, mög mögfejte a tehenet oszt kész. Tötte föl az 
ebédöt oszt akkor indult a zárdába, a kismisére. Akkor, onnat ü hazaért úgy kilenc órára. Akkorára oszt 
a Tata is fölöltözött, oszt indult a nagymisére, föl a faluba a nagytemplomba. Mikor ott vége lött a misé-
nek, möghallgatta a publikációt, oszt gyütt haza. Űtek lefele az ebédhöz. Mögebédöltek, oszt akkor 
anyám akkorára ha többet nem. de egy ötdeka vajat rázott ki, hogy a kártyát mögkennyék. Oszt akkortul 
mönt a kártyázás, kint az úccán, mielőttünk. Az öreg Szpevár Gyuri bácsi az köztük vót állandóan, ak-
kor Zsótér Pali bácsi. A negyedik az mindég változó vót. Hun az egyik, hun a másik gyütt oda. Oszt ak-
kor kártyáztak egész sütét estig. (Cs.M.) 

Vigyétök nyugodtan ezt a nagy tuskót.. . Na hát abba az időbe, mikó begyütt a demokrácia mög 
vót tiltva a disznóvágás. Na oszt itt laktak A. Bandi bácsiék. Az oszt szeretött áskálódni mindönki után. 
Leste mindég, hogy kit lőhetne főjelönteni! Tata oszt aszonta: Maj" kitolok én veled! Na oszt nagyapá-
mék mán korán röggel, még nem is virradt sivalkodtatták a disznót az ólba'. El vót készítve egy tuskó 
is. El vót készítve a nagy fatuskó, szalmával leborítva. Na oszt a disznót mögsivalkodtatták. oszt 
elkezdék pörkölni a tuskót. Szaladt az öreg. hogy főjelöntse. Gyüttek is osztán a végrehajtók, hogy disz-
nót vágott, vigye be a Tanácsházára. Na oszt tata féreállt oszt aszonta: Vigvétök nyugodtan ezt a nagy 
tuskót... (T.P.Cs.V.) 

Én adtam magamnak engedélyt, fiát. hogy ez pont hányba történt mán nem vélekszök, de 
negyvennyóc. negyvenkilencbe' kölött, hogy lögyön. Levágták korán a disznót, még akkor a mi apánk 
nem vót itthon a háborúbul, mán a fogságbul. A bátyám az mán nagyobbacska vót az biztos, mög itt vót 
az a pesti fiú is. Ahogy mögpörkölték a disznót, szétszödték oszt kezdték behordani. A akkó oszt 
gyüttek a rendőrök! Mögátak a kapunál oszt bekiabáltak: 

- Ki adott engedélyt? 
Mondta az én nagyapám: 
- Én adtam magamnak! Ott a hat gyerök és vágtunk disznót! Éhösek. éhözünk! 
- Hát az apjuk? 
- Az apjuk odavan a háborúba, a fogságba! 
Elég nagy hó vót, mer akkor röggelre esött is a hó. Begyüttek a rendőrök az udvarra, mögnézték. Na 

aszongyák: 
- Összepakolni az egészet és be köll vinni! 
Rárakták kisszánkóra a bátyám mög Tatám, oszt behúzták a Tanácshon. Mi csak a disznó vérit öttük 

mög. Semmi mást, egy falatot nem hagytak. Elkobozták az egészet oszt még azt is mondták, hogy örül-
jön, hogy nem zárják le, azér'. hogy levágta a disznót engedély nékül, de engedélyt mög úgy adtak, ha 
adtak valakinek, hogy a disznó valamennyi részit be köllött vinni. Úgy, hogy a zsírbul. mög a 
szalonnábul, ami ugye a legjobban köllött, nemigön maradt! Hát, hogy ki jelöntött föl még azt is mond-
jam? Möghalt az az embör mán régön, de nem mondom. Nem akarok haragot senkivel, mer élnek a 
leszármazottyai, inább nem mondom... (D.P.Cs.K.) 

Akkor fejezte be. . . Jóskánknak gyütt a neve napja, oszt akkor csináltak vóna neki névnapot, úgy. 
hogy hát elhozza a menyasszony-jelöltjit is. De mán hajnalba tata haldoklott, akkor osztán Jóska ült bi-
ciklire, összejárta a barátait, mög a nagylány barátnőit is. hogy hát ne gyertök, mer tata haldoklik. Rög-
gel négy órakor kezdött hozzá haldoklani, oszt gyüttek ezök az ü idős asszonyai, hogy hát segítsenek 
rajta. Körösztöt is vetöttek gyertyával rajta, de nem bírtak segíteni, nem és nem! Aztán vót itt a zárdába' 
litánia, délutáni litánia, odavótunk Sipka Gyuszival, mivel hát Veca néninek a fia az. odavótunk minist-
rálni. Vége lött négy óra után a litániának, akkor halt mög a nagyapa, akkor fejezte be... Siratta mind-
önki. nagyon is siratta. Elmondták az életit énekölve. Még mikor az én anyám hetvenhétbe möghalt. 
még akkor is vót olyan. Gyertyát adtak a kezibe oszt akkó siratták. Imádkoztak is mög éneköltek. 
Benkó Örzse néni nem hagyta magát, az tizenegy óráig énekölt. József napon, mert '950-be' József nap-
ján halt mög nagyapám. (Cs.M.) 

Adatközlők: Cs.M. = Csatlós Mátyás Szül.: 1942.; D.P.Cs.K. = Dunai Pálné Csatlós Katalin Szül.: 
1936.; S.I.K.M. = Susán Istvánné Kazár Mária Szül.: 1929.; T.P.Cs.V. = Tóth Pálné Csatlós Veronika. 
Szül.: 1944. 
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