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BEVEZETÉS 

 
 
 
 

 

A munka vajdasági magyar nyelvjárási szövegeket tartalmaz, válogatást abból a 

hatalmas élőnyelvi hanganyagból, amellyel az Újvidéki Magyar Tanszék 

archívuma rendelkezik. Penavin Olga hagyatékában egy korábbi időszak 

nyelvjárási gyűjtésének anyaga található – a gyűjtőfüzetek feljegyzései zömmel az 

1960-as, részben a későbbi évtizedek nyelvjáráskutató útjait dokumentálták, s a 

ránk maradt hanganyag is ebből a korszakból való. Ez a felbecsülhetetlen értékű 

korpusz ma már több tekintetben nyelvi rekvizitumnak számít; egyrészt azért, mert 

a valamikori Jugoszlávia területén gyűjtve Penavin tanárnő olyan magyarlakta 

településeken is járt, készített nyelvjárási és néprajzi vonatkozású felvételeket, 

ahol ma már nem élnek magyar ajkú lakosok; másrészt ezeken a felvételeken 

számos, mára már kihalt nyelvi-nyelvjárási jelenség, halványuló ballada- és 

mesevilág, s csak a múzeumok falai között fellelhető néprajzi érték leírása 

őrződött meg. 

Ezt az értékes hangarchívumot az utóbbi évtizedekben tovább gyarapítottuk, a 

megváltozott körülmények, a valamikori hatalmas gyűjtőterület összezsugorodása 

után is folyamatosan gyűjtöttük a térség nyelvjárásait őrző hanganyagot. Igaz, a 

terepi kutatás tanszéken belüli megszervezésének a lehetőségei megváltoztak; nem 

volt mód az egész évfolyam közös gyűjtőútjának a kivitelezésére, ám a 

terepgyakorlatok nem maradtak ki teljesen a programból; kezdetben a 

Dialektológia tárgy gyakorlati óráin, majd a Szociolingvisztikai terepmunka 

keretében (természetszerűen nemcsak nyelvjárási szövegekre koncentrálva) két-
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három tagú kiscsapat végzett gyűjtőmunkát Vajdaság-szerte. A nyelvjárási 

hanganyag gazdagítása érdekében nagy előrelépést jelentett a tanszék 

programjában beinduló Nyelvjárási szövegek elnevezésű választható tantárgy, 

mely már több mint egy évtizede biztosít megfelelő módszertani hátteret és 

segítséget a nyelvjárási (de főként anyanyelvjárási) szöveggyűjtéshez. E tárgy 

keretében a tanszék negyedéves hallgatói a megfelelő elméleti és módszertani 

felkészülés után önállóan végzik el a terepi munkát, a teljes hanganyag a tanszék 

archívumába kerül, s így az egyetemi oktatásban és kutatásban később is 

felhasználhatóvá válik. A hallgatók az illető kurzus követelményrendszere szerint 

az általuk elkészített terepi hangfelvétel egy részletének a fonetikus átírását is 

elvégzik, ami általában egy kiválasztott tematikai egység leírása.  

Kötetünkben a szöveglejegyzés alapját Balogh Lajos Útmutató a regionális nyelvi 

kutatásokhoz szükséges szöveganyag magnetofonszalagról történő lejegyzéséhez 

című módszertani írása
1
 képezte, amelyet a helyi – regionális – nyelvi 

körülményekhez, valamint az élőnyelvi szövegek átírásához igazítva néhány 

pontban módosítottunk; így felhasználtunk néhány elemet a Tanulmányok a 

kétnyelvűségről III. című kötet Élő nyelv fejezetének transzkripciós megoldásaiból 

is
2
. Ezekből alakítottuk ki a számunkra megfelelő lejegyzési módozatot: amely a 

kötet célját – tehát az olvashatóságot –, valamint a nyomdatechnikai 

körülményeket is szem előtt tartva egyfajta elnagyolt fonetikus átírás lett, ám 

megtartva a fonetikus hangjelölés minden fontos kritériumát.  

A korábbi periódusban hallgatóink az interjúk szövegét túlnyomórészt diktafonnal 

rögzítették, az utóbbi években azonban a könnyebben elérhető és népszerű 

okostelefonok segítségével veszik fel. Éppen ezért természetes, hogy a korpuszban 

eltérő minőségű hanganyag található, közülük számos felvétel (kiváló 

támaválasztása és néprajzi értéke ellenére), sajnos, éppen gyenge minősége miatt 

nem kerülhetett be a szöveggyűjteménybe. De még a legjobb felvételeken is 

akadnak nem (vagy alig) hallható, illetve a lejegyző számára értelmetlen részek 

(szavak, mondattöredékek). Balogh Lajos a szöveg folytonossága érdekében 

ezeknek a részeknek a kiegészítését, kikövetkeztetését ajánlja (Balogh 1993: 17), 

amit ő kötetének szövegeiben zárójelbe tesz, hogy láthatóvá váljon, mit toldott be 

a lejegyző utólagosan. A jelen szöveggyűjteményben csak elvétve élünk a 

rekonstrukció módszerével; hitelesebb megoldásnak tartjuk a pontosan nem 

kivehető szövegrészek kihagyását és jelölését a következő módon: 

                                                           
1
 Szöveggyűjtemény a táji nyelvváltozatok köréből. Szerk. Balogh Lajos. Linguistica. Series B. 

Documenta 2. Az MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1993. 
2 Szerk.: Lanstyák István – Menyhárt József. Gramma könyvek. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 

2005. 
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– (x): egy szó (vagy kisebb) terjedelmű érthetetlen szövegrész az adatközlő 

beszédében, a gyűjtőnél ezt kurzívval jelöljük: (x);  

– (xx): több szóból álló (esetleg mondat hosszúságú) érthetetlen szövegrész, 

ugyanez a gyűjtőnél: (xx). 

Ilyen szöveghely létrejöhetett nemcsak az érthetetlen beszéd révén, hanem 

technikai hiba, zavaró közbeszólás, egyéb külső, zavaró tényező (pl. zaj, a 

környezet hangjai) következtében is. Amikor ezek az okok pontosíthatók voltak, 

akkor azokat szögletes zárójelbe tettük.  

A habozás jelölésénél külön jelöljük a rövid (ö), illetve a hosszabb habozást (ö ö). 

A habozás kifejezésére egyes adatközlők más hangot használtak, ha ezeket 

következetesen alkalmazták, akkor így próbáltuk rögzíteni, illetve a szöveg végén 

a megjegyzésben hangsúlyoztuk. 

 

A kiválasztott kutatópontokról és témákról 

Az egyetemi hallgatók a kutatópontot nagyobbrészt anyanyelvjárásuknak 

megfelelően választották ki, főként saját településükön kerestek adatközlőket, 

hiszen erről a terepről voltak kellő előismereteik. Tapasztalataink szerint a 

nyelvjárást valamilyen szinten ismerő, sőt azt aktívan használó egyetemisták 

voltak minden évfolyamon túlsúlyban; ők könnyedén fellelték a számukra 

alkalmas kutatópontot, és az adatközlők kiválasztása sem okozott nekik gondot. A 

kisszámú – de mégis előforduló – nyelvjárási kompetenciával nem rendelkező 

egyetemista-gyűjtő a számára elérhető, illetve valamilyen szempontból érdekes 

nyelvjárású területre ment kutatni, így fordulhatott elő, hogy szabadkai hallgató 

Csantavéren gyűjtött, illetve palicsi egyetemista Tóbán talált adatközlőt. Mivel a 

Nyelvjárási szövegek választható tárgy a negyedéven van, a kötelező és alapozó 

tárgynak számító Dialektológia elméletének megismerése után e kurzus hallgatói 

így a terepen is kipróbálhatták magukat, hiszen az elképzelésüknek megfelelő 

adatközlőt találni, s vele jó minőségű felvételt készíteni nem volt mindig egyszerű 

feladat. A beszámolók szerint több alkalommal is előfordult, hogy a gyűjtőnek 

menet közben másik interjúalany után kellett néznie, mert kiderült, hogy a 

felvételezett szöveg olyannyira konfúz, hogy lehetetlen leírni, de az is előfordult, 

hogy az adatközlő meggondolta magát, s a megbeszélt időben már nem vállalta az 

interjút. Olyan eset is megtörtént, hogy a felvételezés ellenőrzésének (hangpróba) 

hiányában gyenge minőségűre sikeredett a felvétel, nem volt alkalmas az átírásra, 

így meg kellett ismételni az egész terepi munkát. 
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Az interjúk témáját a hallgatók saját maguk keresték, határozták meg; tehát nem 

kaptak évfolyamonként egységesen meghatározott (közös) témát; ezért jobban 

tudtak alkalmazkodni a gyűjtés körülményeihez, valamint az adatközlő 

habitusához. Előfordult az is, hogy az egyetemi órákon ajánlott témák segítettek a 

választásban, de általában önállóan, az adatközlőt szem előtt tartva körvonalazták 

a témát, ismervén annak foglalkozását, hobbiját, élettörténetét. Fontos volt, hogy a 

kurzus gyakorlóóráin alaposan felkészüljenek a gyűjtés minden mozzanatára, ezért 

az interjúkészítés nehézségeire, buktatóira is külön felhívtuk a figyelmüket.  

A jelen kötetbe beválogatott szövegek témája általában a folklór, illetve a népi 

foglalkozások körébe tartozik: ilyen pl. a kosárfonás, szappanfőzés, nyúltartás, 

kertészkedés, selyemhernyó-tenyésztés ismertetése; több szövegben előkerül a 

(falusi és tanyai) lakodalom, a disznóvágás, az aratás tematikája, de egy-egy 

település valamikori életének a leírása, a kisközösség társasági élete, a szórakozás 

(bálak, öltözködés, népviselet) felidézése is gyakori; ugyanakkor a kuriózumnak 

számító és nehezebben gyűjthető témák – mint amilyen a népi gyógyászat, a 

babonák, az álomfejtés – is megtalálhatók.  

Általában egyetlen téma kerül elő az adott szövegben, ám amikor egy adatközlő 

több témát is érint, akkor külön bekezdésekben (alcímekben) utalunk az eltérő 

témákra: ilyen felépítésű a kishegyesi kutatóponton készült (11. számú) szöveg. 

Amikor a gyűjtő egy adott kutatóponton több adatközlővel is készített 

hangfelvételt, akkor ezeknek – az eltérő adatközlőktől származó szövegeknek – 

eltérő betűjelet adtunk (ilyen pl. a tordai vagy az egyházaskéri anyag), s ezt a 

bevezető (informatív) részben jelöljük is.  

 

A leírt szövegek felépítése 

Minden szövegegység egy alapinformációkat tartalmazó résszel kezdődik (a 

szakirodalomban ezt korábban „fej”-nek nevezték), amelyben megadjuk a 

lejegyzett szöveg helyét, idejét, a gyűjtő nevét (a kutatói etika értelmében az 

adatközlő személyének diszkréciós megóvása érdekében csak a név kezdőbetűit 

adjuk meg – vö. Fóris 2008: 199
3
 és Kiss 1995: 38

4
), az adatközlő születési évét és 

                                                           
3
 „Kérdőíves vizsgálatoknál vagy mélyinterjúknál is fontos, hogy a válaszadás önkéntes és az 

adatszolgáltatás anonim legyen.” (Fóris Ágota: Kutatásról nyelvészeknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 2008. 199. – F. Á. kiemelése) 
4„Korábban az adatok hitelességét az adatközlő nevének, életkorának, vallásának, foglalkozásának a 

megnevezésével igazolták (…) A mai szociolingvisztikai gyakorlat az említettől több tekintetben is 

eltér, hiszen a hitelesség érdeke gyakran azt kívánja, hoigy az adatközlő kiléte homályban 
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foglalkozását. A kiválasztott szövegek tematikáját illetően az adatközlők vallási 

(felekezeti) hovatartozása nem releváns, ezért ezt a bevezető szövegből kihagytuk. 

Ezután a téma megjelölése következik, majd végül az adott szöveg lejegyzője. 

Az áttekinthetőség szempontját szem előtt tartva fontosnak tartottuk, hogy a 

terepmunkás és az adatközlő dialógusának egységei külön-külön bekezdésben 

jelenjenek meg, s ezt – a betűtípus megkülönböztetésével – vizuálisan is 

kiemeljük: a gyűjtő kérdései, a kommunikációt előrelendítő mondatai dőlt betűvel, 

az adatközlő szövege viszont álló betűkkel van szedve. Az átiratok között csak egy 

(a csókai) esetében fordul elő, hogy az adatközlő diskurzusában a dalok szövegét 

kurzívval emeltük ki, de mivel ez az ő textusán belül helyezkedik el, nem 

téveszthető össze az adatközlő dőlt betűs részével. A gyűjtőnek azokat a rövid – 

főleg megerősítő tartalmú/jellegű – megnyilvánulásait, amelyekkel a 

zökkenőmentes kommunikációt segíti (pl. igen, ühüm), nem tettük új bekezdésbe, 

nem választottuk el az adatközlő szövegétől, mert az zavarná a beszédegység 

egészét; ezt kerek zárójelbe téve, dőlt betűkkel írtuk. Így vizuálisan is 

áttekinthetőbb az egész diskurzus, ugyanakkor nem válik külön a kompakt 

jelentésegységtől. 

Előfordult, hogy több beszélő vett részt a beszélgetésben, és ezért egy időben több 

hang is hallatszott a felvételen; ezeket a helyzeteket a következőképpen oldottuk 

meg: két beszélő esetében – aki általában a kérdező és a beszélgetés alanya volt – 

azokat a mondatszakaszokat, melyek egyszerre hangzottak el, ám jól kivehetőek a 

felvételen, aláhúzással (akár zárójellel is elkülönítve) emeltük ki, következetesen 

dőlt betűvel jelölve a gyűjtő, illetve álló betűvel az adatközlő diskurzus-részét. 

Azokat az egyszerre kimondott szövegrészeket, amelyek amellett, hogy egy 

időben hangzottak, egymás után leírva logikai-értelmi zavart is jelentettek, 

okvetlenül jelölni kellett: (Mivè diszítëtték?)  Mögröggelisztek (pl. 22. számú 

tordai anyag). 

Amikor a gyűjtőn kívül több adatközlő is részt vett a beszélgetésben, az egymást 

folyamatosan váltó beszélőket A, B, C betűkkel jelöltük, s a „fej”-nek nevezett 

bevezetőben megadtuk az adataikat (jó példa erre a 12-es szentmihályi és a 18-as 

kelebiai szöveg). Elvétve előfordult, hogy a kiválasztott – s a figyelem 

középpontjában levő – adatközlő mellett megszólalt valamely családtag, illetve 

jelen levő ismerős. Ha ezek a megnyilvánulások csak pár szóra, mondatnyi 

szövegre korlátozódtak, akkor e részeket benne hagytuk az adatközlő 

                                                                                                                                                   
maradjon.” (Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. 

38–39.)  
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főszövegében, nem bontva meg ezzel a lejegyzett szöveg koherenciáját (pl. tordai 

szöveg).  

Ha az egyszerre történő és hangzó beszéd (pl. több jelen levő beszédpartner 

bekapcsolódása) érthetetlen szövegrészt eredményezett, a rövid artikulációs 

zavarra zárójelbe tett (x), illetve a hosszabbra (xx) jelöléssel utalunk (l. már 

feljebb is).  

Szögletes zárójelet ([]) a következő esetekben alkalmaztunk: 

– amikor a hangfelvételen a verbális tevékenységet mozgás, egyéb 

hanghatás is követi, illetve ez vele egy időben történik (pl. egy tárgy, 

munkafolyamat bemutatása, leírása); 

–  az érzelmi reakciók, a pontosítható hanghatások, a hangfelvételre hatással 

levő egyéb jelenségek jelölésére. 

Kapcsos zárójelet ({}) értelmezéskor alkalmaztunk. 

Az egyes lejegyzett szövegegységek végén abban az esetben (is) teszünk 

megjegyzés(eke)t, amikor az adatközlőnek valamilyen sajátságos kiejtési 

jellegzetessége van, vagy pedig egyes hango(ka)t következtesen az általunk 

megadott ejtésváltozatoktól eltérő módon ejt: pl. a 3. szövegben a beszélő az ë és ö 

között található átmeneti hangot ejti. Egyébként ez a leggyakoribb eset a 

hangfelvételeken. Mivel ezeknek a hangoknak a hangszínét sokszor nehéz 

egyértelműen meghatározni a felvételeken, a jelölés egyszerűsítése érdekében az 

alapalakot rögzítettük (ë – ö, a – o).  

 

A szöveganyag lejegyzése során alkalmazott betűjelek és egyéb jelek 

magyarázata 

 ë, Ë – a zárt e hang jelölése; 

 ā, Ā; ē, Ē – a polifonémikus hangok jelölése; 

 ȧ, Ȧ; ā, Ā – illabilális a hang jelölése;  

 è, à, ù, ò – a félhosszú hangok jelölése;  

 ᵐ, ᵗ, ᵉ – a nagyon rövid, kisebb nyomatékkal ejtett, gyakran alig hallható 

hangok jelölése, amelyek az időtartam erőteljes lerövidülésével is 

jelentkezhetnek (pl. 
a
kkó, otta

n
). 
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 B, D, Z – a jól hallható helyeken (főként hangsúlytalan, szóvégi 

helyzetben) jelöltük a zöngétlen médiákat: pl. küszöB, paD. 

 Viszonylag ritkán volt hallható kettőshangzó, ezek is inkább egyenlő 

időtartamú elemekkel: pl. sporhëit (Torda), a záródó diftongus (pl. vout 

vagy vò
u
t) több kutatóponton is előfordult, esetenként érzelmi nyomaték 

eredményeként.  

 Betűkettőzés, illetve -többszörözés alkalmazása – a különös hangsúllyal, 

nyomatékkal, megnyújtottan kiejtett hangok, valamint az emfatikus ejtés 

jelölésére: pl. száármát; mondat kezdetén: AA délután (ez utóbbi fonéma 

hangzásában nem azonos az illabiális ā hanggal). 

  és  – rövid és hosszú szünet jele (ezzel párhuzamosan egyes 

átiratokban az írásjelek is jelen vannak). 

 A szótévesztéseket, nyelvbotlásokat, illetve a megakadás-jelenségek 

kezdetét kis szünetjellel jelöltük (), mégpedig a kiejtett hang, szó, szótag 

után közvetlenül (leütés nélkül), különbséget téve ezáltal az így kiejtett 

szövegrész és a szünetjel egyéb használata között. Amennyiben olyan 

megakadásról van szó, hogy az adatközlő a kis szünet után folytatja az 

elkezdett szót, akkor ezt a következőképpen jelöljük: meghallotta. 

Előfordul, hogy az adatközlő megakad, s utána egy hangot megismételve 

folytatja a mondandóját, ezt a hangot megismételjük, a megakadást 

szünetjellel jelöljük, a beszédegységet egybeírjuk, hogy a szó együvé 

tartozását is visszaadjuk; pl. sokkat. 

 

 

Megjegyzések Balogh Lajos Útmutatójával kapcsolatban 

A köznyelvi kiejtésben is normatív értékű hangtani változásokat 

szövegkorpuszunkban is kiejtés szerint jegyeztük le. Ez természetesen a 

mondatfonetikai helyzetekre is vonatkozik. Problémaként jelent meg, amikor az 

ejtést követő íráskép igencsak eltávolodott a helyesírástól (főként az összeolvadás 

esetében): pl. nem figyelsz oda oszt ac nekük fris ződet; de a hasonulás esetei is 

eredményezhettek nehezen felismerhető szöveget; pl. attù fük hogy ’attól függ, 

hogy’. Ez a transzkripciós jelenség a korábbi átírási gyakorlatban is felmerült, a 

Hajdú–Kázmér-féle Magyar nyelvjárási olvasókönyv bevezetésében
5
 is felhívják a 

szerzők a figyelmet arra, hogy a parol és a langue jelenségek közelítésénél állandó 

ösztönzést érzünk az egyre finomabb árnyalatok jelölésére, tehát mind hívebben 

                                                           
5 Hajdú Mihály – Kázmér Miklós: Magyar nyelvjárási olvasókönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 

1974. 
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próbáljuk rögzíteni a valóságot, ami egyfajta „fonetikai pozitivizmus” veszélyét 

hordozza (Hajdú–Kázmér 1974; 9).  

Amennyiben ezek a hangkapcsolatok valamiért (pl. betűejtés miatt) mégsem a 

kiejtési norma szerint hangzanak, erre külön nem hívjuk fel a figyelmet (Balogh 

Lajos Útmutatója ezekben a helyzetekben a felkiáltójelet ajánlja), hiszen a 

hanganyagban könnyedén visszakereshető és ellenőrizhető. 

Szöveggyűjteményünkben a felkiáltójel (nem írásjelként) csak ritkán, a jól 

hallható, ám nem értelmezhető, nem logikus szövegre való felhívásként szerepel: 

pl. öggy! ’egy’ a 15-ös számú óbecsei hanganyagban. 

Ha az adott mássalhangzó-csoportot a szokásostól eltérően kell olvasnunk, akkor 

az azonos hangok találkozásánál hiányjellel (aposztróffal) jelöltük a hangok 

határát. Ilyen mássalhangzó-kapcsolódás alakult ki egyes igekötős igék esetében 

(pl. meg’gyútották), szóösszetételek határán (pl. kis’szék) vagy pedig képzett 

szavakban (pl. kupëc’ság). 

A tulajdonneveket a helyesírás szabályai szerint, nagy kezdőbetűvel írtuk és 

tagoltuk. E téma sokszor felmerül(t) a nyelvjárási szövegek átírását taglaló 

tanulmányokban, a szöveg átláthatósága érdekében e kérdésben megtartottuk a 

helyesírási alapelveket. Ugyanez vonatkozik a kis kötőjel használatára is: pl. négy-

öt asszon, utazik-ë.  

Amikor az az névelő z-je hozzátapad az utána következő szóhoz, ezt minden 

esetben jelöljük, tehát nemcsak akkor, amikor a beszélő a névelő után hosszabb 

szünetet tart (vö. Balogh 1993: 18). 

A beszédben tagolatlanul elhangzó mondatszakaszokat a helyesírás szerint 

elemeikre bontottuk: pl. a hoccsinálják helyett: hocs csinájják; az ejtésben 

egybeolvadt bolommënyasszonnak szerkezetet szavakra bontva jegyeztük le: 

bolom mënyasszonnak. Ez a feladat sok esetben nem volt problémamentes, mert az 

illető szintagma, beszédegység az ejtésben olyannyira lerövidült, hogy 

felismerhetetlenné, értelmezhetetlenné vált. Ezért az ilyen „összeolvadt” 

beszédegységeket egybeírva hagytuk és kapcsos zárójelben megadtuk a 

jelentésüket: pl. ëssë {egy sem}; essë {ez sem}; nés {na és}. Vannak kivételek is a 

szövegekben, amikor a közismert ejtésbeli elemek nem igényeltek magyarázatot, 

így az ejtés során összeolvadt beszédegységet nem volt szükséges felismerhető 

összetevőire bontani, sem értelmezni; ezekben az esetekben meghagytuk a teljes 

fonetikai formát: pl. asziszёm, idatta, odatta. A mijacsudáz, mijacsudát; mijafenéz, 
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mijafenét, hotyhíjákol stb. esetében azért hagytuk egybeírva a szerkezetet, mert a 

tagolt forma nem adja vissza a beszélt nyelvnek e sajátos fordulatát.  

Az elmúlt időszakban a Nyelvjárási szövegek kurzuson különböző 

jelölésmódokkal kísérleteztünk: az ejtésben egybetartozó elemeket a következő 

módon is próbáltuk jelölni: mit_tudom_én (ez volt az egyik leggyakoribb 

„összetapadó” beszédegység), úgy_gyütt stb. – ezt a lehetőséget azonban nem 

vezettük be általános jelleggel, így a jelen szöveggyűjteményben is kimaradt ez a 

jelöléstípus. 

Az élőbeszéd laza szerkezetéből ered, hogy egy-egy hosszabb beszédegységet 

olykor nehéz áttekinthető, értelmes mondatokra bontani (l. Balogh 1993: 17), ezért 

a mondathatárok meghatározásának kérdése a szöveglejegyzés folyamatában 

állandóan jelen volt. Ebből a szempontból a szövegek jelölése ingadozó, hiszen a 

lejegyzők egy része a szünetjelek kitétele mellett fontosnak tartotta a 

tagmondatokat vesszővel is elválasztani. Ezekben az átírásokban a hagyományos 

(írásjeles) tagolás és a szünetek jelölése keverten, egymás mellett jelen van. Ez a 

jelenség fellelhető a már megjelent szövegkiadványokban is. Balogh Lajos 

Útmutatójához tartva magunkat a lényeges fogódzó ebben a kérdésben a rövid és a 

hosszabb szünet jelölése volt, de egy-egy gondolati egység lezárulása után a 

mondat végét jelölhette írásjel. Az általános gyakorlathoz igazodva a hangsúlyt és 

a hanglejtést nem jelöltük.  

 

A szövegátírás ellenőrzésének munkafázisa 

A jelen szöveggyűjtemény anyagát (is) tartalmazó szövegkorpusz 2010 és 2017 

között készült és került a Nyelvjárási szövegek tantárgy keretében a tanszék 

archívumába. A hallgatóktól kapott szöveg-átírásokat – a hanganyaggal összevetve 

– ellenőriztük, korrigáltuk, a korábbi gyűjtéseknél alkalmazott transzkripciót a 

jelen átírás szabályaihoz igazítottuk. Az átírást tehát minden esetben 

egységesítettük, a jeleket és az átírás vizuális elemeit megkíséreltük 

következetessé tenni. A túl rövid, illetve a tematikai szempontból hiányos átírások 

esetében pótoltuk, kiegészítettük a lejegyzett szöveget. Így lett ez a 

szöveggyűjtemény egy kollektív munka eredménye, több nemzedék terepi 

gyűjtésének maradandó összegzése. 

A hangzó élőnyelvi szöveg átírása sohasem tekinthető befejezett munkának. A 

folyamatos összevetés, ellenőrzés, javítás ellenére is számos szubjektív mozzanat 

merült fel: esetenként valóban az került az átiratba, amit a lejegyző, illetve a 
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lejegyzést ellenőrző személy hallott, megértett és leírt? A hangzó és a leírt szöveg 

természetszerűen csak többé-kevésbé közelítik meg egymást. 

Amennyiben az általunk elkészített átiratot egyfajta alapszövegnek tekintjük, 

bármikor tovább lehet építeni, csiszolni, s ezáltal a hangzó nyelv felé közelíteni. 

Erre a továbblépésre buzdítjuk e szöveggyűjtemény olvasóit, használóit. Másrészt 

a bennük rejlő néprajzi értékek, a hely- és művelődéstörténeti tartalmak, a sok-sok 

színes tájszó, a népi és táji frazémák sajátos formái méltán számíthatnak a 

vidékünk nyelvével és életével foglalkozók érdeklődésére. 

A szerkesztő 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÖVEGEK 



 

 

1. szöveg 

A hangfelvétel készítésének helye: Doroszló. Ideje: 2016. Gyűjtő: Ristić Anita. 

Adatközlő: F. E. (1939-ben született Doroszlón; iskolai végzettsége: általános 

iskola; foglalkozása: nyugdíjas földműves)  

Téma: A doroszlói népviselet  

Lejegyezte: Ristić Anita 

 

ÁTÍRÁS 

 

No mivè kezgyük? (a viselet) A harisnyávò vagyis a kapcávò?  

– Hát igen  lentről föl 

Fehér kapca  fehér kapca vót a lábunkon  nem hullahopp  hanem fehér kapca 

igën  (hanem kapca, kapca) térdig érrő bugyi  aminek slingüt vót a szára 

(ühüm)  igën mëg a spanglis cipő  ez vót a lábunkon  asztán gyütt a za
l
só 

péntő  ami hátu sliccës  és mëkkötős  utánna gyüt
t
 öt péntő aminek szép naty 

slingülése van (ühüm) de ojan keménnyek mind a csont  (ühüm) akkó vaGY 

sejëmszoknya bárson virágu vaty pedig sejëm siká
l
t virágu szoknya vaty pedig 

divét szoknya  (ühüm) ezëk vótak a zünnepi viseletëk akkó a s nyáronn a 

slingütt ünG  nem buggyos ujju hanem sima ujju  ebbe mëntünk misére mëg  

ha kicsit hüvösseB vót akkó a pruszlikot ránk (ühüm) vëttük hogy në fázzunk és 

akkó a zelmarathatatlan smizli a nyakunkon amijé má én is haraguttam nagyon 

mer nagyon (asz kényelmetlen) dörzsőte ja (igen) nagyon dörzsőte ja nyakat mer 

nagyon ki vót keményitte (igen) utánna ja gyönygy  hátu mëg a lógó ami oda vót 

tüzzè a smizlihő hogy asz szépen ájjon  még a szél së fujja jel  a haj mëk 

szallagba be vót fonnya két ágra és akkó fő vót koszorúba kőrbe téve hajtűkkē 

mëg vót tüzzè hogy az fön
t
 maraggyon s utánna mëg vót a főkötő  de mi ki 

j
is 

csinátuk a hajunkat vagyis a zanyánk csinát kétfelé (igën) kihúsztuk igë
n
 hogy és 

akkó lësim lënyálaszták me
r
 lag nem vót (igën) máskó lënyálaszták szamárzsírrà 

[nevetés]  és akkó az mëgát szépen és akkó fötëtték a főkötőt ojan vót mind a 

cuca (ühüm úgy ált mind a cuca) úgy á
l
t mind a cuca  igën [nevetés] 

– Ez vo
l
t a lányos 

Ez vót a lányos igën 

– És akkor a fi
j
us 

A fijuk azok ö vagy mëntek ebbe ja  amit a strikër kötött trikógba 

– Strikër 

Igën strikër kötötte igënn  [nevetés] és akkó abba a trikógba elég durva elég 

durva vót abba trikókba vaty pedik hát öltönybe  (ühüm) mëntek  (ühüm) 



 

 

nadrág vót a kiskapus nadrág az elősző vót utyhogy a zén apámnak még vót ëty 

kiskapus ö (aha kiskapus) nadrágja amit alikhanem még most is őrzök mëgvan ha 

jó tudom valahol mëgvan a szekrény ajjába  az vót nagyon régi utánna mëG hát 

vótak ezëk a csizmába be (begyürhető) begyürt nadrágok nem pantalló vagy nem 

ijesvalami hanem nadrágok az a szük száru nadrágok vótak 

– Na most a nő
j
i viseletné ugyë a lányos viselet asz külömbözött az 

asszonyos viselettő
l
 és a 

Hogynë 

– Mibe? 

Abba külömbözött hogy az asszonyoknak a fejük be vót kötte  a konyty rajt vót a 

fejükön de még ëty fehér slingüt kendő vót  a bárson virágu kendőbe beletéve 

(ühüm) és asz szépen mëg vót szëddè hogy az ojan sátorossan ájjon elő tudod ugy 

(ühüm) fölájon (föl)  és akkó íty ëccsomóra vót és akkó az ëggyik ity főmënt 

(igën, igën, értëm) a jop fele a másik mëg ëty kicsit hátra  

– ÍGY íGY  

Utyhogy majd meglátod a tévébe mos hotyha bent leszünk majd  

– Bent lesznek? 

Hát beent a szenkutná (a szentkutnál) hoty fő vagyunk őtözze mikó vótunk a kint a 

szenkutná  mikó it vótak a tévésëk 

– Most ezëk a szoknyák ezek ugyë ezëk a fölső szoknyák  ezëk mindig más 

ugyë van a cicc van a divét van a most hogy változott? 

No ezëk vótak az ezëk vótak az ünnepéjëssek (ezek az ünnepéjessek) a 

legünnepéjëssebbek vagy a bársony (igen) nekëm is vót (fölső szoknyák bárs) 

piros bársony (bársony) ződ bársony igën mëg bársony virágu vót (ühüm) a szinës 

bársony virágu ami hát sejëm a zalapja neki de a szinës bársony a virágja nëki  

mëg vót a magába bárson virágu (ühüm)  monygyuk rá sötétkék alapon (ühüm) 

és sötétkék vót a bársonyvirág (bársony virág) ami ugy kicsit csillogot vaty 

fényësëdët (ühüm) mëgvannak még nëkëm (ühüm) ezëk a szoknyák is mind  mëg 

vót a sikát virágù szoknyák (ühüm)  az mëg nem bársony a virágja së hanem sik 

hát sikátnok monták (sikált virágu tudom) de fehér sikát virágu persze  és akkó 

ez ez vót a  viselet a zasszonyoknak (ühüm)  mëk hát a testálló blúZ  

– Tüledálló a tüledálló vaty hoty  

Előbb a a zén anyámnok a korábo akkó tüledálló vót  (aha) de a mi korungba 

testálló (testál
l
ó) blùz vót ami 

j
a testhöz át és allu (ühüm) vót nëki az a az a fodorja 

 (ühüm) és hogy a péntők ö në nyomjukmóggyonak (igën) össze hanem az 

(igën) szépen ájjon az a fodor körü ja péntőn 

– És akkor a tüledálló az mijen volt? 



 

 

A tüledálló mëk hátu lëgömböjitët kicsit (igen)  és akkó ot
t
 vót keskëny fodor asz 

csak ijen tiszcentis fodor vót a zalsó fodor akkó (ühüm) fönt a tetejin vót még ëty 

kissep fodor monygyuk ëGGY  hatcentis fodor még a tetején vót de az az 

anyagjába vót amëjik amijen anyag vót a tüledálló  és a fodron rajt vót vagy ö 

pántlika (ühüm) szallag vaty pedig csipke  de lektöbbet csipke vót rajta a fodron 

 vótak ezëk a régi sejëm csipkék és akkó az (az) az vót rajta (jó van)  igën, az 

vót a tüledálló és két  a két oldalán így mëg vót kicsit gömböjitte (ühüm) tudod 

ez a itt a hogy a péntő azé széjjè birjon áni  elő mëg hátu mëg ëty kicsit igy lë vót 

kerekítte (ühüm)  nagyon kevesen tunnak má tüledállót varni  útyhoGY 

– Nëkëm is az nem (x) nem tuttam hogy mijen csak hallottam hogy tüledálló, 

tüledálló (x) jó jó ötletës kifejezés  

Lë tunnám rajzuni gondulom hogy az az mijen a tüledálló  az egésszen 

külömbözik a (testhez áló) testálló blusztu persze 

– Jó van jó s ennyi akkor viseletrő
l
 ugyë 

Hát ennyi a viseletrü hétköznap mëg cidzbe mëntünk de nem ëty szoknyába akkó 
j
is vót ëGGY három vagy néGY  szoknya rajtunk akkó vasárnap délután mikó 

mëntünk a bandába akkó mëntünk a ebbe ja mosó sejëmbe (ühüm)  ijesmigbe 

amit amit lëhetët mosni (amit könnyen lëhetet tisztítani) amit könnyen lëhetët 

tisztittani igen (igen meg akkor a) merd ezëket a sejëm bársonyokat mëg a 

bársonvirágu ujju ujjuakat nem lëhetët tisztit (nem lëhetëtt) asz anyáru maratt fiùra 

vagy ö lányra (huszta át) igën igën igën igën (huszta át magára nem lëhetëtt) 

– Na most a keményités asz asz hogy zajlik mer az is egy érdekës hogy ugyë 

a a szoknyákat hogyan keményitik 

A péntőket 

– Mi péntőket  

Péntőket (igen igen) mer a szoknyákat csak keményittővel (igen de ja) a cic 

szoknyákat keményíjük  de ja péntőket (péntőket) asz
t
 nyersëzik (ühüm)  aszt 

bórackā mëkfőzik a bórackot de nagyon mëkfőzik soká főzik  mindën péntőre 

ëgy nagy kanál bórackot számittani (ühüm)  most ahány péntő van annyiszó ëty 

kanál bórackot legalább is én úgy tëszëm vaty pedig öd dëka dehát ez a zöd dëka 

ez ez annyi mint hotyha ëgy nagy kanállo tësző bele (igen)  no 
j
és akkó eszt 

mëkfőzöd soká hát ëty fél óra bisztos köll hogy ez ez mëkfőjjön jó ez a bóraszk  

és utánna mikó kihűt (ühüm) ez a bórackos víz akkor a keményittőt a 

porkeményittőt  vaty hát máskó nem porkeményittő vót hanem darabos hát most 

mëG por van nincs darabos keményittő aszt mëk csak beletënni a vizbe hogy 

elázzon  (ühüm) ez a nyersëzés (nyersëzés) nyersëzés igën (ez a péntőknek) ez a 

péntőknek  és akkó mikó ki vannak mossa ja péntők mëg vannak száraddà akkó 

belemártod ebbe 
j
a nyerzsbe (ühüm)  és akkó ez ez hidegën mëgy  akkor ez ez 



 

 

jó belemártani (x) hogy az ojan sürü lëgyën az az ojan ojan fehér ettü ja 

keményittőtű mert az nincs mëkfőzzè és akkó tiszta fehér  hogy a kezedrű në 

csurogjon lë minygyá hanem maraggyon a kezedën is abbu a fehérségbü akkor jó 

(jó) igën  utyhogy jegyezd mëg hogyha pé véletlen (ha véletlenű de ez nagy 

véletlen lesz) ha nyersëzëd a péntőidet [nevetés]. 

(Megjegyzés: a gyűjtő gyakori közbeszólásait, főként azokat, amelyek egyidőben 

hangzanak el az adatközlőével, nem tudtuk teljes egészében lejegyezeni. A 

kommunikáció előrelendítésére szolgáló igenlés jelölése (ühüm, igën) nem teljes 

mértékű, inkább jelzés értékű.) 

 

 

 

2. szöveg 

Az a) hangfelvétel készítésének helye: Horgos. Ideje: 2016. Gyűjtő: Pihe Dóra. 

Adatközlő: K. J. (1947-ben született Horgoson; iskolai végzettsége: általános 

iskola; foglalkozása: nyugdíjas) 

Téma: disznóvágás  

Lejegyezte: Pihe Dóra 

 

ÁTÍRÁS  

 

– Jó napot kívánok János! 

Jó napot 

– Mesélne nekünk ö  [torokköszörülés] arról hogy, hogy nézëtt ki ö ö 

régebben Horgoson a disznóvágás tradíció
ja
? 

Hát arrul sokat tunnák meséni  
és

 birok is végeredménybe me annak idején még  

majnem áram së vót sok házná  és hajnalba kētünk  mind gyerëkëk  én min
d
 

gyerëk úgy éltem mëg aszt a disznóvágást  és akkó összejött a rokonság legaláp 

két disznót lëváktunk  és hát oan hát aszonták böllérëk  dehát jóvan a zén apám 

vót az ëggyik  a körösztapám a másik  mëg mit tudom én nagybátyám ot vót. 

– Kik azok a böllérëk ha szabad kérdëzni? 

Hát azok akik értenek a disznóvágáshoz (ühüm)  asz
t
 hífták böllérnek jó van 

mámma má
n
 mészáros mëg mit tudom én (igën igën) hentës  de annak idején 

böllérnek monták de hát jó van majnem hogy mindën embër értëtt hozzá  és 

akkó  hát az avvà kezdődött hajnalba  hát legelősző a pálinka vót ugyë  mëk 

köllöt az dobni ëty kis fityókkà  és akkó lëszúrták a disznót  
no

 vigyásztak hogy 

ē në szalaggyon  utánna mëg hát ö fffokták a szalmát me annak idejin még gáz 



 

 

nem vót  ész szalmát szépen rászórtak  mëg’gyútották az egyik ódalát  vagy a 

zelejit vagy a hátujját és villávà szépen igazgatták hogy ëtyformán égjën  oszt 

mink mind gyerëkëk hát ö csinátunk ëty kis tüzet  oszt mikó lëégëtt akkó  mink 

aszt raktunk ëty kis szalmát rá  hogy maraggyon tűz në kőjjön mindig gyufát 

gyútani  és [torokköszörülés]  ö így mëg lët pörkőve a disznó  ahun mëg nem 

birták szalmávà mëkpörkőni ot mëg a 
z
üzsdbe melegítëtték a katlamba gondolom a 

izét  a vizet a mosáshoz  és ot mëg o
j
an tengëjvégeket mëg vasakat melegítëttek 

 hevítëttek pirosra  oszt a combja tüvit mëg a füle tüvit mëg  amit nem birt a a 

szalmávà lëpörkőni  aszt asztán sütős vassa
l
 lëpörkőték  hát akkó mink is mind 

gyerëkëk  hát mikó o
j
an jó mëg vót pörkőve a fülibű szeretünk mán mikó lët 

mosva  loptunk ëty kis ö ö fülibű vaty farkábű és akkó asz
t
 rákcsátuk  és akkó 

közbe a zembërëk mëg ugyë  (x) tëját mink is kaptunk de a zembërëk hát a tëjávā 

kaptak pálinkát is  és akkó így még (x) mëg nem ē ē nem lëtt készűve  utánna 

lëmosták akkó szét lëtt széve  és akkó ö bë lët téve vaty kint jobbam mondva a 

kocsira vagy valahun dëszkára kirakták hoty hűjjön a hús  mëg a zódalos  mëg 

ami köllött  és akkó mikó mindën mëgvót  hát közbe mëg végeredmémbe vót a 

vért fővëtték  és abbù vót ëgy jóó  hagymás vérës rëggeli  vért mëksütötték és 

akkó abbú vót a rëggeli.  

– A zegész rokonság ott rëggelizëtt? 

Hát aki ot vót igën  hát akkó még a a zasszonyoknak az vót a dóguk  hogy ö 

bënt akkó készítëtték hagymát pörkőtek  
akkó

 avva ja vért mëg amit köllött mëg 

akkó a (x)  nyakábú aszt a húsos mëk szalonnás izét is  meg májat is esetleg 

tëttek hozzá  aszt is sütöttek rëggelire  és akkó  utánna mikó ez mind mëgvót 

 szét lët széve rëggeli vót  hát utánna mëG  ö hát vót a versenfutás  asz hogy 

ö mejik ö csoport tejjesít hamarább (x)  készen  mëg mit tudom én  a jobbam 

mondva a zasszonyok mëg az embërëk köszt fojt ez  mē lë lëd daráva ja a 

hurkának vagy má
n
 a zabáló kifőtt  akkó a zasszonyok aszt as csináták készítëtték 

a hurkának valót  a kását mëkfőszték  a zembërëk mëg a kóbásznak valód 

daráták  mëg keverték össze készítették  és akkó az vót a zegészbe ja vicc  

hogy a  monták a zasszonyok a zembërëknek hogy most na most mëgmászi a 

hurka a kóbászt vagy kóbász a hurkát  az asz jelëntëtte hogy mejik lësz hamarább 

kész  és akkó ez így mënt  hát jó vót ot négy-öt asszon mëg embër is vót 

valahány és akkó  mē a böllérnek a nyakába  ha a hurka hamaráp kész vót akkó 

 a böllérnek a nyakába akasztották a hurkát hogy ēkésëtt vagy fordítva  vagy a 

(x)  kóbász hamaráp kész vót akkó a nyakába akasztották a gazdasszonnak a 

kóbászt  hogy ēkéstek a hurkáva
l
  és akkó ez így mënt  akkó a zasszonyok 

még az mellett a hájat ö ö lëszëtték  és hájas kiflit készítëttek  hát mire este hét-



 

 

nyóc óra lëtt  addigra mán a zsír is kisűt  a hurka mëksűt  a kolbász  a 

pëcsënnye mëg akkó a többi mindën és akkó vót ëgy nagyon jó vacsora  utánna 

mëG kártyaparti  mëg az ivás a  hajnalig vagy ameddig zembërëk birták  há 

mink mëg mind gyerëkëk  még vót ojan kis asztal is székëkkē oszt ott űtünk mëg 

vacsorásztunk mëg hát nésztük a zembërëket  mink mëg örűtünk nëki hogy ott 

lëhetünk nem köllöt mënni alunni korán  hát szóvà ez ëgy nagyon szép élmén vót 

annak idejin  mámma mán egész más a világ  útyhogy  annak idejin még së 

televízi
j
ó  së rádi

j
ó nagyon sok hej

ë
t még villan së vót pëtróle

j
um lámpáná  és 

nagyon szép vót mëg jó vót mē összejártunk így  gondolom az majnem ëty kis 

lakodalom vót  hát ijen vót ëGY  régi régi disznóvágás  de hát mámma is 

még jó az  mē ënni azé mindig jó  a disznót. 

– Ma már gondojja, hogy nem divat így a rokonságot összehívni és ijen 

versenyëket rëndëzni? 

Hát versenyëket rëndëznek de ez má ez má
n
  nem az a  má még a szomszéd së 

nincs mëkhívva a disznótorra. 

– Régën mëgvolt? 

Hát szomszédok az az  mondom mind a lakodalomra hogy  a jó van ha nem 

egísz nap nem vót ott  de ëgy vacsorára vagy mit tudom én vagy legrosszab 

esedbe vittek neki át [hanghiba] kóstolót  vagy valami  de vót hogy (x) jó 

szomszéd  az mëg vót hívva  vacsorára így igaz.  

– Akkò
r
 jóformán asztán a disznóbù nem maratt estére sëmmi… 

Maratt ottan  hát hállá istennek nem ëgy disznót váktak  (ühüm) mëg annak 

idejin nem nyócvan kilóssan  hanem száznyócvan kilóssan vákták a disznókat  

me abbù vót az egész nyári  ö ö szalonna mëg a sonkát mëg a mindën me hát 

mé
j
hűtő së vót mëk kishűtő së mëg  a füstőt húsokat  aszt ëttünk egísz nyáron. 

– És évente hányszor volt disznóvágás? 

Hát ëccé vót ijen ijen hoty két disznót vágunk  no az mellett mék ha esetleg  vót 

az embërnek akkó még ëggyet lëvágott  de hát jó van amikó tort csinát  akkó 

legaláp két disznót lëváktak  bár legaláB minállunk mëg  a rokonságba úgy vót 

 és hát szóvà mind gyerëk az ëgy az ëgy nagy élmény 
vót

. 

– Rëndben, köszönöm szépen János! 

Szívesen. 



 

 

 

*** 

A b) hangfelvétel készítésének helye: Horgos. Ideje: 2016. Gyűjtő: Pihe Dóra. 

Adatközlő: K. V. (1949-ben született Horgoson; iskolai végzettsége: általános 

iskola; foglalkozása: háztartásbeli) 

Téma: álomfejtés 

Lejegyezte: Pihe Dóra 

 

ÁTÍRÁS  

 

– Jó napot Vërona! 

Jó napot! 

– Asz
t 
hallottam, hogy ön jártas az álomfejtésëgbe, mesélne erről nekünk 

ëGY pár szót? 

Hát ö  melliket  részit monygyam ē  úty hogy hát… 

– Hogyan, hogyan került kapcsoladba ezzel az álomfejtéssè? Esetleg esetleg 

a szülejitől vagy natyszülejitől… 

Úgy, hoGY a  szülőktű  hogy ébren aluttam  osz
t
 a szülőknek montam hogy 

mit álmottam de nem akartam ēhinni magam magamtú  de aszonta hogy igaz  

mer az asztán a valóságba kitudódik  oszt így is van.  

– Hogy, (x) kifejtené eszt? Hogy hogy érti esz
t
 hogy a valóságban kitudódik 

és így is van?  

Hát úty  hogy történ mëktörténik az egész veled  mer az idősebbek esz
t
 

monták  hogy ez mëk fog történni veled  csak ki kő várni aszt a zidőszakot 

hogy az odakerüjön  de vót rá eset hogy nemsokára kitudódott  útyhoty hát  

gyorsan beleestem a pánigba  hoty hát na mos, mos
t
 mi lëssz.  

– Tudna erre példát mondani, ami  szeméjës példát esetleg, ami önnel 

mëktörtént? 

Hát monthatok ëty pár dógot útyhoty hát ö  az ö  mijacsudásztam  kòrházba 

vótam  osz
t
 mikó mëgálmottam hoty hát gyünnek hozzám látogatóba mëg 

ēgyünnek  főnésztem  nem igaz  nem gyüt sënki  két idősep szeméj vót 

mellettem  visszafordútam a másik felemre  mëgin csak ugyanaszt láttam  és 

szólítot anyukám  hoty hát no lányom mi lëssz?  tudod hogy gyün  nem gyün 

mondom hijába monygya útysë gyün  de aszonygya gyün maj mëglátod  avvā ű 

ē 
j
is ballagott  de má

n
 nem élt  útyhogy űneki is az ű annya monta esztet hogy 

ez így fog lënni  de  én nem akartam hinni magamnak  de mëktörtént. 



 

 

– (xx) Én asz
t
 hallottam, hogy ëggyes dolgoknak van jelentése a zálomba, 

ijen például a pirosz szín… 

Igën  a piros szín asz hírt jelënt  mëg akkó veszéjt vagy vesztességët  a ződ az 

remént mëg örömet  mëk hirtelen előrehaladást mijacsudáz  ö jelëz.  

– De mindëgy mindëgy mijen formában álmoggyuk eszt? Valami a zálomban 

zöld színű, akkor, akkor ez? 

Mindëggy  hotyha benne van a ződ szín  asz haladás  (igën) útyhogy ö ha  

disznóvā álmo(x)  vaty hogy monygyam sertéssē  az má régi módon disznó  

asz monták hogy az a zurakkà
l
 lëssz mijacsudá foglalkozása vaty közbejárás. 

– A férfijakkal? Vagy hogy érti eszt?  

Mindëggy  hoty (x) fejezzem ki magamat  ügyész vagy ügyvéd vagy ojan hēre 

kő hogy mënnyé hívatalos hej  ot kő hoty kikössé (ühüm)  ha lóvā álmocc osz
t
 

mén  halad  asz hír  ha gyorsabban mén ha lassabban akkó 
j
is hír  

mindënféleképpen. 

– És mi a hejzet a mënyasszonnyal? Ha mënyasszonnyal álmodik? 

Mënyasszonnyā álmocc akkó az nagy bánat  akkó mindën ódalrú  útyhoty hát a 

fehér is mëg a mënyasszony is ez bánatot jelënt  a virág is ugyanúgy bánatot 

jelënt. 

– És ö aszt is hallottam, hogy nem mindëty, hogy a mënyasszonynak a zarca 

ē
 
van-ë takarva vagy láttyuk-ë vagy hoty hogyan ál az álmungba. Ez (x)  

ehhesz kapcsolódóan tudna valamit mondani? 

Hát ez ojan mindëGGY hoty hogy ál a mënyasszony  csak mënyasszon
t
 lácc  

útyhogy esz továbra is az bánat lëssz  ëccër nehezebb  a másszó könnyebb  

nem mindég ëtyformán ahogy a sors előhozza  de az halad abba ja az egész 

rëncërbe  hoty hát në mijacsudázzon a zembërfija kételkëggyën benne  és ha 

ugyanúgy mijacsudál  akkó álandójan az jár a közérzedbe  hogy na ennek most 

íty kő  hogy kilëgyën
e
  nem is kő hogy odagondójon  ëccé csak hopp 

odalukatt. 

– És ö mi a hejzet a halállal, a halállal kapcsolatban?  Monygyák sokan, 

hoty ha mëgálmoggyuk valakinek a halálát, aki még él, akkor ez asz
t
 

jelënti, hogy tovább (xx)? 

Igën  asz
t
 monták hogy asz tovább él  mëg az is van  hotyha új házaspárok  

osz ha lëfekszenek  ha valamejik hamarabb elalszik  asz hamarab mëkhal  ha 

később alszik ē asz tovább él  esz
t
 most a sors dönti jē  hoty hogy ál  de esz 

hallaccódot mán nagyon régóta  útyhogy ö  ijenëket mijacsuda  ezëk a régi 

szülők eszt híresztè
l
ték  mëg eszt monták  nem is köllöt hogy híresztejjék  

monták. 



 

 

– És a jóslással kapcsoladba tudna nëkëm mondani valamit?  ö Hallottam, 

hogy ö ö néha így ö kávézaccból is ö tud mondani? 

Igën  ki lëhet nézni a formát. 

– Igen? 

Igën. 

– És ez mit mijen formákat lehet kinézni? (xx) 

A péz az asz
t
 jelënti  hogy összefelé 

– A zacc?  

A zacc  ott ojan hëgyës dombódal van  a betű  mëgvan hogy mijen betű  az  

mëgint arra ja formára halat ki  de van az mikó gyërtyaláng állázsba van  az is 

gyász jelëntézs bánat  szomorúság  ijen hasonlók vannak benne. 

– Van evve szeméjës tapasztalata? Tudna esetleg mondani néhány példát 

hogy..? 

Hát eszt nem nagyon tudom  mē ez a kávé ez ëty szórakózás  de viszont ha a 

kártyát nézëd  akkó az gyorsabban kidobja az egész formát. 

– Igën? A kártya?  

(xxx) (tudna erre mesélni?) (x) A kártya az mutassa a kártya az mutassa is 

minygyá a veszëdelmet is  a tüzet is  a (x) bánatot is kimi mijacsudázza 

kimutassa  útyhogy asz monygyák hogy a hasznot is kihajcsa  de hát ez má
n
 

nehéz dolog  hogy aszt is kihozza előre  hoty hát mijacsudázza. 

– És ön és ön tud kártyát vetni?  

Nem tudok. (nem?) 

– A szüleji esetleg vagy valaki? 

Hát azok së mék csak nem is kártyásztak me  a mama haragudott a kártyájé  

útyhogy az nem kártyázott  tata nagyon szeretët kártyázni de mama nem 

kártyázot  de én së mëk së tanútam útyhogy esz
t
 nem mijafenésztem  de viszont 

így mondom hogy a kártyavetésëket  ezëket láttam hoGY hoty csinájják  de 

ebbe o
j
an kétközbe vagyok  de úgy ëggyes formákat mëg  alakokat 

mëgjegyësztem hogy mos kigyün-ë az úgy vagy nem gyün-ë  esz
t
 nem tunni  

útyhoGy  nem tudom. 

– Mondana erre esetleg egy konkrét esetët, hogy hogy mi történt ekkor, 

amikor kártyát vetëttek? Ijenkor kérdëzni kell? Vagy ö mit kell csinálni?  

Sëmmit  sëmmit  az aki veti a kártyát annak a kártyája mutassa kifelé aszt az 

egész hercehurcát  de az mutassa ja formát  formát ki  oszt az úgy gyün ki  

oszt mindég úgy vótam vele  hogy ez nem igaz  de oszt a végin kigyütt rá hogy 

igaz  esz
t 
számtalanszó mijafenészte

m
 magamnak  montam  hogy ez nem igaz 

 oszt csak úgy lëtt  nem tudok konkrétat mè 
j
én keveset vetëttek kártyát 

énnekëm  úgy a kávébú  jósótunk szórakozázsbú  de az is úgy vót ēmënt a 



 

 

fülem mellet oszt készen van de nem  ö vót rá (x) ëggyes formák amiket úgy 

mëgjegyësztem de  nem foglalkosztam vele ojan sokat  a zálom asz hamarabb 

kiütött rajtam mind a a kártya mëg akkó a kávé. 

– Akkor ön ezt egész élete fojamán tapasztalta a zálommal kapcsolatban? 

Igën még mámma is  ha valamit ojasmit álmodok osz
t
 tudom mëg látom  mëg 

van rá hoGY hallom  a kisonoka szalad aszonygya hogy  mék ki  de 

visszagyüssz  vissza mondom  osz
t
 hallom a hangját  osz

t
 arra  pillanatnyilag 

föl is ébredëk.  

– De hogy ez álom?  

Álom. 

– És erre mit gondol ez mit jelënt? 

Hát ö szerintem hogy ot van a közelbe hogy në mënnyek messzire mè ű hiányol 

ëngëmet  hogy oda mënni kő. 

– Jó, rëndbe. Van esetleg még valami, amit elmondana nekünk? 

[sóhajtás]  Vam még  de asz fáj. 

– Köszönnyük szépen akkor Vërona! 

 

 

 

3. szöveg 

A hangfelvétel készítésének helye: Adorján. Ideje: 2012. Gyűjtő: Bicskei Melinda 

Adatközlő: F. L. (1934-ben született Adorjánon; iskolai végzettsége: általános 

iskola; foglalkozása: földműves) Egy alkalommal megszólal az adatközlő felesége, 

akit B-vel jelöltünk. 

Téma: kereskedés 

Lejegyezte: Bicskei Melinda 

 

ÁTÍRÁS 

 

– Lajos bácsi, hallottam, hogy magát töpször nevezik a faluban Kupëc 

Lajosnak. És asz szeretném tudni, hogy honnan jött ez az elnevezés? 

Hát apám kupëc vót valamikó,  lovakkā keszte  asztáⁿ tehenekkē bornyúvā.  

Mëg én is fijatalap koromba én is kupëckottam. Én is vöttem a csikókat, tehenet  
oszt

 errű ragat rám a Kupëc név. 

– És ez úgy működött régën is mint ahogy ma, hogy jönnek a kupëcok a 

faluba és...  

Nem.     

– Akkor elmondaná eszt úgy részletëssebben? 



 

 

Monygyuk mikó miⁿk lovakkā kupëckottuk,  akkó mindék csődör csikókat 

vëttünk. 

– Az mért? 

Mer asz sokkā ócsóbb vót, mind amík máⁿ ki vót heríve, tudod?  Mer sok nem 

merte herítetni ja  csikókat, fétek tülle. Akkó aszt ócsóbbé mëgvöttük, mink 

kiherítettük  és így drágábbé asztán ē birtuk anni.  

– De mé nem merték kiheréni?  

Há jó van az álatorvos köllöt tudod mëg az utánna  (ja hogy fétek attól hogy 

mëgrùgja) fétek hogy baj lössz (igen, értëm). Háá na.  Mëg miⁿk tehenekkē, 

valamikó kisteheneket hosztuⁿk Sabácrú.  Akkó még nem vót tehörautó,  

vonattā ēmöntüⁿk,  mëgvásárótuk ézs gyalog gyütüⁿk haza.  

– És meddik tartott ëggy ijen út? 

Hát monygyuk asz ha péntök délbe indútunk,  úgy legētette  mëg-mëgáva ahun 

vót ojaⁿ kút, ahun ëty kicsit aluttunk akkó hétfőn az a  tíz óra előtt má ithoⁿ 

vótunk. 

– Akkor az jó hosszú út vót. 

Hát hosszú út vót.  Mëk hogy mëgjegyzöm ez a kupëc’ság ojaⁿ vót hogy esz 

kerestüⁿk miⁿk, de nem mindig  vót ot vesztessíg is.  
Ér

töd mëgvëttüⁿk ëgy ö 

valami jószágot ottan oszt az nem vát bë, azoⁿ bizo buktunk. 

– De azé több vót néha a haszoⁿ mind a bukás? 

Hát jó vaᵐ majd a másik hoszta bë jaszt, [nevetés]  mëg ijeⁿ, ijenëk vótak oszt.  

Asztá máᵐ mikó bornyúkkā ēkesztüⁿk elejibe csak lëjártuⁿk a saját részüⁿkre 

hosztuⁿk onat hizlalásra akkó még nem gyüttek ezök a lëntijek ide fő bornyúkkā.  

(ühüm) Akkó lëmöntüⁿk akkó hát itt mëglátták hát hozzuⁿk nekik is, mer sok lë së 

mert mönni āra bornyúké.  Na akkó fogattuⁿk tehörautót vagy itt avvā ēmöntüⁿk 

vagy ēmöntüⁿk lë vonattā  ot fogattuⁿk ëty tehörautót osz mëgvásárótuk űket osz 

hosztuk haza.  Há így mönt ez akkó. Hát jó vaⁿ itt Adorjányon is vótuⁿk többen, 

 akik eszt csináta, P. F. bátyád (de aki) (xx) Ferkó  

– Akit a faluba még kupëcnak hívnak az is ezzē foglakozott? 

Nem,  hát hogy az mé lött kupëc ezök ezök a Trësnyëvácrú kerűtek azok ide, 

hogy azok mé löttek kupëcok fogalmam nincs.  De monygyuk ez a T. P. bátyád 

mëg annak a zapja  (igën) asz T. vót, de azok is így lovakkā kupëckottak, azok is 

errű ja foglalkozásrú kapták a kupëc nevet. 

– Űket éppen nem is hallottam, hogy úgy hívják. 

(xx) Há, így ijenökkē vergőttünk ott.  

– De vót ojan is hogy  vagy gyalog hajtották ezëket a jószágokat haza?  

Hát onatt  abba a zidőbe Szerbiába ez még a zötvenes évegbe vót, tudod?  

– Akkó még s nem vót semmiféle ijen szálítóeszköz? 



 

 

Lëhetöt vóna vagonnyā, de az borzalmas drága vót, mëg onnat vagomba ēhozni 

körűbelű hét nap vagy nyóc nap ért vóna ide a jószág.  Annak ugyë vizet 

bisztosítani a zúton, takarmáⁿt bisztosítani, mëg drága vót, no.  Osz mëgoldottuk 

úty hogy így három  éjjē három nap haza
j
értünk velük. 

– Sosë történt sëmmi ijen  támadás vagy valami?  

Háᵗ nem vót ott (nem?) nem köllöt ott féni attu, hogy valaki majd  bánt 

bennünket [nevetés]. Hát jó vaⁿ nem ëggy ëmbör gyütt,  vótunk mindég hatan-

heten-nyócan (ja) zëntaiak  innët is mëk hát no nem ëgymaga gyütt a zembör. 

– És útközbe hoty fősztek?  Vagy mëgátak valami fogadóba? 

Hát főzni nem fősztünk. Hát vöttünk szárasz kaját az úton valahun [nevet] oszt 

öttüⁿk. 

– Azé me nekünk van ojan háromlábú kis valami főzőcskénk...  

Hát tudom, de hát nem vittüⁿk miⁿk ojat kislányom, hát oszt vöttüⁿk száraz kaját az 

úto mer  nem gyüttüⁿk miⁿk soha  ijeⁿ főútakoⁿ.  Miⁿᵏ mikó Sabácrú 

mëgindútuⁿk akkó nem Novi Szádná gyüttüⁿk körösztű a Duná
n
, hanem Ilokná. 

(ühüm)  Ott Iloknak möntüⁿk ijeⁿ fődútakon. Azok a zidős embörök tutták aszt a 

zútat.  Mëg Iloktú gyüttünk neki Szentamásnak,  mos
t
 Szentamástú gyütt ëgy 

düllőút itt ahun fönt van a parton ez a vadásztanya balfelű, (igën) mikó mönyünk 

Zëntára,  mos van a másik ódalon ez a zújan építött ház, de annak szömbe van az 

a tanya.  (ühüm) Ot Szentamáson rágyütté erre a düllőútra az annak a hátamögöᵈ 

gyüt ki.  Értöd ijen ijen ezé vót ez ijeⁿ közelebbi, azoⁿ a bëtonoⁿ köllöt vóna 

gyünni ëty hétig tartot vóna vaty tovább.  

– Épp azon gondókosztam, hogy azé jó hosszú. 

Hát ithon ijeᵐ mondom onnatt asztá máⁿ hortuk a bornyúkat,  hát azon is vót 

nyeresíg is vót vesztessíg is.  

– De hányassávà horták? Többet? 

Hát mëgvöttünk mink ot néha nyócat,  tízet is bornyút  amönnyi péze vót a 

zembörnek, tudod, mëg ahogy mëg bírta vönni.  Vót az mikó hazagyüttünk 

üressen is, hogy  annyira drága vót hogy it láttuk, hogy ithon asz nem birod 

elanni, há akkó  avvā zúttā mëktóttuk,  vonatkőcsíggē osz gyüttünk haza.  

De mondom legjobban apám is elejibe ja lovakkā, én is avvā kesztem ijeⁿ  

csikókat vöttem akkó ötettük ëty hónapig kettőjig, félévig akkó nyőt is,  a zár is 

mönt oszt íGY  oszt így löttem éⁿ kupëc. 

– De meddig vót maga kupëc  hogy meddig foglalkozott ezzè
l
? 

Hát jó van, asztán má
n
 amikó ēkesztem dógozni tudod később így válalatogba 

akkó má nem foglalkosztam ennyire vele, apám mönt ē bornyúkat vönni. (ühüm)  

De monygyuk mindön vásáron én ot vótam, möntem vele.  Itho mán në. 

– De akkor úgy kábé úgy dátum szerint meddik tartott ez,  hogy így átjárt? 



 

 

Hát monygyuk  kilencvenes,  kilencvenes évek elejiⁿ hattunk fő vele.  

– De akkó még mindég  hazahajtották őket vagy mán akkó (x)?  

Nem, akkó má
n
 hosztuk tehërautóvā. (Ja, teherautóvā) Teherautóvā.  Ott máⁿ a 

hatvanas évek utójába, máⁿ asztán teherautóvā hosztuk. 

– De így is vót rajta gondolom haszoⁿ, hogy így teherautóvā hoszták őket? 

Hát jó van (x) így is, úgy vöttük mëk, hogy abba bele vót mindön számóva, tudod 

a vételár a fuvar a mindön oszt  há most ha birtuk többé elattuk, ha nem akkó 

ojan vót a jószág  akkó attù szabadútunk mëg, elattuk ócsóbban.  Eszᵗ tudoᵗ të, 

tík is avvā vergőttök, hogy az két hét alatt ëgy bornyú ha ēkezd önni az ölég sokat 

csinál, (igen) javul akkó moⁿgyuk hát az a koszt mëgvót itt aszt nem számótuk oszt 

 íGY szaporodott a píᶻ, nem gazdagottuⁿk miⁿk abbú mëk so (nem?) Nem, há 

csak ú a napszámot futotta, tudod a. 

– De manapság már ijennel itt a faluba
n
 nem foglakozik sënki ugyë? 

Hát mos má nem még a Ferkó bátyád, a Pítyó járt valamikó lë. De hát ű së bìr mán 

tudod idős mëg mindën.  Há mëg járt a Pali, de ű a saját részire vötte valamikó, 

ez a K. Pali bátyád mëG.  Há úty saját részire lëmöⁿtek abba a zidőbe, de há mos 

má ēhozik ide ja  vásárokra, (vásárokra) mer ot së ócsóbb, mer ott is ezök 

árúnak, akik idehozik. (igen?)  Háá
t
, (xx) [nevetés] ott is ojanoktú löhetöt 

ócsóbbaᵐ mëgvönni, aki moⁿgyuk gyütt ëggy bornyúvā vagy néggyē vagy öttē  

ijeⁿ időssek oszt akkó há nem akarta visszavinni mer úty hozatta bë autóvā akkó 

no ojantú ócsóbban mëg bírtuk vënni.  Mëk ha miⁿk möntüⁿk ezök árútak ott is a, 

ha miⁿk möntüⁿk oda akik mindön vásáron ot vótuⁿk neküⁿk idatta ócsóbbé,  de 

akit nem üsmert annak nem atta.  Há ijen vót mindön ez a kupëc’ság, hát ez. 

– Akkor sok embërrel mëgismerkëdëtt akkor? 

Ó hát monygyuk  március első vasárnapjáⁿ indút Zëntán a zelső vásár  és 

novembër huszokilenc vagy utolsó vasárnapon zárt Kispijac.  Zënta, akkó még 

vót Trësnyëvácoⁿ, Ormon, Csantavér  Kispijac, Horgos, Bánáton Törökkanizsa, 

 a fene máⁿ na mönnyüⁿk tovább āra Majdánnak a  na mindëggy.  Hát miⁿk 

eszt mind Martonosoⁿ vót, miⁿk eszt mindön vasárnap möntünk a vásárra.  De 

mëgvót, hogy Zënta keszte még most is, első vasárnap,  második vót Kanizsa 

abba a zidőbe, vaGY Horgos (még most is úgy van). Harmadik Csantavér, Kispijac 

a zutolsó. Há miⁿk mindön vasárnap möntüⁿk.  Akkó ērre miⁿk eszt lovakkā. Vót 

két lovuⁿk, gumis kocsi, mëkpakótuⁿk oszt möntüⁿk.  Nem vót asz könnyű élet, 

monygyuk essë {ez sem}, éᵐ moⁿgyuk má ebbe a zidőbe apám ēmöⁿᵗ mëgvötte 

őket ugyë, hazagyütt,  hazahoszták autóvā. Hát 
ën

 egísz hétöⁿ dógosztam  
ak

kó 

vasárnap jó lött vóna pihenni, de röggē keltüⁿk má néha két órakkó, ha messze 

möntüⁿk.  

– Vásárba? 



 

 

Há, oszt indútunk a lovakkā mëg valamikó délutáⁿ haza
j
értüⁿk. 

– Hát akkor nem marat sok pihenő a nabbol.  

Hát nem,  útyhogy ᴵᵍᵞ mëk köllött ot szenvenni azé néha azé 
j
is hogy a zembër ëty 

kis pész keressëⁿ.  Há mëg vótak ojanok is tudod hogy no mëgvöttüⁿk fijas 

tehenet. Nagyon jó tehénnek lácott, de nem vát bë, nem lëhetöt fejni,  mer miⁿk 

vásárra ojan tehenet,  ami neküⁿk nem felēt mëg,  
mink

 aszt a vásárra soha nem 

vittük ē, asz ēszálítottuk vágóba.  Hogy mink ami portékát kivittünk a vásárra az 

bisztos, hogy jó vót, hogy mitüllünk nem vöttek ojaⁿ tehenet, hogy nem löhet fejni 

vagy ojaⁿ valami.  

– Há mer
t
 utánna nem mëntek vóna már magukhoz tovább.  

B: Ëccé löhet bëcsapni. 

– Igen, úgy monygyák.  

Hát így, mëg mondom ez ez a neve nevet ez én errű kaptam, hoty  kupëckottam 

is, mëg apám is kupëc vót. Hát éngöm legéⁿ koromba éngöm máskép nem is hítak 

a faluba csak K. L.-nak.  

– Én is hallottam úgy töpször de tuttam, hogy F. L. bácsinak hívják.  

No majd mikó kikapcsolod még ēmesélök valamit. [nevetés a háttérben] 

– De most meséjje csak nyugottan!  

Hát mikó apu apukádék esküttek, én pincérköttem náluk. (igen?) Itt vótuⁿk 

heteⁿ Lajosok a lakadalomba, neᵐ pincérök, hanem tudod a zössz rokoⁿság köszt  

szótak hogy Lajos, odamék, nem tëneköd szótam, aszonygya, na mondom a 

zanyátok szentyit. Én Lajosra továb nem halgattam.  Hát de tuttam éᵐ mikó 

köllött, amikó Kupëc komám gyere má. [nevetés] Hát. Há azé mondom hát ez ijeⁿ 

vót akkó, én soha nem haraguttam azé, hogy éⁿgöm Kupëcnak hítak, mëg mos së 

harakszok.  

– Hát persze, ebbe nincs sëmmi rossz.  

Mondom ezök a a K. Mihájék mëg a zapját híták ott K.-nak azé löttek ezök azutáⁿ 

K.-ok, hát hoty  az Trësnyëvácrú kerűt ide, hogy az hoty kapta eszt a K. nevet, 

mer H. a zigazi nevük (igen) [igenlés, beszéd a háttérben] (x). Mondom ez a T.-ak 

ez a kettő ezök kupëckottak, azok is lovakkā keszték,  háᵗ ezökhö na errű löttek 

űk is kupëcok miᵐ mink hoGY  kupëckottak a lovakkā [nevetés].  

– De asztán ëggy idő után mëg mëgérte a lovakat (x) hozni? Amikor má 

keveseb volt a faluba jis. 

Hát vót ijen is ojan is (x). 

– Me utánna máʳ nem sok mindënkinek volt itt  leginkáb a cigányoknak.  

Jó van ebbe a zidőbe má mink nem is vergőttünk lovakkā.  Úgy úGY  a 

zutolsót, az mikó hatvan  hatvanas évek utójján vöttem a zutolsó csikót. (xx) 

Akkó odájig mönt lovakkā asztáⁿ bornyúkkā.  Mëk tehenet is asztáᵐ min keveset 



 

 

vöttüⁿk, azelőtt mönt a tehén, de azok min
d
 kistehenek vótak tudod (azok a hëgyi 

x).  Azok mer hogy [B érthetetlen közbeszólása] abba a zidőbe nem vötték a tejet 

ēre sëhun.  Asz csak tehenet csak azé tartott a zembör, hogy lögyön a házná tej.  

Vagy a szomszédok esetleg, ha nem vót mëgvöttek.  Akkó ez a kistehenet ot 

körűbelű ëgy választási malac áráⁿ miⁿk mëgvöttük.  

– Ojan ócsón?  

Hát ojan ócsó vót ot tudod,  há akkó asz
t
 hazahajtottuk, mer az sëmmi së vót 

hazahajtani.  Hát ha rá löhetött vóna űni hazahozott vóna bennüⁿket. [nevetés]  

Hát azok kijártak. Hát akkó itt elattuk monygyuk  sokszó tísszörös, mëk 

hússzoros áron. Mer mëgvötték, kevés kosztā vót, tejet nem attak azok, úgy amík 

amík sokat adott az a tizënëty-két litert.  De az ëty családnak ölég vót, annak nem 

köllöt abrak,  nem köllöt here, asz száron aszt a tejet atta vagy legēt kint oszt  

mëgvót a családnak a tej, mëg a szomszédok, ha mëgvöttek ëty-két litert oszt.  

– Mëg azé igénytelen tehenek is azok.  

Igen.  

– Vaty hogy ojan szívóssak nem nagyon betekszenek mëg.  

Nem vót annak sëmmi baja.  

– De amiket bornyúkat hosztak azok szépek vótak, ijen vásárijak vagy 

valami ijesmi?  

Hát azok roz bornyút nem hosztunk ē, me azok nem köllött itt a roz bornyú, tudod. 

(ühüm)  Há nem is az bornyúkat ērű Ruma, Sabácrú nem sokat hosztuⁿk ē.  

Lëjártuⁿk Pozsarëvác, Pëtrovác zá mládi, Úbik (hújaj)  az Nisön fölő van ëty 

kicsit, egísz odá
j
ig lëjártuⁿk miⁿk, ott ott vannak ezök a széᵇ bornyúk.  Mer ezök 

is legnagyob része Sabác környéki cigány, (ühüm igen) aki idehozza nektök is, de 

ezök is ārú hozik mind.  Ott vannak szép tēnek. 

(Megjegyzés: az adatközlő kiejtésében helyenként nem lehet pontosan 

megkülönböztetni az ö és az ë hangot.) 
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Téma: birkatartás 

Lejegyezte: Szalma Judit 

 

ÁTÍRÁS  

 

– És 
hát

 ugyë az első kérdésëm arra vonatkozna  hogy öö  ugyë Péterrévén 

 falu lévén  az ëggyik lekfontosab mëgélhetési mód az állattartázs volt  

és hogy nëktëk mijen állataitok voltak  illetve mijen feladatokat këllët 

elvégezni mellettük 

Hát nëkünk  a lekfő ëzénk vót kislányom a birka  mëg a libák  vót ëgy 

nyócvan darab liba  mëk hát  birka is ëGGY hetven-nyócvan  ennyi vót  oszt 

akkó  Zsabján vótak kislányom  mind odájig még it mëg nem  törtínt a zaratás 

 akkó aratásra má hazagyüttek akkó asztá
n
 keszték szënni kukoricát oszt  asztán 

má ithon vótak  csak akkó gyüttek bë má mikó jó naty hó lëjesëtt  akkó  ezën 

a Bális-szálláson  ottan  kimondottan  az a bácsi mëgengette hogy ot csinátak 

 ojan aklot ahova bëcsukták a  fejős birkákat  oszt mindënki fejte a ző saját 

birkáját  de hát  nem össze-vissza hanem  ott űtek  oszt tutta  ha zövé gyütt 

akkó  zövét fejte  akkó asztá amaz  amazét fejte  útyhogy ez ez ez így vót  

oszt akkó  kimondottan értëd hát  körűbelű lëhet mondani hogy  ëgy nap ëccé 

köllöt mënni a tejé  mindën rëggē kislányom  mer az estéli tejet  lëjengették 

a kúdba  értëd mer nem vót akkó  vaty ha vót pince  a gazdának  akkó 

lëtëtték a pincébe  oszt a rëggeli  mikó mëkfejték a rëggeli tejet kislányom  

akkó avvá ëggyüt hosztuk haza  akkó  ëty huszonöt litër  tej vót  mos vót 

mikó ëgy litërrē töBB  akkó asz ki
j
öntötték a kutyának mer nem fért töb bele  

de vót mikó  véletlen úgy gyüt hogy  nem úgy legētek a birkák ahogy köllöt 

vóna hogy ëgy litërrē kevesebb is de az nem számított  az ami 
j
a të birkáttú az a 

të kánádba mënt  ami amazéba  az amannak a kánájába mënt a 

– Igën és akkor 
tëhát

 hogy hogy jutottak el  ö  tëhát hogy hogy jutott el a tej 

a hászhoz ahol  készítëttek belőle valamit 

Úty köllött kimënni kislányom ojan  kétkerekű de fédërës  taliga vót  úgy 

montuk taliga  útyhoGY fédërës vót  akkó arra a néty kána főfért  oda előre 



 

 

lábad oszt akkó  úty hosztuk csacsivá [nevetés]  csacsi vót  rëndëssen bë vót 

fogva  jó vót azon űni mer  há ojam mind ëty fédërësën űté  akkó  sorba aki 

údba esëtt  akkó ot tëttük lë a gazdájának lëjattuk a tejet  akkó leginkáBB  

mostan mivē  ha mink mëntünk érte  akkó mink vótunk a zutolsók azé hogy  a 

mi taligánká is köllöt  mëg a mi csacsinká is mindënnē  a mijenkē köllött  

mikó  ëty hétig avvá  kó másik hétën mëg a másik gazda  mënt a zövévē  

oszt akkó hát így mëglëtt a tej akkó mikó persze  ēkesztük kislányom asztán  

úgy vót mikó hazagyüttek  ide  akkó 
j
is nagyon jó vót mer má akkó  ajjaj  

nagyon sok legelő vót ithun  oszt akkó  télleg úgy vót hoty  szëgín jó 

édësanyám a két hold fődet kislányom ojan nagy értéke vót akkó ja  gyapjúnak  

de nem így vót mind mos hogy  bë së tuggyák csavarni kötni  úgy bë vót ojan 

szorosra mind ëty szárma [nevet]  csak hát nem akkora vót mind a szárma hanem 

 naty szorosra bë vót kötve  és nem ám  hogy valahova kidoptuk  hanem 

asztat ëgy rëndës fészër alá bëraktuk kislányom  hogy as së nap në süsse së esső 

në érje  kó gyütt a vëvő ārú lëntrű valamőrű gyüttek kislányom  mëgvëtték  

akkó  a libákat mëg lëhetët koppasztani ëgy néccé is  a mama két hold fődet 

vëtt abba zévbe ja  liba tollábù  mëg a birkának a gyapjújábù  asztat úgy 

ahogy lënyírták  a juhászok  összecsavarták  (x) télleg úcs csináták mind a 

szármát kislányom  íty hajtották  íty hajtották [mutatja]  asztán bëcsavarták 

 mikó végire értek akkó mëk  fontag belüle ojan ojan amit úgy bëcsavarták vele 

oszt alágyukták de gyap abbù a gyapjúbú  hoty az (x) á úgy át hogy  (x) nem 

tom hova ē lëhetëtt vóna dobni ojan szorossan át  oszt akkó hát télleg úgy vót 

hogy  én kezdettű fogva kislányom  születésëmre én birkára születtem mer  a 

zén szëgíny apámnak az vót  akkó ém még nem vótam egísz hétéves  akkó 
j
ő 

mëkhalt  de anyuka asztán së hagyot fő vele  mer azé hogy  abbù vót a 

haszon kislányom  it lënt mëk szabad vót a rét  nem úgy min mos kislányom  

mëhetët liba kácsa  fircig ëgy disznó vót  fircig ëgy  jószág vót  de az  

rëggē attunk nëkük ënni  kevertünk moslékot mëgëtték  lëmëntek azok estélig 

estefelé
j
ig  fő së gyütt ëty së  sëmmi  akkó gyüttek ëttek mindënki mënt a 

helire  nem hoGY híja lët vóna esetleg hát  annyi vót kislányom min  most a 

rossz embërëk hogy  [nevetve] h ēmënt a gúnár a a szomszédba értëd  akkó 

hoszta haza  monta Margit  it vót a gunarad  akkó vót mikó anyuka monta 

nëki Vica  it vót a të gunarad  it van  én nem érëk rá mer hát  jó van ugyë 

nálunk nem vót embër kislányom  mer a mama nem mënt sosë férhő a zén 

édësanyám  oszt akkó  de  soha kislányom ëty së ē nem veszëtt  oszt akkó  

azé ëzétük kislányom esztet  hogy mikó Bëográdba lëvittek két nagy dézsa túrút 

 mëg ëty kissebbē  mëg még  mostunk is ki abbù gyapjúbú  osztan a  



 

 

Becsére  a S.-ékhó ēvittük oszt mëkfonyattuk kislányom  fonál lëd belüle amibű 

 lëhetëtt pulúvert vagy valamit kötni  kó vót ëgy nagyon szép fehír zsák  akkó 

abba anyuka ëgy nem tom hán mer az oan strenglikbe vót mind ahogy most is csak 

 vót szürke is fehír is  asztat szëgín mama  úgy naggyábú lëvarta  mer fő 

köllöt a vonatra anni kislányom mer  ennyit nem birt vinni  akkó én mëg a 

báttya Jani  akkó ëgy biciglire két erő értëd [nevet]  nadrákszíjakká fő vót 

akasztva két nagy dézsa túrú de  akkó  zsírpapírok vótak ojan kemí
ny

 zsírpapír 

nem vót ez a fólija  min most van kislán
om

  zsírpap mëk fehír szalvétává lë 

köllött a nagyon kötni  hoty hát az rën
d
be lëgyën akkó  vót annak a dézsának 

füle akkó  fölakasztottuk oda előre  akkó hátúra még a ëzét  a mijacsudát  a 

kizsdézsát főtë főtëttük  középre a biciglire mëg a zëgy zsák fonalat  és a zén 

édës jó anyám mindënt eladott  oszt akkó hát  amit it nem lë lëhetët vót hogy 

nem lëhetët itt cukrot kapni  ecetët nem lëhetët kapni  ot mëg mindënt lëhetëtt  

nem annyit hozot hogy  lakadalmazni lëhetëtt  de annyit hozot amënnyi köllött 

 útyhogy mink hijánt nem szenvettünk kislányom  mer azé hoty  hogy mënt a 

pijacra  értëd  vót hogy mindën szombaton mëntek Bëográdba. 

– Igën de hoty hogy is készült ez a túró mielőtt  rátérünk másra tehát hoty 

 hoty készült 

Hát ez a túrú úty készűt kislányom  hogy ahogy íty sorba vót rakva  akkó eszt 

úgy tartottuk hogy ez a legérëtteb lekpuhább  akkó ëty hatot  nagyot de 

naagyok vótak az
o
  asztat  má előre oan langyos vízbe beleraktuk  fi finoman 

késsē mëkkapargattuk szépen mëgmostuk  lëraktuk ëGY tiszta asztára  hogy 

asz tisztára sëmmi vizet në kapjon  kó lëvagdostuk kislányom ojan vékon 

szeletëkre mind a kënyeret  értëd?  akkó  ëzé  ráraktuk 
a
 ëgy másik fehír 

ruhára 
j
asztat  azé vót az a párszárító úgy montuk oan naaty ko

s
 arra  akkó 

dézsába sorba beleraktuk kislányom  kó kicsit mëkpërgettük aszt a vékon 

szeletëket  asz tisztára teliraktuk kislányom  aznap anyuka kënyeret sütött  osz 

mikó kiszëtte kënyeret a kemëncébű kislányom  akkó  nem avvá ruhává 

mëntek Bëográdba de lë köllöt akkó is zsírpapírrá hogy nëhogy valami piszo
k
 vagy 

 úgy mind mikó sücc piskótát oszt íty főkel ë  vót rá eset mé
g
  ha ëty kicsit 

jobban teliëzétük  hogy a dézsán ëty kicsit ki is fojt  ojan nagyon jó vót hogy  

hogy az főkelt  akkó persze  asz rëmbecsináta anyuka  az  hát mos 

monygyuk rá  ëgy négy órakó na  bëtëtte ja  (x) kemëncébe aszt a három 

dézsa túrút a két legnagyob dézsává belűre  a kissebbè mëg oda szájába mer 

hárommá bëfért  hát akkó asz kivëtte kislányom úgy éfél felé odá
j
ig bënt vót  

az úgy ëgybefojt  úgy ëgybekötött kislányom  ojan vót mind a szivacs  értëd  

akkó asz
t
 másnap szépen  akkorra kihűt kislányom  délután négy órakó mënt 



 

 

Bëográdba vonat  
a
kó ém mëg a Jani  segítëttünk nëki mindig kivinni  mer hát 

képzeld ē hogy  három dézsa túrú mëk fonál mëg mindën  de soha nem hosztak 

haza még ëgy morzsát së kislányom. 

 

*** 

A b) hangfelvétel készítésének helye: Péterréve. Ideje: 2016. Gyűjtő: Szalma Judit 

Adatközlő: K. É. (1948-ban született Péterrévén; iskolai végzettsége: általános 

iskola; foglalkozása: háztartásbeli) 

Téma: szórakozási lehetőségek a valamikori Péterrévén 

Lejegyezte: Szalma Judit 

 

ÁTÍRÁS  

 

– Hát
 az első kérdésëm az lenne hogy a të lánykorodban  milyen szórakozási 

lehetőségëk szokások voltak itt Péter (x) 

Mikor ö  miután bëfejesztem a nyolcadik osztájt  addig mink nem járhattunk 

szórakozni sëhova së  utánna  az vót a szokás it nál
l
unk  Péterrévén  hogy 

 mindën hétën ëtyszër volt bál  az vasárnap este vó
l
t  nyóc órátòl tizënkét 

órájig  va
j
is  éjfélig  aa  szórakozásunk i hogy monygyam  ennyi vót a 

zegész  aa  akkor az volt a szokás  hogy  ha elmëntünk monygyuk mindën 

vasárnap  az akikkē mink jóba vótunk vagy a mi társaságunk azok rëncërëssen 

jártak úgy a fiúk  és a lányok is  misére  a nagymisére jártunk ami tísztől 

tizënëgy órájig tartott  és mikor kijöttünk a nagymisérű az ëgy nagyon-nagyon 

szép szokás vót itten  hogy  legaláB délig  a fiatalság sétát a f nagyuccán 

 a köszpon
d
ba  akkor körübelű oan délig sétátunk  és akkó dére 

hazamëntünk  akkor mikor mëgebédöltünk utánna visszamëntünk akkó délután 

mëntünk cukrázdába  a barátnők  ugyë természetëssen mink még míg nem vót 

udvarló addig a barátnőkkē cukrázdába jártunk  az 

– És csak  mielőt (xx)  monygyuk ez a  ez a korzózás ideje alat  tehát 

jellemző  tehát lëhetëtt monygyuk beszélgetni  vagy 

Csak beszégetni  főleg plëtykázni 

– De  úgy értëm hoty például fi
j
úk és lányok 

Nem  délelőtt hacsak nem komoj udvarló vót  az nem jött oda  a délelőtt akkó 

csak  így vót  csak a lányok vótunk  összekapaszkottunk négyen  öten  

ëgymás mellett  és akkó úty sétátunk külön mëntek a fiúk  külön mëntek a 

lányok  ez vasárnap a nagymise után vót  délután má azé  oda  nem még 

délután së jöttek oda  akkó 
j
is lányok szerettünk magunk ēmënni  akkó it csak a 



 

 

cukrázda vót  volt ëty szerp cukrázda  és ëgy magyar  nagyon finomman 

készítëttek  oda szerettünk bëülni  mëg  abba zidőbe nálunk szabájossan (x) 

 működött a mozi  és mindën m szom mindën vasárnap délután  öttöl  

vót előadás  hétig fél hétig ameddig tartott  utánna pedig nyóc órakkó  és 

annyi
j
an vótunk hogy vót hogy előtte  annyi

j
an sokan jártunk mivel së televízijó 

sëmmi még nem vót  mer én körűbelű oan tizënhét éves vótam mikó a zelső 

televízijó itt  Pécellón mëg Péterrévén mëgjelënt  és a moziba nagyon sokat 

mëntünk a délutáni elő
a
dásra  vaty pedig a cukrázdába  összefogva lányokkā  

a a  utánna h
a
 hazamëntünk  mëgvacsorásztunk és asztán mëntünk bë ojan 

nyóc órára bë a a  színhászterëm vót it nálunk van nálunk Péterrévén  de akkor 

még mozgathatók vótak a székëk  és úgy vót a szórakozás hogy a szímpadon élő 

zene vót  az a zenekar  akik a lakodalmakat is végigmuzsikáták  azok 

muzsikátak fönt a szímpadon  a székëket mi raktuk szét  így ahogy bëmëntünk 

 a fiatalsák félrerakta a székëket  és asztán  ëty  padlózott úty tudom  ugyë? 

 padlózott ö ö színhászterëmbe és ot táncótunk  utánna ha vége vót mindig 

pontosan éfélkó vége vót  es csak mindën vasárnap vót  asztán egísz hétën töp 

szórakozás nekünk nem vót  még as se vód divat  hoty  hétkëznap talákozzunk 

 ha  má udvarló is vót  akkó mi
j
után  ha ēkezdëtt udvaróni valaki  akkó az 

má
r
 máskéb mënt  mer akkó má avvā jártunk a táncra  mëk  hát az udvarló 

kisért haza  én tizennyolcat mikó bëtőtöttem  aa  utánna rá ëgy  évre mer 

nem vótam tizënkilenc  amikó férhëz mëntem 

– Igën csak még visszatérve tehát a ǀ bálakra tehát hogy it mijen szokások 

voltak ǀ ugyë itt 

A szokás  az nagyon nagyon bëtartottuk mivel 
k
 nagyon  nagy része katolikus 

vallású  a falu  és  böjdbe  it nálunk soha nem vót  së zenekar së lakodalom 

 sëmmi  a bőjtöket nagyon szigorújan bëtartottuk  még  a zén gyerëkejim  

akik lëttek  még azokná is bëtartattuk velük. 

– Igën  és elengették ëgyedül ide a  fijatalokat? 

Nem  abba zidőbe nagyon divat vót a gardimama  vót akikkē jártak 

rëndszërëssen mindën vasárnap gardimama ot űt ők űtek körbe 
j
a színház  

faláná  azokon a székëkën amiket ēhortunk  ők ott űtek beszégettek  mink 

fijatalok mëg ott  kösztük táncótunk  énnekëm annyira nem vót gardimama mer 

az én édësanyám mëg a barátnőmé is nemigën járt  ők mëgbísztak bennünk mink 

ketten  ëtyfelé laktunk mink ketten mëntünk  de  nagyon sog gardimama ot 

vót  de  csak a lányokkā járt természetësen  a fijúkkā nem vótak gardimamák 

– És a lányok várták  hoty fölkérjék őket? 



 

 

Nagyon [nevet]  nagyon  má addig  ameddig  még mikó udvarló vót még 

akkó 
j
is nagyon szerettünk  vótak ojan táncosok akikkè nagyon szerettünk 

táncóni  de azé az vót a szokás hogy má mikó tuttuk hogy éfél felé vége van  

vége lëssz a  táncnak  akkó má azé akinek udvarótak azok mind odamëntek a 

fiúk  azok kérték fő legutójjára  

– Tehát hoty korábban  mék hotyha udvarlója is volt a lánynak  

táncolhatot mással is? 

Táncóhatott de csak  a  az vót a szokás hoty csak három z számot táncót 

végiG  akkó a fijú ēmënt fölkérte  mék ha udvarót is ēmënt  nem táncót vele 

továBB  asztán  de a zutolsó az mindik ha má vót udvarló  az mindik csak a 

zudvarlójé vót  hozzátëgyem lekszëbb  időszak az vót  mikó nem vót udvarló 

és akkó végiktáncóhattunk a akivē szerettünk  dee  hát sz én szërëncsés 

vótam mer az én  párom  aki má most párom  az nagyon szépen táncót és 

szerettem vele táncóni is  de az utolsót asz mindënki má tuttuk ki kivē jár  az 

avvā táncót  és akkor  hát hazakísérteg bennünket  ez vót a [szokás]. 

(Megjegyzés: az adatközlőnek külön megoldása van a habozás kifejezésére, az a 

hangot nyújtja meg.)  

 

 

 

5. szöveg 

A hangfelvétel készítésének helye: Völgypart. Ideje: 2014. Gyűjtő: Magó Attila 

Adatközlő: S. S. (1931-ben született Völgypart környékén; iskolai végzettsége: 

általános iskola; foglalkozása: földműves) 

Téma: a valamikori Völgypart település története 

Lejegyezte: Magó Attila 

 

ÁTÍRÁS  

 

Ezërkilencszázharmincëgy március huszonkilencëdikén születtem,  itt a két 

szélmalomná a tanyán  és akkó Vőgyre jártam iskolába  ugyë most Obornyacsa, 

(x) de a a valamikó  hoty hìjják  a Monarhi
j
a ideje alatt Moholi Nagyvőgy vót a 

neve  mëg a 

– Mármint ennek a résznek ahol most vagyunk … 

(xx) annak ez a mijenk Kétszélmalompart, Kétszélmalom az vót a neve a mi 

településünknek, a VőGY  asz mer úty hítuk, hogy a VőGY,  asz két 

kilómétërre van mihozzánk, oda jártam iskolába.  



 

 

– Tehát eszt a települést pedig úty hífták hogy Kétszélmalom. 

(x) Így van így van így van (xx).  

– Tëhát akkor eszt a részt hífták Kétszélmalomnak … 

Igën (x) ki Partnak, ki Szélmalomnak mer ugyë Vőgyparton elég magos  azé 
j
is 

vót it két szélmalom há  Vőgy mëk hát tiszta sár ö fészëk vót, dehát mindën  ë 

ë nagyop település: Mohol, Pétërréve ë húsz kilómétër, Szentamás harminc, de 

mék Szentamáson túl is jöttek a kupëcok elék hírës kupëc
ok

 vótak a túr
i
jai

j
ak.  De 

Ujvidékrű is gyütt ëGGY  nem is tudom, hát o
j
an cifra szerb neve vót nëki,  a 

(x) itt vëtt el ëgy magya
r
 lánt, a  hentës az is.  Akkó 

j
a szabatkai fővásá

r
ló 

vásár
ol
ta föl a ö ö ēfelejtëttem a nevit tehát most hirtelen (x) mer tudom a nevit  

nëki  az vëtte a lovakat.  Összeköttek nyóc-tísz-tizënöt lovat  és 
akkó

 ëGGY ö  

hajcsár, aki it lakott teh
á
t vót it kettő három is  asz főhajtotta Szabatkára  üket s 

asztán gyalog jött lë Szabatkáru  mëkfizette az öregëket  há
t
 nem vót akkó még 

öreg  de 
j
ém má most tanákosztam vele 

j
a hatvanas évegbe akkó má öreg vót. 

– Tehát ez a vőgyi pijacok alkalmával (xx) 

Ez a vőgyi pijac  a Topoja is húsz kilómétër  ugyë Csantavér is húsz,  tehát a 

zösszes település  a Zënta harminchárom ë ijen falu, aki hat-hétezër lakosù vagy 

négy-öt ezër  az mind húsz-harminc kilómétërre vót ide,  de gyüttek bë ebbe a 

sárfészëgbe.  It keddën mëkkezdődött a pijac, gyütt [torokköszörülés] gyütt ide 

rőfös kereskëdő,  úgy hítuk (x)  mérték a ruhát rőfre, akkó nem métërre.  

Akkó lakott it hentës, vót it néty kocsma. Három ëtyso ëgymás mellet négy  ez 

mind mëgélt  vót pék,  vót három bót, (x)  vót it csizmadija, vót itt  tëhát ö 

mindën kisiparos sütöge hentës itt is lakott ëty hentës  sütögette is a hurkát, 

kóbászt (xx) topojai miskárú Sz.-nak híták aa és csantavéri  azok mëg asz 

hiszëm hogy K. nevezetű
e
k vótak azok is jártak  összehajtották a disznókat ki 

árúta  ki miskárótatott  de lovakat is űk heréték. 

– Elnézést, mit csináltatott?  Ki árulta asz monta ki ..? 

A hát a hentës árúta ja (xx) sütte-főszte (x) sütött a kóbász-hurkát s 
ak

kó asz árúta 

jis mëk hát húst is ugyë.  (ühüm) A mondom 
a
kkó járttak ide még  hotyhíják  

(x) a miskárolók. Sz.-nak híták a topojait, K.-nak a ö ö csantavérit.  
a
kó gyüttek, 

összehajtották a disznókat, (x) minygyá a házná mëkfokták, mind a kettőnek vót 

fogója, kimiskáróták, osz
t
 hajtották üket haza. Ez a pallagi disznajink vótak  

ugyë kint őrösztük a zúton tallón üket. (xx) 

– Mit jelënt az a miskárolás?  

Hát ë ë i ivartalanították a nyősténydisznókat.  

– Értëm.  



 

 

Kivákták a zódalát, kivëtték nëki ja ö ö  aszt a petét,  és akkó összevarták, 

bëkenték kenyőccsè, hogy a  në ke lepjék a méhék és (és xx) a lovakat is 

kiheréték, aszt ijen bottā  valamit csinátak, cserepcsíknak híták (xx) 

– Cserepcsík... 

Igën,  úgy híták régën, aszt amit rátëttek a lónak ö  ö a heréjit mikó lëvákták a 

zérre, hogy ē ne vérëzzën. 

– És mit gondol, mi
j
ért volt ijen népszërű a völgyi pijac?  

Hát ö ö azé
r
 mer húsz-harminc kilómétërre mindën (xx) s akkó onnën a tanyavilág 

(x) 

– S ez volt a tanyavilág közepe ez volt (xx) 

Ez vót a közepe a tanyavilágnak,  it lëhetët disznót vënni, itt lehet ökröt, tēnet, 

birkát, kecskét, disznót, hízót,  it mindënt lëhetët vënni, ami négy lába van. Lovat 

(x) mindënt a lovakat is a amik má kiöregëttek lovakat is mondom a szabatkaji  

hát most hirtelen nem jut a zeszëmbe de nagyon tudom a nevit nëki bunyëvác vót a 

zöreg  és akkó összekötték a lovakat 
ugyë

 hogy në a zegész út mikó vót tizënöt-hat 

ló hanem a ö zelső lovaknak a amellikën űt a (x)  nem cënzár hanem há
t
 minek 

is hítuk  az vitte föl  a farkukhò kötték emennek a kötőfékit  a hátsó 

alagzatnak és akkó tizënöt-húsz (x) 

– A kötőfék?  

A kötőfékjit.  

– Az az az mi? 

Hát a nyakán a fejin van a kötél avvà kötik a jászolhó  (x) az a az a tökőfék  

akkó asz
t
 kötték a ëzé  farkáhó a zelső négy-öt lónak a hátsó négy-öt lójét ugyë 

mert nem lëhet ojan szélëssen  nem birt vóna az az ëggy embër ö ö kormányozni 

aszt a tizënöt lovat.  De így birta a zelső négyet-ötöt és akkó utánna mëgin négy-

öt
nek

. (hmm)  S akkó így íty hajtotta fő Szabatkára és akkó asztán gyalog gyütt 

Szabatkárú haza  szőrin hotyhíjákót lovagót Szabatkájig. (hmm) 

– És ëgyébként a Kétszélmalom településën vagy a Völgyes nevű 

településën volt több lakos? (xx) Mit saccol, mit saccol hány lakosa 

volt Vőgyesnek?  

Hát körűbelű, körűbelű ëtyforma  vót a mind mëg a hoty híjják (Vőgyes)  

korűbelű.  Hát lëhet a Vőgyön töb vót valamivē.  

– Mënnyi(x)?  

Hát (x)  ëty sor ház, ott lëhetëtt ëty húsz ház ha vót  mindet tudom (xx) mindet 

fő tunnám soróni a nevüket  mondom  néty kocsma, ö ö  két-három bót, ö 

három kocsma ëgymás mellett, mëg ëty szëmbe vót. Szövetkëzeté.  

– Akkor lëhett it (xx) ëty száz lakos, vagy mënnyi? Ëty százan lëhettek? 



 

 

Hát akkó még  ugyë  nyóc-tís család vót (értëm xx) (xx) a fijatalok a zöregëkné 

vótak mer az az járta abba a mi időnkbe, hogy a  még el nem kőtösztek, addig a 

szülők vótak a valakik. (igën)  Úgy a tanyán is.  Mindënütt úgy vót. Ugyë 

nálunk is apám mikó mëgnősűt, akkó (x) öregapám mëg öreganyám még ëgy évik 

kin
t
 laktak vaty kettőjig, mer akkó az vót a divat, hoty ha (x) fija mëgnősűt (x) 

kicsit tëhetősseb vót valamennyi főd  akkó a zöregëknek vót Mohojon ház,  

akkó ēvitték haza üket, horták bë nëkik a komëncijót, és akkó a fijatal pár élt a 

tanyán, és 
ak

kó az gazdá
l
kodott. Ez vót a szokás körű a hotyhíjjákon. Há.  

– Tud-ë valami érdekës anëgdotát, történetët valamejik Vőgyi (x)? 

Hát (x).  Vőgyrű most hirtelen (x) nem de  nagyon érdekës, mer’ a zëggyik 

szélmalom, az N. építëtte ezërnyócszáz valahányba, a másikat P. Gábor  

bunyëvác, it nősűt mëg, szabatkai (x) 

–    Némët a neve vagy német nemzetisége? 

N. a neve. A csúfneve Husáng vót. ë  A Vőgyparton lakott, hogy mennyi főggye 

vót, vagy hogy lëhetëtt akkó. Innën a szélmalomtú odájig vót nëki a Vőgyig  

fődekën körösztű úttya amivē kocsiva horta ide 
j
a gabonát,  vót nëki sok főggye 

és akkó cseréte mikó fújt a szél akkó kíszítëtt  mind a két malom csináta ja 

búzalisztët is  ugyë hát az ojan vót ëty kicsit barna  de azé vót pitlik 

pitlëgősnek híták a nyócaslisztët mëg a kënyérlisztët.  

–    Hoty hífták, elmondaná még 
ëtyszër

? 

Hát (pik) hát de most éppen nem tom  piklis liszt (piklis) igën piklis  az a most 

vörösnek híjuk (x) a malom ugyë a szélmalom ö ö kövön daráták, más minősígű 

vót az (persze)  és akkó, ugyë a szoltírozó, az a szëdi (x) a zapróbbat ki.  (xx) 

Asz hasznátuk a csíramáléba abba a zidőbe.  Ritka tanyán, ahun nem csinátak 

télën csíramálét.  Bùzát mëkcsírásztatták, lëdaráták húzsdarálóvā, kinyomkották 

(xx) és a levit evvē ja (x) ezévē mëkkeverték (x) mëkkeverték evve a piklislisztè,  

(értëm) akkó bëtëtték, mëksűve hejj de szerettük, alig vártuk, hogy öreganyám 

csinájjon. [nevetés] (xx)  És édës vót mëg nagyon jó vót.  

– És mijen érdekës történetët tud valamijen szeméjről? 

Ja hát  a... ëzé. Ezëkrű a P.-okrú. Hát van ëty húsz  de ëgy legérdekëssebbet 

nem ëpp a legérdekësseb  de hát ö ö  három férfi (x) három nő so (x) nő vót. 

Ugyë a lányok férhő mëntek a zöregëk mëkhaltak.  A (x) malomba a legöregeB 

testvér a Imre bácsi, a második vót  a Zandrás, a Zistván az korán ēhalálozott. Ők 

vótak ketten. Hát azok úgy éltek embër, hogy a a zágyon űk fönt vótak, a disznók 

alattuk. Hát borzasztó [nevetés]  Kötéllē vót körűkötve. Na mindëGY. Mikó ja 

Zimre bácsi kezēte pízt, mer a Zandrás bácsi iszákos vót. Ēmënt ugyë a ö VőGY 

felé a zelső szomszéd a kocsma vót (x) Alekszandaré vót  Sándor bácsinak hítuk. 

 Ēmënt oda, ugyë azelőtt a ëgy Jugoszlávi
j
óba vót ö ö Grújó rëndőr  úty hítuk 



 

 

mëg a Gyura rëndőr. B. Gyura vót a  izének nem jut eszëmbe a neve  És akkó 

ugyë azokkā lëhetët, ismerték ki kicsoda, (x) it laktak.  Grujó bácsi itt is születëtt, 

a Bogáromi (x) úty kerűt ide ki de még nem vót rëndőr má akkó jugoszláv időbe  

Na oszt magyar időbe idetelepítëttek Gunarazsba ö ö magyar csëndőröket,  és 

azok biciglivē mëntek szét, szétnézni.  A mohojiak mëg lóháton,  itt a malmon 

ērű Szentamási útnak híjuk, ot vót a határ, a lovasok odájig gyüttek a bicigli
x
.  

No 
j
és akkó ugyë mëgérkësztek  hát de nem lëhetët hajtani a gyalogúton mer 

görögdinnyének hítuk aszt a tüsköt kiszúrta röktön a biciglit [nevetés] hát a porba 

(xx)  ugyë bëmëntek a kocsmába, lërakták a biciglit,  vót ëty K. nevű, hát asz 
ha

 

mëglátták, má szökött a nép, mer az bisztos valakit mëkpofozott, nagyon  

szeretët pofoszkonni.  Hát a mi Andrázs bátyánk mikó ezëk bëgyünnek: Hát vitéz 

urak mëgérkësztek? Hát ebbe a melegbe mi járadba vannak? [nevetés] Há melegük 

van, mer azok türügették a hogyhíjjákot?  Gyűjjön csak ki! monygya  maga 

ugyë nem tutták Andrázs bácsit.  Kigyütt, 
oszt

 ahánszó pofonvákta mindég elesëtt. 

 De mëkpofoszta këgyetlenű.  No ugyë (x) nem  pofontú nem lët csak úgy 

mëgdagatt a szëme, a zarca.  Főkēt, porója magát: Ē, a zannyuk ēre āra, 

szencsígit, hát ez nem a Gyura rëndőr mëg a Grújó.  [nevetés] Ēballagott haza, 

a ëggyik lány it lakott a  ö Ó. Pistának nagyon viccës embër vót  mëkhallotta. 

 Másnap tëtt ëty kis kukuricát, hogy köll a csirkéknek daráni, hát ugyë esz 

seggü
l
t a sógor, hogy në lássa, és akkó  ez mëg elébe kerűt: Hát mi van veled 

András, hát mé forgacc të sógorodnak hátat?  
Akk

ó mëglássa:  Hoj, sógor, hát 

hova, mire vetemëtté  aszonygya  [érthetetlen, valószínűleg személynevet 

említ] kirabótad a méhéjeit? [nevetés]  

– És mit gondol, mijért van asz, hogy Vőgy már praktikussan kihalt  

mert hát mondhattyuk eszt, nincs ott sënki  Part mëg azért még 

vannak it lakók. (Van, van, van) Mit gondol, mi 
j
ennek az oka, hogy 

ëggyik település... 

Hát ennek a zoka aZ,  hogy mëkszűntek a pijacok.  És akkó ugyë... 

– De mijért szűntek mëg a Vőgyi pijacok?  

Hát ö ö  úgy monygyák ugyë, hogy főszabadulás  nem tom én, hogy asz 

főszabadulás vót mi vót  ugyë negyvennégybe  és akkó utánna  mit tom én  

nyóc-tísz-tizënöt éve  de má nem tudom  akkó ugyë mëktiltották.  Szövetkëzet 

mëgvëtte disznókat,  szövetkëzet mëgvëtte tojást  mit tom én  tëhát  

– Mindën álami kézbe szorù
l
t   

Mindën álami.  Az vëtte, akkó mi csinájjonak árvájim,  hova gyüj
jön

 mikó nem 

bir vënni së lovat, së  ërtëd  (értëm) nem hajtották össze a disznókat së miskár
óni

 

 tëhát mëkhalt a zélet (xx)  Lassan a zöregëk kihaltak, mëg ēhùrcókottak.  



 

 

– Értëm. És ezëk a nagy pijacok, amikről beszélünk, esz hányba voltak?  

Hát (x) mikó kezdőttek má ém mikó a zeszëm tuttam, jártam a lë a ziskolába, akkó 

má naty pijacok vótak.  

– Tehát jóval előtte (xx) 

Hát  persze, persze. És  hát mondom abba ja  hatvanvalahámba  vezették azé 

bë, apszolùt, hogy hát hiába gyütt (x) ö ö 

– Tehát
 hatvanvalahányba mëg kezdët mëkszűnni ez a Vőgyi pijac. 

Hát igën. (ühüm) 

– Tehát akkor nem (x)  amikor hatalomváltás volt, azért nem röktön 

szűnt mëg a pijac. 

Nem, nem, nem 

– Ëggy idejig még működött.. 

Tíz-tizenöt évre kezdëtt (xx)  akkó  (x) és akkó akik ide it laktak, it marattak, 

aki nem vót kereskëdő,  mit tudom én  ugyë a kocsmáros is kimënt, ëgy 

Gunarazsba, ëggy ēmënt Mohojra, mer há nem vót vendég.  Teh
át
 széthúzódott a 

 hoty híjják 

– Mikor költözött onnan el az utolsó embër?  

Hát  ëggy öt éve?  

– Öt éve. Tëhát kétezërkilendzben kábé, most kétezërtizennégy van. 

Hát úgy valahogy. 

– Értëm. Sanyi bácsi, nagyon szépen köszönöm. 

Há nincs mit. 

(Megjegyzés: az adatközlő a habozás kifejezésére az ö mellett az ë hangot is 

használja, valamint helyenként az é>ö váltás tapasztalható: pl. ërtëd.)  

 

 

 

6. szöveg 

Az a) hangfelvétel készítésének helye: Egyházaskér. Ideje: 2016. Gyűjtő: Nagy 

Krisztina. 

Adatközlő: K. E. (1940-ben született Törökkanizsán; iskolai végzettsége: általános 

iskola; foglalkozása: nyugdíjas) 

Téma: népi gyógyászat 

Lejegyezte: Nagy Krisztina 

 

ÁTÍRÁS  

 

– Jó napot Eszti néni!  



 

 

Jó napot. 

– Mesélne nëkëm arròl, hoty hogyan gyógyítottak régën amikor még ö  

ö nem volt ennyi orvosság a maga gyerëkkorába? 

Hát akkó  ha beteg vót a gyerök  a torka fájt kamilla tëja  mög ezökkē 

gyógyítottak  akkó asz monták hoty fülistrángja  akkó  így i
j
en türűközővē 

vagy valamivē így mökhúszták patkára fölátak főhúszták  akkó az ottan kifakatt 

oszt mög’gyógyút  ami mög’gyógyút, aki nem az mög  akkó
r
 a sok gyerök csak 

úgy marattak  aki az legegésségöseb vót mē nem vót…  

– Ö ö a gyomorfájásra ö mijen  (x) orvosság volt? 

Ide figyēj  szódapor  beletöttük vízbe  ëty kis ecetöt mög ëty kávéskanál 

szódabikarbónát  eszt összekevertük  oszt asz mögittük mögbüföktetött  oszt 

vaty kihánytuk  vaty pedig az műköttette a gyomrot  mer hát nem  vót it orvos 

 mög akkó még nem mönt mindönki az orvoshon csak ha nagyon nagyon nagy 

bajok vótak  akkó íty gyógyított  mök tyúkhúsleves  ez vót a gyótyszër  

tyúkhúsleves  mök kamillatëja  vizes borogatás evvē gyógyított  ev vót a 

gyógyító  más nem  ha valaki mökfázott  akkó kamillatëja  szöllővessző  

dióhajtëja  ezökbű tëját. 

– Aszt hallottam, hogy a vöröshagyma is… 

Mög vöröshajma tëja  igen  ezöket mindet hasznáták köhögés ellen  eZ íty 

monták  de eZ valóság is vót. 

– (x) És a fokhagyma ugyë a legerőssebb (igën)  ellenszer, mindën 

betegség ellen szinte. És mijen ö ö betekségëkre alkalmaszták eszt 

régën, vagy mijen gyógynövényëket tudna még említeni, ami emellett 

nagyon fontos? 

Hát  más gyógynövény itten nem nagyon a faluba  nem is mertük  me nem 

ismertük  csak eszt amit én fősorótam  mer mindig attú fétünk valamikó  mög 

a szülejink is  hotyha aszt a gyótyfüvet lëvöszöd  osz ha az nem jó  mérgezött 

 akkó baj lössz  és nem hasznátuk  mézet asz hasznátunk még  ez jó vót  

méz  möG ha valaki mostan lë
j
esött valahunnan  vagy véraláfutás vót  akkó 

vót pijóca  vagy pedig  
a
 borbé  úgy monták hoty köpülik  mögvákta és oan 

poharat rátött arra a hejre  hogy az gyűjjön ki és az kisz kigyütt az a vér  osz
t
 

néha még több is mint ahoty köllött  és asztán vérszögényök löttek a zembörök  

ijesmit is csinátak  mer buták vagy tudatlanok  vagy nem tudom  ez íGY 

történtek dógok. 

– És a ficamokra tunna valamit mondani, valami borogatást vagy... 

Āra montam mán az este 
j
is  borovtablëtta  ez vót a legjob gyógy  de ha nem 

vót ithon véletlenű  mer it patika nem vót  ebbe ja kis faluba  akkó ecetös 



 

 

ruhávā  gyönge ecetös ruhávā bekötöttük tetejire szárazat  és aj is nagyon jó vót 

 mer asz húszta lë a daganatot  vót itt oan idősseb bácsika  akkó azok hejre 

rakták  de asztán  
a
hogy az bedagatt akkó evvē  még nem jutottunk ah

hon
 a 

borovtablëttáhon  mëg vót mikó nem is jutottunk  hanem evvè az ecetös ruhávā 

 ez nagyon jó  a lászt is lëviszi mög a daganatot lëhúzza  én esz
t
 még az én 

fijamná is mikó lázas vót  még eszt én alkalmasztam  ecetös ruhát szépen  hát 

ëty kicsit kellemetlen a szaga  asztán száraz ruhávā  de ez nagyon jó bevát 

mindig  mè az ecet húzza lë  csak fejre nem szabad vót  ha lázas vótá csak a 

lábra  mög a kezet lëkenyni  a lábára mög így ruhát rátönni  ez minygyá 

lëhúszta a lászt  eszt még én is íty hasznátam  nemcsak a szülejink  a zén 

családomra.  

 

 

*** 

A b) hangfelvétel készítésének helye: Egyházaskér. Ideje: 2016. Gyűjtő: Nagy 

Krisztina. 

Adatközlő: B. Á. (1957-ben született Egyházaskéren; iskolai végzettsége: 

általános iskola; foglalkozása: nyugdíjas)  

Téma: disznóvágás  

Lejegyezte: Nagy Krisztina 

 

ÁTÍRÁS  

– Jó napot Árpád!  

Jó napot kivánok. 

– Tu
d
na nekem mesélni arròl hogyan  indult ëty hagyományos 

disznóvágás napja  a gyerëkkorába? 

Hát igën  valamikò régön   ugyë összejöttek az időssek a csoládok két csolád 

három csolád  összejöttek hajnalba  összejöttek és akkor hát ugyë hát a 

disznóvágás valamiko
r
 az ú

m
 működö

t
  hogy a disznóvágás ugyë ö ö naty társaság 

 mindig naty társasá
g
 vó

t
  hajnalba kezdődö

t
  ëggy ëgy ëgy jó kis pálinkávā 

indút a dolog  mire kiviratt  ugyë viradáskó kimöntek mëgnészték mögnészték 

a a a  vágni valót a disznót  hát a sógor koma jóbarát a böllér hát ugyë  hát 

kihúszták kihúszták a zólbù mö
k
történt a a disznóölés  persze persze mindën 

ēkészítve hát utánna mëgint ëgy-ëgy pálinkávā esztet mök köllött ünnepőni  mök 

köllött locsóni  ugyë hát majd asztán a szalmát ugyë ēkészíteni mindön szalmávā 

pörkőtek  sőt ëty kis tűz is vót csináva  külön  ëty kis tűz ami nekünk a 

gyerököknek  
vót

 készítve ami nekünk az vò
l
t a dógunk ugyë hogy aszt a kis tüzet 



 

 

mindig  mindìg éledbe tartani  mer hoty hát ha nekik köllöt ëty kis láng mindön 

akkó  
ugyë

 elégött a szalma a disznón amit ráraktak akkor aszt a ha újra köllöt láng 
akó

 a kis tüzrű vëllávā vötték újragyújtani mög mindön 
të
hát a gyerököknek mögvót 

a munkájuk  na mikó ezök mindön mindön  mikó ez mëgvót a pörkölés 

mindö
n
 félig-meddig vót mög a pörkölés  mer akkó akkó jöttek ëgy ijen ö ö  

ijen nagy vasak amiket ugyë szintén a tűzbe melegítöttek hát ö ö  nem tudom 

mögmondani mirű kapták a nevet  de szímovity vasnak neveszték  azokat a 

vasakat főhevítötték és azokā sütögették ugyë aszt a részt ahol a láng nem érte jē  

nem tutta möksütni a bőrit nëki mindön tehát a sonkák alat
t
 (x) mindön sütögették 

 szímovity vas  hát ö ö  ez vót  ennek neveszték  akkó de máji napig nem 

tudom hogy mért  mirü kapta eszt a nevet  na 
j
és akó na 

j
és akó utánna mikó ez 

mögvót akkó persze a disznót asz
t
at mosni köllött mög mindön  persze mink 

gyerökök hát ojanok vótunk hoty hát a a a  disznónak általába ēveszött a füle  

mer ugyë ha a fülit asztat ugyë szépen mög vót sűve hát  lëlopkottuk késsē 

lëdarabógattuk ēlopkottuk  majd a farkát is persze a farkát is  hát há hogynë hát 

az a vékony kis vége neki szépen mög van süve  na de na de későb rágyüttek 

ugyë a zidőssek oszt akkó hát asz nem lehetöt úgy  nem hatyták annyiba  és akó 

hát fokták oszt akó mögpörkőve akkó a malac farkát ugyë hát visszagyukták  

visszafordították osz
t
 begyukták ugyë há má magyarú mondva a a a fenekibe  a 

disznónak  má akkó mán a gyeröknek nem köllöt  mikó má látta hogy az 

micsoda hát nem köllöt  há
t
 ezök ezök így möntek mög persze utánna asztán 

fojtatódott a munka ugyë a zembörök mindig ëty kicsikét mëkpálinkásztak  (x) 

persze fojtatódott ugyë a a bontása a disznónak mindö
n
  azzā csináták ugyë (x) 

röktön lëvënni a fejet torka ajját  persze a zasszonyoknak röktön köllöt a torka 

ajját  as sütni a röggelit készíteni a vért ugyë fő löt véve  aszt
at
 sok 

vöröshagymávā a sűt vér torka ajja  a májat mikó má
n
 fö van bontva persze a 

májnak ëgy részit a zasszonyok főszelték  akkó csináták aszt ijen hájas ö ö 

burkoladba 
j
is csinátak ojat is csinátak  de általába ijen szaftossan mökcsináták a 

májat is  az vót a röggeli  majd utána ugyë persze persze a munka ugyë halatt 

előre mindön ugyë (xx) a sonkákat a szalonnát aszt okvetlenül persze a 

szalonnákat ugyë valamikó nagyon köllöt  a szalonna h
o
 azok a szép szalonná 

szép darabokat kiszeltek kiváktak ugyë azok möntek a sózóba  a sonkák a sózóba 

 a karajt is ëgy részit a sózóba  valamit mök hát ugyë persze füstőni (x) füstőni 

a sózóba  füstőni valamit mök hát összeszeltek akkó nem vót méjhűtő  abba a 

zidőbe akkó azokat lësütötték  lë vót sütve és akkó fóró zsírba táróták ugyë  

mer asz bármikó elővötted akó az mindig fris vót  finom vót fris vót  (x) csak 

fő köllöt melegíteni  no persze persze úgy 
ahogy

 a munkák ahogy möntek ugyë a 



 

 

daráthús mindön akó akó hát a zasszonyok ugyë a röggeli után készítötték hát má 

nem ebéd vót készítve az mán inkáb vacsora vót  az mán inkáb vacsora mer akkó 

má mög vót ugyë hát a a a  hurkatőtés kásás hurka kòlbász  májas hurka  

persze akkó gyüttek gyüt még ëgy ugyë a a a  gömböc ahogy monygyuk gömböc 

a varsli a gömböc  hát it hát it vót ugyë a gyomor asz kitakarítva szépen az a 

gömböc  de még az mellet még ugyë ha nagyob vót a jószág (x) mindön akó vót 

anyag akkó csinátunk még ëty kisseb gömböcöt is amit a kis pál annyát  

takarították ki de az is ëggy ojan szép nagy része neki a a a  bél véginé ugyë mint 

min
t
 a gyomor  az is mög vót tőtve  persze hogy az nagyon finom vót mindön 

ugyë hát ez a varsli  majd utánna ugyë há vót aki  persze há
t
 hát magyarú hát 

így nem tudom máskéb mondani de a hútyhójagot ugyë  asztat aszt is 

kitakarítoták  és akó hát asz van amikó van amikó ö főtőtötték kolbászhússā 

füstőték (x) nagyon nagyon finom dolog az is úgyis nagyon jó  hát de va
n
 amikó 

a gyerököknek ugyë főfùjták ki löd dógozva nyútva meleg vizzē kinyútani minné 

nagyob lëgyën  és akó és akó főfújva és labda labda lëd belülle hát avvā 

labdásztunk ijen is ijen is vót  útyhogy hát eZ  na majd ugyë persze hogy 

ēhalatt a zidő ugyë este má mindën a hurka kóbás sütés  este ugyë a paprikás asz
t
 

në is haggyuk ki  persze hogy hát (x) nagyon zsíros gyönyörű nagyon zsíros 

disznótoros paprikás  mer ugyë mán este mán a zembörök a zsírossággā tele 

vannak  útyhogy hát a a a vacsoráná ugyë paprikás szárma  sőt asztán a leG 

lekfinomab része vót ugyë nekünk gyerököknek hogy akkó csináták a zasszonyok 

mindig a hájas kiflit  azva a friss hájjā mindën o
j
an gyönyörü hájas kifliket 

tuttak sütni hogy asz hogy asz fogalom  úty h
ogy

 hát ez vót nekünk gyerököknek 

főleg  hát persze utánna ugyë möntek (x) a szalonnák a szalonnák a a csülkök a 

sonkák amiket lëszëttek mind
ön

 a sózóba  há persze hát a szalonnát asztat néty 

hétig sószták  a nagyop sonkáknak hat hétig vót a sózóba  utánna kerűtek 

füstölőre  de persze közbe kihatytuk ugyë  közbe kihatytunk (x) ëgy részt  itt 

amikó ugyë hát az abálót ugyë hát a nagy vasüzsdbe hát persze hát hát a vasüzsdbe 

ugyë hát abba fősztük a fejet  a belsőségëket  ugyë benne vót a mája a vesék a 

lépe mindën mindën benne vót  és na jés as csak válogatni utána persze hát (x) 

abbù lëttek ezök a ezök a disznó disznóságok csinávā magyarú ugyë a 

disznóságok ugyë úgy a varsli úgy a májas úgy a úgy a kásás hurka  esz
tet 

gyönyörű nagy vasüzsdbe persze mikor ez mindön készen vót ki löt szödve  

mindën ugyë a zabalét nem doptuk ē  a zabalé az nem vót ēdobva mer ugyë 

után
n
a ezëket a hurkákat ezëket a varslikat ezöket ki köllöt újrù abáni  mert azok 

a nyerzs bőrök ugyë úgy a gyomor mindön  azok a mök kölöt hogy főj
j
enek me 

külömben nem lehetöt vóna táróni füstőni  na majd mikó ez mindön mögvót  



 

 

utánna persze addig a zembörög dógosztak akó a szalonna ami zsírnak való 

szalonna vót fődarabóták ëtyforma szép kis kockákra  vaty ki hoty szerette  

csíkokra  vaty kockákra  utána indút ugyë a sütés  a zsírsütés  finom finom 

töpörtyű lëd belülle  mindën  szép zsírt bödömbe táróva útyhoty  hát a 

disznóvágás ugyë ugyë nagyon soká  nem hoty soká  de persze hoty sosë sosë 

nem tart sokájig  így monygyák mer ugyë hajnalba kezdődik késő este néha még 

az éjszakába fejeződik  mer a zesti vacsora után  ugyë mer az má vacsora  

akkó akó még jön ëty kis borozás ëty kis pálinkázás jó vacsora borozás kártyázás a 

zasszonyok persze  űk végezik a dógukat űk mosogatnak takarítanak az a sok 

zsíros dolog utá
n
  hát  íty történik ëgy disznóvágás.  

(Megjegyzés: a szöveg első mondatában a család szó a hangja jóval zártabb a 

köznyelvinél, ezért itt o-t rögzítettünk.)  
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ÁTÍRÁS  

 

No, én ȧ pȧrȧszti munkābȧ születtem ȧ nȧtyszülejim is,  ȧ dédiszülejim is, 

minnyājȧn pȧrȧsztok vótȧk.  Én erre emlékszëk visszȧ, ezërkilëncszāznegyvembe 

születtem, mindënt kézzē iltettek.  MëG szāntottȧk lovȧkkā, vótȧk nëkik lovȧjik, 

és ȧvā këlët szāntȧni, mëg mindënt kȧpātȧk. Mëg még én is mindënt kȧpātȧm, amit 

këllëtt.  Kézzē ítettik ȧ ȧpróhajmāt is, mëk kézzē még iltettink kukoricāt is. (x)  

Ȧ kȧpātuk ȧ krumplinȧk ki, de ȧ lovȧkkā 
j
is szāntottāk ȧ földet, és ākkó ȧszt is úgy 

ítettik ȧ  eke utān, ȧ lovȧk szāntottȧk, osz eke utān. Pȧrȧsztkocsik vótȧk, (x) ojan 

fȧkerekí
j
ek és csí

v
 vót rȧjtȧ. Ojan kocsikon jārtunk. Gumikerekí kocsik nem vótȧk. 

 Útyhogy mindënt kézzē këllët iltetni is, mëg kȧpāni is, útyhogy nem vót permet, 

nem vót trȧktor, (x) ȧ lovakkā szāntottȧk is ȧ szülejink, mëg még mink is mā  úgy 

szāntottunk. Mos mā vȧnnȧk trȧktorok, de ugyë, mosmā ëty kicsit kënnyebb ȧ 

munkȧ.  Bȧromfi 
j
is vót, tehén is vót, lovȧk vótȧk, mondom, bornyúk is vótȧk, 

mȧlȧcok is vótȧk, libāink is vótȧk, kȧcsāk is vótȧk,  tyúkok, pujkȧ, útyhogy 

bȧromfi vót mindég a hāznā. Vót mit lëvāgni ȧ  ételbe, útyhoty këllët mȧgunknȧk 



 

 

mëktermelni ȧsztȧt.  Kukoricȧ vót mindig béven,  ez ȧ hāznā mindën vót, ȧmit 

këllëtt, mer mindënt mȧgunk mëgtermeltink, kézzē këllët mindënt beítetni mëg 

mëkkȧpāni.  Nem vót permet, hogy bepermetítink vóna, hogy kënnyeb lëgyën ȧ 

gȧz, de mindënt mëk këllët kāpāni. Ȧ szülejim is úgy montāk, mëg ȧ dédiszülejim 

is úgy montāk, hogy mindënt ȧzelétt is, de mā mink is úgy dógosztunk, de mos mā 

kënnyeb mā, idéseb vȧgyok, de kënnyeb mos mā, mer ȧzé ëty kicsit ȧ trȧktor segít, 

szȧporābbȧn mén.  Férfijak szāntottȧk, ȧ ȧsszonyok mëg mëntink, osz kȧpātunk, 

de még gyomlāni is këllëtt ȧszt ȧ ȧpróhȧjmāt, mëg ȧ zéccsíg, répāt, ȧszt nem 

lëhetëtt nȧtykāpāvā, ȧszt mëk këllët kiskȧpȧcskāvā gyomlāni, mëg ȧ kezinkē 

mindën gȧzȧt kiszënni, de még ȧszt ȧ ȧpróhajmāt, ȧszt még ëggyenkint këllët 

kiszënni, nem is lëhetët, hogy mȧrékszāmra szëggyik. Mos mā ȧhhó is vȧnnȧk 

gépezetëk, de ȧkkó ëggyënkint këllëtt kiszënni.  Ȧ krumplit is mind kȧpātuk ki, 

osz úgy szëttik ëssze.  Ā kukoricāt ȧszt mind këzzē szëttik lë.  Ȧ csípëlőgépeket 

is ȧ embërëk kȧszātāk, ȧ buzāt lëkȧszātāk, oszt nekink këllëtt ȧsszonyoknȧk föl 

köllöt mȧrkóni.  Szépen mind kévékbe bekëtëzni,  ȧkkó kocsirȧ rȧktāk embërëk 

ā kívíket, oszt úgy ësszerȧktāk nāty kȧzȧlbȧ, ȧkkó ȧ csípëlégépek odȧmëntek, oszt 

sorbȧ lëcsípë kicsípéték ȧ buzāt. Úty këllët zsākogbȧ.  Ȧkkó ȧ embërëk ȧszt 

főrȧktāk ȧ kocsirȧ, osz vitték hȧzȧ. De pȧrȧsztkocsikvā jārtunk ȧ pijȧcrȧ is,  oszt 

mindig ȧkkó ojȧn nȧgy dëszkāt kërësztí tëttek ȧ kocsirȧ,  oszt ȧ pȧrȧdicsomot ȧszt 

nem lëhetëtt ugyë ëgymāsrȧ rȧkni, mer ësszenyomóttȧk, hȧnëm ȧkkó ojȧn nȧgy 

dëszkākrȧ rārȧktāk ȧ kosȧrȧkȧt, osz ȧrrȧ rȧktuk ȧ pȧrȧdicsomot, osz úgy vittik ȧ 

pijȧcrȧ elȧnni, hoty kȧpjunk pészt is.  

– És hova mëntek pijacra? Mejik piacra? 

Leginkābb mink itt këzē vȧgyunk ȧ Zomborhó, mëg ȧ Ȧpȧtinhó.  Erre 
j
ȧ két 

pijȧcrȧ jārtunk leginkābb.  Ëty pārszó vótunk ȧ Zȧgrëbbȧ is, odȧ vȧgonyon ȧkkó 

még rȧkottunk, úgy bepȧkótunk vȧgonybȧ, osz úgy mëntünk ȧ pijȧcrȧ. [zaj]  

Eszékre is jārtunk, oda, mā ȧkkó mā vót ȧutónk, vëttink ȧutót, és osz ȧkkó mā odȧ 

ȧutóvȧ mëntink.  Ȧkkó ȧz mā kënnyeb vót, de ide Zomborbȧ mëg Ȧpȧtimbȧ ide ȧ 

lovȧkȧt befogtuk, osz
t
 kocsin mëntink, mer ȧkkó még nem vót ȧutónk. 

Lȧkodȧlomrú szóló lëssz.  Ȧ régën ȧ kënyerkét ȧ hāznā gyúrtāk  be, úgy (x) 

dȧgȧsztottuk (x). Korān emëntünk, hārom órȧkkó.  És ȧkkó ȧ [zaj] tésztāt 

bepȧkótāk, osz vitték ȧ pékhé, úGY  (x) ȧbroszogbȧ. Ȧkkó ȧ pék sitëtte. Ȧkkó ȧ 

kȧlācsot ȧszt is úgy csinātāk, kovāszótȧk othun, osz
t
 ȧkkó ȧszt is úgy vitték ȧ 

pékhé, ȧ pék mëksitëtte, mer sok këllëtt.  Nem vót elég kevés, mer nȧgy 

lȧkodȧlom vót. Mikó nȧgy lȧkodȧlom vót, hāromszāsz szeméjës, ȧkkó vót tísz-

tizenkét ojȧn jó nȧgy ȧbrozbȧ becsomȧgót kënyér is,  kënyértésztȧ, mëg 

kȧlācstésztȧ 
j
is. Ȧkkó ȧ pék, ȧkkó ȧszt othun nem lëhetët mëksitni, ȧszt vittik ȧ 

pékhé, úgy ȧsszonyok,  oszt ȧ pék mëksitëtte.  De még régebben ȧkkó ojā
n
 



 

 

kissebbek vótȧk ȧ lȧkodȧlmȧk, nem vót ojȧn nȧty szeméjës, ȧkkó othun is tȧrtottāk 

ȧ lȧkodȧlmȧt, útyhogy kihurcókottȧk ȧ szobāgbú, osz othun tāncótȧk, mëg vótȧk 

zenészëk.  De mos mā, mā ëty kicsit késébben ȧkkó mā vȧnnȧk termëk, mos mā 

úgy termëkbe vótȧk ȧ lȧkodȧlmȧk.  Mostȧn ȧ pékné lëhet szépen mëgrëndéni ȧ 

kënyeret is, mëg ȧ kȧlācsot is, nem ké gyúrni ȧ ȧsszonyoknȧk. Mer ojȧn korān 

këllët rëggè fékēni, két órȧkkó, mëk hārom órȧkkó.  Mer vót, hogy ëgy nȧp két 

lȧkodȧlom is vót.  Két lȧkodȧlom is vót, osz ȧkkó ȧ pék nem vót ijen sok pék, 

csȧk kettő a fȧlubȧ, ȧkkó nȧgyon korān këllët fékēni ȧ elséknek, hogy ȧ māsodikȧk 

is jussȧnȧk bë ȧ sorbȧ.  Mer mëk këllët síni elébb a kënyérnek, utānnȧ ȧ 

kȧlācsnȧk.  Hȧt ȧkkó (x) vót, hogy hārom nȧp is eltȧrtott ȧ készilédés. El el 

elsí nȧp gyúrtāk ȧ levezsbe vȧló tésztāt  ȧsszonyok.  Nem vótȧg gépek, minD 

kézzē këllët szépen elsodorni, mëg ëssze is vāgni. Vāktȧk hosszú tésztāt is, mëk 

kockās tésztāt is. Két fȧjtāt.  Ȧz ëggy egész nȧp eltȧrtott.  Vót ȧhun szāzötven 

tojāzsbul is, oszt ȧszt mind kézzē këllët elsodorni nyújtófāvā.  Ez vót ȧ elsé nȧp, 

úgy vót ȧ szokās,  māsnȧp mëg vótȧk ȧ csibék lëvȧgdosni, ȧkikné vót csibe, 

mëk kocȧ lëvāgni, vagy bikȧ, mikó mi vót.  Ȧ hȧrmȧdik nȧp mëg vót ȧ kënyér 

mëg ȧ kȧlācssités.  Negyedik nȧp mëg vót ȧ lȧkodȧlom. Útyhogy mire gyitt ȧ 

lȧkodȧlom jó kifārȧttunk, ȧkik këzeli rokonok vótunk. Sok helën vótȧm,  mer ȧz 

én édësapām hȧtȧn vótȧk testvérëk.  Osz ugyë mindëggyiknek vótȧk 

csȧlāggyȧ
j
ik, ȧkkó mindënhovȧ hítȧk készíteni. (x) Mindëgyiknek két csȧlāggyȧ 

vót, osz mindënhovȧ hítȧk készíteni, segítkëzni. Minnyājȧn ësszemëntink, ȧkik 

vótunk első onokȧtesvérëk  minnyājȧn ësszemëntink. Kinek férje, kinek felesége, 

útyhogy minnyājȧn ësszemëntink. Sokȧn vótunk.  Ëgy nȧp vótunk negyvenen is, 

vȧgy még lëhet, hogy negyvenëten is. Ȧnnyijȧn ësszegyittink ȧ késziletre, mer 

këllët is. Këllëtt ȧ zëccsígët is mëkpucóni, ȧ sārgȧrépāt mëkpucóni, krumplit 

pucóni  levezsbe, mindënt. 

– És mijen süteményëket sütöttek? 

Ȧkkó mék siteményt is sitëttek, ȧkik nem mëntek ȧ  hȧrmȧdik nȧp ȧ pékhé, mer 

ȧnnyi szeméj nem këllëtt ȧ pékné, mer ȧ pékné csȧk ȧnnyit këllëtt, hoty segíteni 

mëkcsināni ȧ kȧlācsokat,  de 
j
én tuttam csināni ȧ kȧlācsot, én mindég mëntem ȧ 

pékhé.  Ȧkkó ȧ sitemént, ȧkik othun mȧrȧttȧk, ȧzok csinātāk ȧ sitemínyëket. Vót 

ȧ kupuszini mākos rétes, ugyë, [nevetés] ȧszt is nyújtottȧk, ot mindìk këllët négy 

ȧsszony,  ȧki ȧszt csȧk ȧs csinātȧ, mās
t
 nem csināt.  Ȧ embërëk mëktërték ȧ 

mākot, de ȧsszonyoknȧk këllët ȧszt is elkészíteni, mëg mëgnézni, hogy jó-ë vȧn 

mëktërve  mozsȧrȧgbȧ, nem dȧrȧló, mozsārbȧ.  Ȧz vót ȧ rétes, de ȧkkó csinātȧk 

sitemínyëket is.  Vót ȧhun csinātȧk, mindënhun csinātȧk linzërësset is,  mëg  

piskótāssȧt is, tortȧszeletëket, tekercspiskótāt.  Hāt útyhogy linzërës is vót, 

piskótās is vót, no mëg ȧ rétes is vót.  Útyhoty hārom fȧjtārȧ lëhetët beosztani.  



 

 

Ȧzé këllettink még negyvenen is, mer ȧ pékhé is këllët mindég nyóc vagy tíz 

ȧsszony, ȧkik ȧ kȧlāccsā rëndëlkësztek, ugyë segítëttek ȧ péknek mëkcsināni ȧ.  

Othun begyúrtuk ȧ tésztāt, ēlvittik, de mëg is këllët csināni ȧszt kȧlācsot, ȧkkó 
j
ȧ 

pék csȧk mëksitëtte.  Hāt így vótunk.  

– És a férfijak mi csináltak ez idő alatt? 

Hāt ȧ mondom ȧkkó māsnȧp ȧ férfijȧk mindég  lëvāktāk ȧ kocākȧt, mëg ȧ 

ȧsszonyoknȧk segítëttek ȧ csibéket  ēvȧgdosni ȧ nyȧkukȧt, ȧkkó bogrācsbȧ 

tizētek, osz (x) ȧ fórt ȧ víz, osz segítëttek lëfórāni, ȧkkó ȧ ȧsszonyok kopȧsztottȧk, 

útyhogy se mindënt këllët segíteni, mer húsz-hȧrminc ȧsszon nem birtȧ 

elvégezni, mer sok sok nép vót, ugyë. Vót, ȧhun hāromszāz mëk hāromszāz-

hāromszāzëtven szeméj ātlȧgba ennyi vót, mer  tëbben vótak tes
t
vérëk ȧkkó 

ȧnnȧk minnek ȧ gyerëkejiket is mëk këllëtt híni,  úgy vót ȧ szokās.  Ȧkkó mëg 

mā ȧ kocākȧt is lëvāktāk ȧ embërëk, ȧszt is a férfijȧk csinātāk, mëk hȧ ȧkik vāktȧk 

bikāt nem vëttek kész húst, ȧkkó még ȧ bikāt is këllët segíteni ȧ hentësnek is 

lëvāgni, mer ëgymȧgȧ nem birjȧ.  Útyhogy ȧ hússā jobbȧdān, ȧ embërëk ȧ hússā 

dógosztȧk jobbȧdān, de mondom (x) ȧ csibéket segítëttek lëfórāni a fóró vízzē  

mindég négyet-ëtët, vȧgy ȧhāny ȧsszony vót  ȧ csibékné, ȧkkó ȧnnyit (x) 

lëfórātȧk. Elvāktāk ȧ nyȧkukȧt, ȧkkó ȧszt lëfórātāk szépen, és ȧkkó ȧsszonyoknak 

ki vót téve ëgy nȧgy ȧsztȧl, és ȧzon dógosztȧk, kopȧsztottāk, mostāk, ugyë ȧ vízbe 

mëk këllëtt ȧszt  pucógȧtni (x). Útyhogy vód dolog.  Hārom nȧpig ȧ 

lȧkodȧlmasmȧs elét hārom nȧp këllëtt így dógozni, ȧkkor mā ȧ lȧkodȧlomnȧk 

mikó elmút, ȧkkó mā (xx) csȧk këllët elhurcókonni széthurcókonni edényëket, 

hummi mer ësszevittink ȧ rokonyok edényëket is, osz sok ediny këllëtt, nem vót 

ëty hāznā ȧnnyi edíny. Vȧjlingogbȧ belerȧkni ȧ húsokat, ȧkkó ȧ csibehús kilën, 

ȧkkó ȧ kocȧhús kilën, ȧ bikȧhús mëgin kilën.  Hārom fȧjtȧ húst, ȧszt bë këllët 

osztȧni. Csinātȧk levest is, sít húst is, fét hús vót ȧ levezsbe. Ȧkkó sít hús is vót,  

ȧkkor vót fȧsirt is sittè, régën is, most is vȧn fȧsirt is sittè.  Ȧkkó pȧprikāst is 

fésztek. Ȧkkó mék kocsonnyāt is fésztek.  Ȧ kocsonnyȧ ȧz elsé nȧp vót 

mëkfézzè, ȧkkó ȧsz szépen mëgȧlutt,  ȧkkó ȧz mindig vót ȧ hívës hejre téve, osz 

ȧkkó ki mikó ȧkȧrt, ȧbbù mindig lëhetëtt ënni, ȧsz készen vót.  Ȧkkó mikó ugyë 

kész vót ȧ ebéd, vót fét hús, sűt hús, kirāntot hús, fét hús, ki mijent ȧkȧr.  Vȧgy 

hȧ māsnȧp ȧkkó mëg vót pȧprikās,  ȧkkó mikó mā vót zőtpȧprikȧ, ȧkkó csinātȧk 

tétëtt pȧprikāt is.  Útyhoty hȧ ojȧnkó vót ȧ lȧkodȧlom, nem télën, hȧnem ojȧnkó, 

mikó mā pȧprikȧ vót, mer ugyë télën nincs ȧnnyi pȧprikȧ, odȧ nem elék tísz-húsz 

pȧprikȧ,  sok këll, szāzszāmrȧ.  Mëg ȧz nȧgy bogrācsogbȧ fészték, nem is 

ëgybe. Hāt ëgybe nem lëhetët mëkfézni, sok këllëtt, tele. Ȧkkó ȧz mëgin ȧ 

szȧkācsné, vót fogȧddȧ szȧkācsné,  ȧz ȧz ugyë hāt ȧsz tuttȧ, hogy mā hāny 

szeméjre mennyi këll, ȧkkó ȧnnyit rëndësztek.  



 

 

– És hogy zajlott a lakodalom? Ugyanúgy kikérték a lányt, mind ma? 

Hāt igën. Kiké mënt mëntek ȧ kikérni ȧ  régën nem mënt ȧ komȧ vele,  csȧk 

mȧgȧ mënt ȧ vélegény, de ȧkkó mā, ȧz még ȧ zén ëregȧnyām idejibe, ȧkkó csȧk 

mȧgȧ mënt ȧ vélegény kérni,  de mā ȧ szilejimnek ȧ idejibe, ȧkkó mā vót, hogy 

mā mënt ȧ komȧ 
j
is, mëg ȧ mi idéngbe is ȧkkó mā mënt ȧ komȧ 

j
is. Nem 

mindëggyikkē, de ȧzé 
j
ȧ vót, hȧt mos mëg mā mindég mén ȧ komȧ 

j
is.  Segíteni 

kikérni ȧ lānyt.  

– És akkor ugyanúgy volt polgári, templomi esküvő? 

Igën, há mëgesküttek há
t
 

– És monygyuk, Kupuszinán voltak ojan szokások, amik más falvakban 

nem? Tehát ijen ëgyedi,  valami, ami máshol nem  fordult elő?  

Babona, vagy ami lakodalommal kapcsolatos? 

Nem, nem nȧgyon tudom ȧsztȧt,  ȧzé mer én nem vótȧm sëhun vidékën 

lȧkodȧlombȧ. Én nem,  nem hȧllottȧm ojan vȧlȧmi bȧbonȧsāgrú, ȧ zén ërek 

szilejim nem mesétek nëkëm sohȧ ojȧnt. 

– És itt is törik a tányért, a csészéket, mindënt, poharakat? 

Hāt, (x) mos mā nem, de  régebben még mikó én ojȧn kisseb lāny vótȧm, ȧkkó 

mind
h
ȧ ëccé, kéccé úgy ȧhovȧ vezették be ȧ mënyasszont, akkó ëty tānyért 

odȧcsȧptȧk.  Osz ȧkkó ȧz úgy pȧttogott, eltërëtt, ugyë. Ësszetërik, hȧ féthé 

csȧpjāk.  De (x) csȧk ëGY vagy két helën ȧmit emlékszëk visszȧ. Nem, mā ȧ zén 

idémbe nem nem hȧllo nem (x). 

– És mijen szokások voltak akkor?  Voltak ojan, ojan ö eseményëk, 

amik mëkhatároszták a lakodalmat? Tehát hogy most ez eszt a 

szerencséjé
rt
, vagy a jó szaporulatér vagy ijesmi? 

Nem, nem emlékszëk rā.  Nem mesétek, së nem tudok rùlȧ, hogy úgy lët vónȧ, 

vȧlȧmit montāk-ë vónȧ, vȧgy ùgy beszégettek vónȧ rùlȧ, így nem emlékszëk ȧrrȧ.  

– De ugyanúgy volt mënyecsketánc, pénzgyűjtés? 

Úgy vót, mënyȧsszonytānc vót szépen este,  ȧkkó vitték ȧ mënyȧsszony āgyāt 

este, ȧszt mindig este vitték.  Ȧ nȧgy dunyhāt bekëtëtték mëg a két vānkust, osz 

ȧkkó nȧgyon vitték zenévē, zenésztek, odȧ, ȧhun ȧ vélegényhāz vȧn ugyë, mer 

ȧkkó ȧ mënyȧsszont ȧ odȧ vezették ȧ vélegényës hāszhó,  osz ȧkkó odȧ vitték 

szépen ȧ mënyȧsszony āgyāt.  Ȧkkó montȧ ȧz vót este csināvȧ, mindig este 

rëndëszték, ȧkkó mikó bevitték ȧ dunyhāt, mëg ȧ két vānkust, ȧkkó ȧ 

mënyȧsszonyt,  vót ȧ mënyȧsszonytānc  szépen ȧ ȧ nȧgyob rokonyok, mëg (x) ȧ 

kërësztȧnyāk, kërësztȧpāk, ȧzok mindiG dobāgȧttāk ȧ pészt, hogy ȧ zënyim ȧ 

mënyȧsszony, zënyim ȧ mënyȧsszony, kërësztȧnnyājé ȧ mënyȧsszony, 

kërësztȧpjājé ȧ mënyȧsszony,  mëk hāt ȧkik nȧgyon këzeli ësmerésëk vótȧk, ȧzok 

is mëntek, osz tāncótȧk ȧ mënyȧsszonnyā.  Nȧ, ȧkkó mikó elmút ȧ 



 

 

mënyȧsszonytānc, ȧ vélegény mindig begyitt, ëggy idére rā, hogy mos mā tāncót, 

ȧkkó ȧ vélegény (x) is lëtëtt ëty pénszt odȧ ȧ ȧsztȧlrȧ, osz ȧkkó i kivezette ȧ 

mënyȧsszont,  ȧkkó utānnȧ lëvetkészték, ȧkkó fëlétëszték mënyecskeruhābȧ. 

Ojȧn,  ȧkkó még régën ȧbbȧ népviseletëzsbe, mos mā nem népviseletëzsbe 

étëszkënnek.  Fëlétëszkënnek ëty kicsit, de utānnȧ minygyā újrȧ étëszkënnek 

ebbe māsigbȧ.  Kétféleképp mos étëszkënnek, ȧkkó csȧk ëtyfélekép vót
ȧk

.  Hāt 

így ez vót ȧkkó ȧ szokās így régën (x) régën vót ez mā.  Hāt ennyire emlékszëk 

visszȧ.  
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ÁTÍRÁS 

 

Na, ez vót az eljeddzés, ugyë akkor maj majd má
r
 most után

a
 rátérünk a 

lakodalomra, maj mikó ott mögbeszéték a lakodalm,
 

akkor beszéték mög, 

eljeddzéskó a lakodalmat, hogy mikó lössz a lakodalom,  t
e
át nem úgy vót, hogy 

majd  két hét múva vagy má hónapután mögyünk a ö ö kössékházára vagy ö ö 

tanácsházára  ugy
ë
  ahogy monygyuk, me

r
 monygyuk mind a  kétféleképpe

n
, 

hanem legaláb ëggy évet mindig vártak a lakodalomra, mijért,  nevētek 

disznókat, tyukokat, bornyút, ugyë mind a gazdák készűtek ám, ëggyik fél is, a 

másik fél is,  tehát hogy ēkészíccsék aszt a lakodalomra való dógot, hogy  

készűni köllöt rá, tehát ëggy éf köllöt, hogy főnevejjék ezëket a jószág, ugyanúgy 

a másik fél is. Ö  ö és akkor ugyë mi vót a lakodalomba, most  közbe 
ë
ty kicsit 

belevágok, hogy nem úgy vót, hogy mámma van kokakóla mög mit tudom én 

szprájt vagy  bálántájn vagy mit tudom én, viszki, ide-oda, hanem vót  bor  

mök pálinka,  és megylé vót a a a züdítő a gyerököknek, tehát az a metykompót, 

ami a zasztalon vót, aszt szódavízzē  vegyítötték a gyerököknek, és aszt itták a 

gyerökök,  t
ehá

t nem vót annyi válogatni való, mind mámma. Tehát bor, pálinka 

és a megylé a szódávā.  Má áttértem a vacsorára, az nem is lényeg, mán 



 

 

gondolom a vacsora, ez má útközbe majd, ö ö  
hoty

 
h
ogy mi vót a menü, me

r
 

általába a menü ugyanaz maj
d
nem mind ami, ami, ami most van.  És akkó át esz 

hoty kezdődött a lakodalom, úty kezdődött a lakodalom, amit montam, hogy 

készűtek ëggy évet rá, és akkor ö ö  nem vót ijen hogy most legénbúcsú vagy 

lánbúcsú, vót, összejött ëty pár kolëga,  ö ö zëggyik házná, másik házná lányok, 

és akkor ott ëty kicsit ēmulatosztak vagy  ēbúcsúszkottak ëgymástú,  maj
d
 

készülőttünk a lakodalomra.  Tehát sátrak, sátrak, ami sátor, tehát a sátoros 

lakodalom, nem hogy maj bemögyünk a Mórába vagy a hotëlba, az vót a zigazi,  

az a sátorálítás,  amikor loptuk a pargbù a virágot, mög a, mög a tujafákat 

kiszöttük ö naty kocsikkā, de há
t
 ez így vót, így gyerökök is, ahun ház előt vót este 

aszt összelopkották,  ö ö attak is hozzávalót, de vót mikó úgy össze köllöt 

lopkodni, hogy kidíszíccsük a a a te má gondolom a sátrat. És ami vót, csak a 

krëppapír,  nem vót lufi mög mit tudom é
n
, és ez vót a szép de ö igazi, ténleg 

ojan jó , të is vótá bisztos ijen (B: persze) lakodalomba, hoty sátorba, há még 

annó gyerökkorodba 
j
is, de a maji világba má nem nagyon van ijen. Van hoty  

tele ijen hélijumos lufikkā, mög mit tudom én, mivē, csiricsáré kínai dógokkā 

kidíszítik a term
öt
.  Na, és akkó mi van, u az van, hogy  ö ö a  lányos hásztú, 

 vagyis, igen,  a vő nem, a vőlegényös hásztú indút  két koszorúslány,  aki 

elvitte a mënyasszonynak, t
e
át ijen küldöttye vót.  T

e
át a, a ö két,  vót 

kiskoszorúslány és natykoszorúslány.  T
e
át azoknak a  hajugba kidíszítve, 

ugyanoja
n
 ëtyforma ruhába mög a vőfény ugyë, az okvetlen mönt velük.  És akko 

vitték a  mënyasszonynak a csokorját, mög ugyanúty szintén a vőlegény  majd 

esz visszafelé is, majd úgy mondom 
ē
, hogy ez visszafelé is van.  És akkor a 

koszorúslányoknak mök köllöt tanúni a verset,  és úgy léptek be a zanyai 

hászhoz, ott ahol a lány vót,  hogy ēmonták a verset, asz hosszú, tizën én is 

vótam ëty háromszó-néccő, de nem nagyon tudom ēmondani,  ëgy-ëggy, ëty-két 

mondatot tudok esetleg mondani, hogy, szintén úgy van, ho: Beléptem e háznak 

viruló ajtaján,  mejnek piros rózsa nyílik a zablakán.  Az a piros rózsa 

elmosojodot ránk,  mer
t
 most köszöncsük kegyelm

ük
 hajlékát, éljen.  Tehát és 

ëggy ijen, pár ijen, ijen  ö ö ö  tizen-valahány monda, vagy vers után, verszak 

után mökszólal a kiskoszorúslány is, hogy: Áj fére barátnőm, majd én is beszélek, 

 me egy ijen lánytól, mint te, sosë félek.  Látom a hat akós hordóbó
l
 jó 

felhörpintettél,  a mijen hordó alatt itt-ott felejtöttél. [nevetés]  És akkó no 

mosmán ez a lényeg benne, hogy ők eszt it ēmonták, és mikó ē ēmonták a verset, 

akkor átatták a vőlegénybokrétá
t
, főtűszték a vőlegénynek, a vőlegény átatta a 

mënyasszonycsokrot, s azok visszavitték a mënyasszonyos hászhoz.  S akkó úgy 

indút a zegész, hogy  ö, a mënyasszonyos, nem ëgybe, mind most, hogy innen is 



 

 

ëty kicsi, mög onnan is, hanem akkó elindútak, hogy ez a, ez a csapat ëlindút ö 

ëggy órakkó vaty kettőkó, me
r
 általába ëgyre vótak hívogatva,  a másik házná is 

szintén, és akkó mögvót, hoty három órakkó talákoznak a,  a tanácsháza előtt, 

ahol lössz a zesküvő.  Persze, ugyë ëggyik zenekar, másik zenekar, és végig 

énekölve a  nagyuccát,  körözbe, hosszába,  nótaszóvā,  kisérték a 

mënyasszonyt, ugyanúty kisérték a vőlegényt, és a két csapat (x)  vetélködöt, 

hogy minné hangossabbak lögyönek, mejik a hangossab, de ëggy útvonalon soha 

nem vót szabad mönni.  T
e
át amejikön mönt a mënyasszony,  azon a vonalon 

nem möhetött a vőlegény.  Së visszafele mán, mer ez ëggy ijen babonaság vót, 

hogy  ezën a zúton möntünk a kössékházára, visszafele má
n
 kerülőúton  ö ö 

jutottak ē vissza a zanyai hászhoz.  És asztán vót a kikérés, ugyë, mögesküttek, 

de még nem löhettek ëggyütt, hanem vissza kő mönni,  a zanyai hászhoz, és ot
t
 

kérték ki ùjra a lányt,  hijába vótak má mögesküdve, az még, még, még nem  

fért bele ebbe a zegézbe. Tehát ēmöntek vissza kikérni.  Ésakkó it mönt szintén 

ez a  ö ö kikérés, hogy a vőfény  nem tom hány pohár bort mök köllöt 
h
 igyon 

ahoz, hoty, hoty fölatták a kérdésöket, hogy az, annak válaszolni köllött r
á
, és vót 

ojan eset, hogy  ez má majnem veszeködézsbe torkollot, hogy nem aggyák a 

mënyasszonyt, és nem aggyák 
a
, és  addik húzzuk, ameddik csak birjuk,  t

e
át ez 

bennük vót, ez ijen szokás vót, és ott ahol mán ëty kicsit  ö ö jobban fölöntöttek, 

ot mán néha vót úty, hogy  hát majnem vereködézsbe kerűt a sor, de akkó së 

atták, és akkó a vőlegénnek ott áni köllöt, mind a szobor, hogy èkapja aszt a 

mënyasszont végre, vagy nem kapja el a mönyasszont.  És akko
r
 mikó ēkapta, 

akkó lëtáncótak ott, és akkó a vőlegény ēvitte, ēmöntek haza, akkor  ugyë 

kikisérték, azza
l
 kisérték ki, hogy,  hoty, hogy is van az a nóta, [torokköszörülés] 

 hogy,  na, most it mögátam,  [sóhajt] jaj, Istenöm, hogy is van az a nóta.  

Ez a kislány, ha fölül a kocsira,  mer
t
 most viszik más idegön faluba.  Hogynë 

sírna, édösannyát ēhaggya,  szép életit soha vissza nem kapja.  Most ennek van 

töb
b
 verszaka, hogy në énekőjjem ē végig mindet, t

e
át ezzē kisérték a lányt a,  ö, 

kocsira, mē kocsivā vitték, kidíszítött lovakkā,  mëg mit tudom én, ö, és akkor az 

vót a szokás, hogy ahova a mënyasszony fölűt,  oda mán előzőleg ēkészítötték a 

nyoszojákat, me vótak nyoszojáslányok,  a párnát, a paplanyt, a, a  dunnát, a 

tolldu, libadunnát, mög mindönt, amit a mënyasszon kapott,  értöd, és akko
r
 

körűmöntek a faluba, mënyasszonyostú, körűmöntek a faluba, és mutogatták, hogy 

 hát ez nem szögén láán, dunnája van, ugyë, me
r
 és akkó ugyë me

r
 vótak nézők, 

kint vót a zegész ucca,  zegész falu kint vót, és akkó kaláccsà kínágatták űket, 

mëk hát bámészkottak, hogy no, há
n
 paplant kapott ez a lány. [nevetés]  [köhög] 

És úgy jutottak el a vőlegényös hászhoz, t
e
át vitték a nyoszoját, a zegész  hogy 



 

 

monygyák, hogy mondták akkó, kor’  nem korozsma, hanem  hozomány, 

hozomány.  De ez a a  ö ö mënyasszony hozományávā möntek, azzal möntek 
ē
. 

 A többijek möntek gyalog, ki kocsivā, ki gyalog, de aki gyalog mönt, az 

végigénekőte ja  a zenészökkē a zegész  nagyuccát, kinek mi jutott eszibe,  

ez  a  Lakodalom van a mi uccánktú kezdve végig.  Ö ö  mög, mög ö ö  

hogy van az a nóta is, most hirtelen, látod ëty së jut eszömbe a nóták közű, hogy,  

hogy  A nagyuccán végestelen végig,  mindön kiskapuba virág nyílik.  

Mindön kiskapuba kettő-három,  sej, csak az ënyém, babám hërvatt el a nyáron. 

 És akkó eszt ijen szépen, ennek van még verszaka, és példá
j
ul csak ez a zëggy, 

és akó, no és akkó ahogy halattak hazafelé, akkó  például monták aszt, hogy 

Danijékná ég a vilá
g
, vagy Danijékná füstös kémény,  sokat ot hát a vőlegény, és 

ki torogbú, ki hogy birta, úgy ö ö kijabát, mög a násznagyúrra, hogy  ö árok 

szélin szalad a nyúl,  fogja mög a násznagyúr, de az ëty kicsit möksózva, hogy 

bassza mög a násznagyúr. [nevetés]  Aki bátrab vót, az odamonta a vőlegénnek 

mög a a vőlegény gatya nékű, mög ájjunk mög a sarkon, me mënyasszonnak 

pisáni kő,  hijába sijettek, nem, a mënyasszont ot mögpisátatták a sarkon. 

[nevetés]  Mondom, ijen sok hüjeség vót, mire, mire oda
j
értek.  Na, most, ott is 

szintén várták pogácsávā, hoty haza
j
értünk ö vacsorára,  apró piros pogácsára.  

Anyuka, már ne a zanyós mög a zapós az
ok

 kaláccsā, pálinkávā  várták a 

fijatalokat, és akkor ö ö, ëggy-ëggy  ö ö kalácsot mögöttek, mögittak, ittak abbú 
a
 

zitalbú, és hátrafele,  hátrafele dopták a, hogy néz rám most, [nevet] néző rám, 

hátrafele dopták, mer az vót a szöröncs
e
, hogy nem szabad utánnanézni,  hogy 

terméköny lögyé, hoty sok gyerököd lögyön, mög mit tudom  hátradopták a 

poharat, és nem baj, ha az az összetört,  ö ö és csak úgy léphették át a ö ö a a 

sátor küszöbét. És akkó utánna mönt mán asztán a mulaccság és a vacsora.  

É
j
félkó a mënyasszony átőtözött, 

é
s akó jött a mönyecsketánc,  és akó a 

mönyecsketáncná is a fijatal lányok, a koszorúslányokkà ëggyüt gyërtyákkā 

körűtáncóták a mënyasszonyt,  hogy, mejiket is?  hogy ö Eszt a kislánt, 

igazán csakugyan nem a zannya nevēte.  Ződ erdőbe de igazán, csakugyan a 

vadgalam
p
 kőtötte. [dudorászik] néki, nem tudom, a zédösannyá

t
,  hogy aggya 

néköm igazán, csakugyan feleségű a lányá
t
. Eszt a lányok énekőték.  És akkor 

asztán jöttek a zasszonyok,  akiknek be vót kötve 
a
 fejük, mer nem ám hogy maj

d
 

frizura, azoknak be vót kötve 
a
 fejük, ijen masnira, értöd, így be vót kötve, és azok 

mög énekőtek, hogy Nemsokára mönyecske lössz ebbű a lánybú,  kere
k
 konytyot 

csavarunk a hajába.  Ő lössz a zén kedvesöm, / ű lössz a zén drága kedvesöm, ö ö 

ö, esztendőre ēvöszöm,  esztendőre ēvöszöm, szintén úgy, lössz a zén drága kiss 

feleségöm, ez a vége neki.  És akkor utánna ö ö táncót a, előssző is táncót a  



 

 

zanyukávā,  asztán a zapukávā, akkó szólították a zanyóst, akkó szólítá 

szólították a zapóst,  és a vőfény mindön ëggyes rész
t
vevőt odahívott, a 

mënyasszonnyā muszáj vót táncóni. (ühüm)  Nem úty hogy mos má, aki akar, ott 

mindönkinek a neve fő vót soróva, és asz szégyön vót, ha nem mönté ē vele 

táncóni.  Ésakkó ez mikó ez lëzajlott, akkó ugy
ë
 főkapta ö  a vőlegény a 

mënyasszont, kivitte, ö ö visszajött a mënyasszony, és akkó  ö ö fizetött a 

zenészöknek a fárad fáraccságé, mivē hogy ö ö muzsikátak nekik, aszt, amit 

akart, aszt a pénszt rájuk szánta,  ëggy nótát lëmulatott, és akkó asztán 

visszamöntek,  Ésakkó jött a kínágatás, nagyon szép gyönyörű kis kosárrā, a 

vőlegény is, mög a mënyasszony is, akkó hoszták a zédöspálinkát, mosmá hoznak 

deszertöt, hoznak mindönféle maffinos akármit, mondom, ki mit gondol, de  

akkó csak volt ugy
ë
 pálinka,  mög mök kaláccsā kínáták, tehát a zasszonyokat, 

habár azok is fölöntöttek ám, mëg azok is kérték ám a jó barackpálinkábú. 

[nevetés]  Útyhogy mindön ëggyes résztvevőt ö ö  hoty hívják, mökkínátak.  

Jön a zé
j
fél,  é

j
félkor ējön a zidő, hogy ö ö  mi mikó ēviszik a mënyasszont, 

të
h
át mikó ēvitték a mënyasszonyt, akkor a házigazda mökkérte, hogy é

j
félre várja 

vissza a fijatal pár
t
, nem é

j
félre, hajnalra. (ühüm)  Visszavárja a zegész 

násznépet,  gondóhatod, (x) [nevet], hoty  hányan vótak, vissza köllöt mönni, 

asz, esz
t
 így monták, hoty kálátó.  Tehát mënyasszony, vőlegény, mög a zegész 

násznép,  é
j
fél után mire mán ott ētáncóta ja a a mënyasszonyi táncot,  akkorra 

mögjelönt a zegész csapat, möntek kálátóba a  a mëny má a vőlegényös hászhó, 

möntek a mönyasszonyt mögnézni.  És akkó ott is iszogatás, ëty kis tánc, ot ëty 

fél óra, óra hossza, és akkó mindönki mönt haza.  Hajnalik tartó,  hajnalik tartó, 

 és az úgy vót, hogy ēmönt a Dani haza, akkó 
a
 Danit ēkisértük a  natykapujig, 

a
kó Dani möggondóta magát, hogy e nem mén [nevetés] mék haza, akkó 

visszamönt, és ez néha ëgy óra hosszájig tartot, hoty kisérgettük oda-vissza, de ez 

mind nótávā,  kinek mi jutott a zeszibe, és akó 
a
 másik vendég, harmadik vendé

g
, 

ëgy vendég nem birt úty kiszökni, hogy në nótávā mönnyön haza.  No, maj mos 

má vége van a lakodalomnak, ugyë ēszögdöstek haza azok a nagygazdák, akiknek 

vótak jószágjaik,  azok hajnalba mind ēmöntek haza fejni,  mök hát vót aki 

mikó berugott, ak
ó
 kicsit lë is fekütt,  és akkó szögdöstek vissza mán 

ugy
 nyóc óra 

fele, kilenc óra fele, vaGY,  hát általába úgy nyóc óra fele vót, az mind visszajött 

a  lakodalmas hászho
z
. S akko

r
  ugyanúgy, ami ot vót a zasztalon,  öttek-ittak 

mög mulattak, néha  másnap két-három órájig.  S akó mi csinátak, ugy
ë 

abba 

zidőbe rengetek péz vót, t
e
át sokat fizettek a zenészöknek,  és ha asz monták a 

zenészöknek, hogy most  a házigazdának a szalmakazalját vagy a szénakazalját 

széddobálod,  fő köllött űni a zenészöknek oda, főmönni létrán, ki hogy tudott,  



 

 

főmöntek a szénabogja tetejire, [nevet] vagy a szárkúp tetejire, vagy a hásztetőre, 

 és asz monta, hogy eszt a sor cserepet  lëszödöd,  pézé,  ēkapták,  fő köllöt 

mön, de közbe muzsikál is.  Lënt a többijek mulattak, hát a házigazdán
ak

 mëg 

nem vót mit cs, majd asztán visszarakták aszt, csak hát  asz csinátak, amit 

akartak, nem vót ot mese,  széddobátak mindönt, amit, amit gondótak.  Akkó 

vót ijen maddzag,  má gondolom asz szokásuk, hogy mi csinátak, (ühüm) vót 

ëggy maddzag, rá ö ö erősítötték a pénzöket, hát most abba a zidőbe nem tom  

mijen pénzësëccség vót, de hát vót a népnek, jobban vót, mind máma.  

Rákötösztek ide ëggy  diná vaty százast, akkor ëty kicsit arrább ëty százast, t
e
át 

mit tudom, ëty-két-három méter,  körűbelű az vót, asz
t
 lë

j
ásták. (ühüm)  És a 

zenészöknek addik köllöt húzni,  még asz
t
 ki nem  kaparták, [nevetés] még ëty 

szálik ki nem húszták.  Az mind a zövéké vót, me azé mök köllöd dógozni.  

[nevetés]  Útyhogy ez, ez így működött, útyhogy néha este öt óra vót, mikó  

vége vót a lakodalomnak.  Asztám másnap vissza,  ami vót, asz
t
 sátorbontás, 

ugyë, elősző ami vót asz mindönt mögöttek, mögittak, szédbontották a sátrat, a 

zasszonyok ēmosogattak, addig a  ö ö férfijak csinátak amit csinátak,  ittak, 

vagy bármi vót, de gondolom, télleg mindön ēfogyott, me ez mind, mind ara löt 

szánva, hogy,  hogy ot mögöttek, mögöttek mindönt. (xx)  

(Megjegyzés: az adatközlőnek a szövegbe ágyazott énekét kurzívval különítettük 

el.) 

  

9. szöveg 

Az a) hangfelvétel készítésének helye: Kisorosz. Ideje: 2011. Gyűjtő: Lőrinc 

Natália 

Adatközlő: nő (1936-ban született Kisoroszon; foglalkozása: háztartásbeli) Még 

egy beszélő közbeszólása B jellel jelölve. 

Téma: keresztelő 

Lejegyezte: Lőrinc Natália 

 

ÁTÍRÁS 

Akkó  mikó újszülött vót,  ahogy mökszületött a baba. Nem jut mindég 

minygyá eszömbe.  Mökszületött a baba, oszt röktön vitték körösztőni. Ēmönt a 

bábasszon mög a  körösztannya  mökkörösztőték, hazavitték akkó fölemēték 

ëty kicsikét osz
t
 monták, hogy  pogányt vittünk, keresztényt hosztunk, aki 

legjobban szereti az vögye föl a fődrű. Lötötték a fődre a gyerököt.  Akkó 



 

 

fővötte, aki ot vót a lakázsba.  Akkó vittük a zebédöt.  Tyúgbú vót leves főzve, 

mög mög vót sütve tojássā akkó  riskása főzve ëggy edénybe,  aszt vittek mög 

asztán még valamijen vaty csőrege vagy rétes vagy  (B: tortát) Torta nem vót, 

abba a zidőbe nem vót. [nevetés]  Mög  szilvábú kompót mög almábú.  Akkó 

 valamikó régön nagyon csináták (x) nem vót méjhűtő, akkó csináták a zaszalt 

szilvát mök puliszkának monták a  szelt almát. Ē lött ojan szeletökre mind a 

kompótnak  oszt kitöttük a napra  az mögaszalodott, ha nem vót ölég napná,  

(x) akkó betöttük a kemöncébe is, hogy aszaloggyonak.  Asz tarisznyába vót 

téve,  akkó mink gyerökök mög lopkottuk. Hogy mög ijesmiket kaptunk 

karácsonkó, ha möntünk köszönteni is. Aszalt szilvát, puliszkát  mög dijót. 

Akinek vót mogyorója, mogyorót. 

*** 

A b) hangfelvétel készítésének helye: Kisorosz. Ideje: 2011. Gyűjtő: Lőrinc 

Natália  

Adatközlő: férfi (1933-ban született Kisoroszon; foglalkozása: nyugdíjas) 

Téma: a kisoroszi Megszunnyadt, mint nagy Törek szólás eredete 

Lejegyezte: Lőrinc Natália 

 

ÁTÍRÁS 

 

Ezelőtt a géphön jártak a népek  (x) a zembörök naggyábú ott keresték mög a 

zegész évi kenyerüket.  Az akkori gépek még gőzgépek vótak,  amit szalmávā 

fűtöttek.  Mindön házná, ahová ēmöntek csépőni  ott a  vót mindég a gép ajrú, 

vagyis a  munkásokrú ëgy mindég, akit úgy montak, hogy gyalogos,  az mindég 

vitt oda  szalmát, hogy a gépnek a fűtője, aki főfűtötte  hogy annak mindég 

lögyön szalmája, avvā fűtötte fő.  Innënt, hát akkoriba mindég este kilenc órájig 

is csépőtek.  Oszt akkó ēmöntek haza,  oszt hát vacsorásztak. Másnap röggē 

korán má  háromkó, fël háromkó indút a gép, akkó má
n
 kesztek dógozni.  Na, 

ëggy alkalommā  hát kint dó (x) csépőtek ëty tanyán,  és akkó onnan gyüttek 

haza a munkások.  Ëggy embör közüllük, hát ē vót fáradva  időssebb is vót a 

többijektű, oszt máá majd ű még későb mén haza, ëty kicsit még pihen.  Oszt a 

gép faráhon, cséplőgép faráhon oda vót készítve jócskán szalma,  ami mán ē vót 

csépőve.  Hát ű oda lëpihent  hogy majd ëggy óra múva pihen, akkó majd ű 
j
is 

hazamén.  Tanyára, faluba, mit tudom én ëty kilométërre, kettőre.  Hát ē vót 

fáradva a zembör,  elalutt.  Oj
an

 jót alutt,  mög szalma jó puha, mög nyár vót a 

zéccaka nem vót hideg.  Majd ëccő arra ébrett, hogy  fütyül a gép, hogy má 

majd indúni kő.  Gyünnek a munkások, nézik.  Háá, hát ez a nagy Törek.  



 

 

Főkel. Hát tik? Gyüt Há gyüttünk mán dógozni.  Ejnye, de mökszunnyattam.  

Szombaton este ahogy odafekütt a szalmára, hetfén röggē mikó gyüttek a 

munkások, többi kolëgák, vagy munkások ugyë,  akkó ébret fő.  Azé monygya, 

hogy mökszunnyatt, min
d
 nagy Törek. 

 

10. szöveg 

A hangfelvétel készítésének helye: Ada. Ideje: 2014. Gyűjtő: Kiss Anita. 

Adatközlő: V. M. (1943-ban született Adán; iskolai végzettsége: középiskola; 

foglalkozása: nyugdíjas kosárfonó) 

Téma: kosárfonás 

Lejegyezte: Kiss Anita 

 

ÁTÍRÁS  

 

A kosárfonás
t
  még gyerëkkoromba  tanútam  szülőő apáròl szülőre,  

szülejim földművesëk voltak.  Télën hát ugyë  nem volt  munka a mezőn és 

akkor kosárfonás,  söprűkötés, gyékényszövés satöbbi,  ijen házimunkával 

foglalkosztunk.  Negyedikës koromba  kesztem el a kosarat fonni,  negyedik 

osztájos voltam,  ellemi iskolába,  amikor én voltam a 
z
előadó,  a tanító bácsi 

 hején a dobogón.  Én tanítottam mëg a gyerëkëkel kosárfonás csínnyát-

bínnyát kezdettől a végé
j
ig  a műveletnek.  Hát először is át köll a  vesszőt 

váloga
t
ni  na

gy
 natyság szërint, vastakság, hossz szërint,  függe

t
 függő

j
en, 

hogy mijen kosar
a
t akarunk  készíteni. Közönségës  kukoricás kosár  kosarat 

vaGY  kissebbet. Annak vékonyab vessző köll,  és  maga a munkafojamat is 

rövideB idejik tart.  Amit ëty  két óra hossza alatt mëg lëhet csënáni. Habár az 

 az idő kevés is ëty kosárfonásra.  Ëty kosárfonónak  először is  öt-hat  

alapföltétel szükségës.  Éspedig:  akarat,  türelëm,  nyugalom,  kitartás,  

idő  
é
s nem utó nem utolsósorban rátermeccség.  Ez köll ëGY kosárfonónak.  

Ebből ha va
l
amejik fölvéte föltétel nincs mëg, akkor  nem is érdemës 

próbálkozni,  
mer

 tekintettel, hogy  nagyon igé időigényës  munka. Nem lëhet 

rövid a
l
att  valamit ké képezni vagy  készíteni. [torokköszörülés]  Amint 

kesz ö kesztem is már a  családi hagyomány a kosárfonás,  én vótam a  

apukámnak  az inassa, úgynevezët inassa,  későp segéggye, ahogy  növ
e
 

növekëttem (x)  úGY  komojab munkákat készítëttem, mer
t
  vékony k k kis 



 

 

kézzel nem lëhet  a vastag vesszőt  fogni, ugyë.  Csoportosíccsuk a vesszőket, 

akkó, akkor  elgondoljuk, hogy mijen kosarat akarunk,  és  sa saját  

elgondolásom szërint  elgondolok ëty kosarat és  kisseb-nagyop kosárhoz 

mëkfelelő anyagot  válogatok össze.  (ühüm) Vastakság, hossz, vastakság 

szërint  satöbbi.  A kisebb kosarakat fonnyák vékonyaB,  rövideb vesszőböl, a 

nagyobbakat vastaga
b
, hossza

b
 vesszőböl.  

– És mijen a a jó vessző? 

Jó vessző?  Az  a nyers vessző  nyers vesszőnek  nevezzük a  nem 

átdolgozott  vesszőt,  gyakorlatilag.  A közönségës kosárnak  kimondottan 

ojan  való,  aminek nincs még a héja lëhúzva.  [torokköszörülés] A kosarakat 

 leginkább  hobibòl készítëm.  Min
d
 iparágat  nem gyártom a kosarakat (x). 

 Nem vagyok  iparos ojan értelëmbe. 

– Mijen eszközök szükségësek a kosárfonáshoz? Vannak valamijen 

eszközök? 

Segédeszköz  van a  elsődlegëssen a meccőolló,  kimondottan vesszővágásra 

való meccőolló,  van vesszőhasító,  amivel háromba hasíccsuk a vesszőt,  

vastag vesszőt háromba hasíccsuk.  Akko
r
 kalapács,  szurkáló  tű,  lëhet 

tűnek mondani,  van a verővas,  amivel  lësimíccsuk a  mëkfont  

vesszőket,  hogy sűríccsük,  (ühüm, ühüm) sűríccsük mer akó ritka,  hotyha,  

ritka a zódala csak fonás után akkó  mëgritkul.  Van  úgynevezët duplafonás 

mëk cimplafonás,  a duplafonást aszt két szál vesszőn kivësszük, kéccálon  

bëvësszük, ké
z
 kettőn ki, kettőn bë,  (ühüm) emígy mëg  ëggyën ki, ëggyën bë, 

az a cimplafonás.  Cimplakosár ö ö kosárra ö ö  vagyis  cimplafonást 

végezünk a  pijacos kosarakon,  aminek könnyeb a sùja,  de  amúgy mëg  

erőssebb.  

– És miket szokott még a kosarakon kívül fonni? 

Hát  dísztárgyakat,  látod, virágmotívumokat vesszőböl,  
ezëket

  

virágmotívumoknak lëhet mondani  kinézésre, külömben  látod,  (x) 

vesszőkompozícijó ez a zegész dolog.  (ühüm, igën, igën) Eszt a hivatásos 

kosárfonók  nem,  nem csiná
l
nak ijet.  Azok csináj

o
na

k 
 vesszőbútorokat,  

fotëlokat,  asztalokat,  de az már fehé te
k
nikából van csinálva,  nem héjas 

vesszőböl, én ojat nem csinálok.  Ö bútorokat,  vesszőbútorokat nem csinálok. 

(ühüm)  Nem is neki való  ez a nyers vessző.  (ühüm) Oda spëcijális vessző 

köll, hántolt vessző, mind az a  fehér csík, a [csörgés]  ami van ott a,  (ühüm) 

az mëg (látom) van hántolva,  nyers korába,  nyers,  a vessző még mikor  a 



 

 

haját lë lëhet húzni,  (ühüm) akkor ijen fehér színt  (ühüm) kap,  mer a vessző 

mëkfehérëdik,  (x) hotyha haját lëhúzzák lëhet a  az  fijatal vessző,  a
z
on 

még  rajta van a  tőkén,  annak a haját lë lëhet húzni, mikó má mëkszárad, 

akkó
r
 nem lëhet.  (ühüm és az az a) Akkor,  akkor fehérül mëg.  Itt a háncs, 

[mutatja az anyagokat]  ez (ühüm) a vesszőböl való,  a (ühüm) nem  nem 

mëghántolt vesszőnek a háncsa.  (ühüm) Ez gömböjű vessző vót,  ki van véve a 

 a belső része.  (ühüm) Ez ojan mind a  ha tudod mi 
j
az a rafija,  

szöllőkötöző,  rafija az  az valamijen fának a  héja,  rafijának monygyák 

(ühüm). 

– És a a háncs akkor tulajdonképpen az, amit így, tehát amit lëhúznak 

a a vesszőröl? 

Igën.  (ühüm) Esz
t
 monygyák háncs

n
ak.  (ühüm) Ez vesszőhéj  magyarù 

mondva,  vesszőhéj.  

– És a a hántolt vessző az az jobb, mint a nyers vessző?  Vagy vagy 

mért csinájják, mért húzzák lë 
j
a csak azért, hogy ijen fehér színt 

kapjunk? 

A  azé csiná abbol csiná
ják

 a bútorokat,  mëg a  dísztárgyakat.  (ühüm 

ühüm) A
szt

 sokkā könnyeB  dolgozni, mer  nincs ojan  erő a  vesző 

vesszőbe héj  héj nélkül,  mint héjastol  (ahá) akkó má sokkā  sokkā  

erősse
b
,
 
 aszt viszont  könnyeBB  puhítani,  alakítani,  (ühüm) esz törik 

hotyha má  mëkszárad nagyon, akkó törik.  

– És ö mijennek kell lenni a vesszőnek ahhoz, hogy lëhessën fonni? 

Tehát száraznak, vagy puhának, vaGY? 

Félszáraz a legjoB,  asz
t
 össze lëhet  szorítani jó,  jó összeverni,  akkor má  

nem lazul mëg a kosár,  száradás után  nem (x) lazul mög, ha jó össze va
n
  

ütögetve.  

– Van valami ö móccer, amive
l
 lehet a vesszőt puhítani, vaty pedig csak 

ëtyszërű
j
en ki kell várni, hogy ö az asz félig mëkszáraggyon, és 

akkor... 

Lëhet,  ásztatni lëhet,  ásztatással puhíccsuk,  të
h
át ö  valamijen 

nejlontakarót  tëszünk rá,  és  naponta háromszó,  kéccé-háromszó  

mëglocsoljuk,  hogy puhuljon,  magába vëgye vizet,  akkó  szintén o
j
an ö ö 

jó  jó rugalmas, min
d
 mikó félszáraz.  Totálszáraz vesszőt nem lëhet  fonni,  

mer eltörik.  [ühüm]  



 

 

– Kiknek szokott fonni, vaty kiknek font régebben? 

Szolgáltatást végzëk csak,  külön nem nem fonok, an akinek van vesszője,  a 

annak szolgálta
t
ást végzëk,  te

h
át (ühüm) a ző vesszöjit  mëkfonom  vaty pézé 

vaGY  részibű,  (ühüm) te
h
át fele-fele,  az a munkadíj.  Neki  a munkadíj, 

amé aggya a vesszőt. (ühüm, ühüm)  

– Nézëm, hogy mijen tárgyak vannak még itt.  A söprűket is maga 

csinálta? 

Én,  én.  Gyékény,  gyékénypokrócot i a  tisztaszobába, a zúgynevezëtt 

tisztaszobába, m
e
  akkó úgy nevesztük,  régi időbe,  gyékényszőnyegët,  futó 

 szőnyeg gyékényböl.  

– Szóval a gyékényszőnyegnél tartottunk.  

Igën.  

– És a gyékényszőnyegët, aszt hoty kell csinálni? 

Annak köll külön  szövőszék,  úgynevezet szövőszék,  akkor  kendër  

spárgá
k
 köllenek  a fonáshoz,  mer azzal azzal fonódik össze ugyë,  habá

r
 

sokat mëkcsinátam de  

– De volt ithon szövőszéke  hozzá? 

Nem.  

– Nem? 

Ëggyik szomszéttú  másikig vittük,  vót  ëty  közös  szövőszékü
n
k, három-

nécs családnak,  és akó,  akire rágyütt a szövés, az vitte, akkó  az bëfejeszte, 

az  bëszegést csináta addig, még mi szőtük a többi.  (ühüm) Az ojan  ojan 

mind a  futószőnyeg,  hetven-nyócvan centi szélës,  attú füg mijen  szélës 

vót,  leginkáb métërë métër szélës vót a a  szövőszék  és akó ëgy métër 

szélës  

– …a szőnyeg… 

Véktelen  hosszba  lëhetëtt,  húsz métërës,  huszonöt,  tíZ,  öt,  amijen 

hosszú köllött a,  vagyis  nem  vót muszaj  rögzítve  rögzíteni a  hosszot, 

 amijen hosszú  (ühüm) köllött.  Kívánság szërin
t
.  Szélëssége mëG,  

amijen szélës vót a szövőszék.  

– És a (x) a söprűket, azokat hoty kel csinálni? 



 

 

Cirokbul. [nevetés]  Ez ciroksöprű a  a paraszt neve,  paraszt neve,  így 

mondom.  Bëültettük  a  földet,  konkrétan kukoricával,  ha  nem buza 

vót,  vagy buza vaty kukorica.  A kukorica  tábla szélire,  amit mezsgyének 

monygyák ugyë,  magyarú,  magyarú mé
g
 má

i
 mezsgyének monygyák most is. 

 

– Igen. 

Oda tëttünk a  mezsgyére  cirokbukrokat,  két-három métërënkint,  nyóc-tísz 

szál cirok  vót ëgy bukorba,  és az  három-négy métërënkint a  föld egész 

hosszába.  (ühüm) Jó  magas vót,  két métër
t 
keveseb,  de  inkáB kettőn fölű 

vót, mind két métër,  és akkó  a  cirkot szintén íty szortírosztuk vastag 

vastakság szërint,  ugyë  ebbe má  vékonyaB köllöt, mer ijen fajta söprű,  

enn
e
 ez má vastagab mer ez  ez naty söprű.  

– És mi  mivel van úgy átkötve? 

Vesszővē.  

– Vesszővē.  

A zelkíszítéséhöz  a gyékénynek  is,  gyékény elkészítéséhöz  is  néha  

használtunk  vesszőt.  Vessző az mindik köllött.  Söprűnek,  kosárnak  még 

a gyékény  elszegéséhöz is használtunk vesszőt.  Szépen asztat  kih 

kihúzottaB,  belekihúzot vesszőt,  ami 
j
a laposvessző, ot amit a háromba 

hasítottunk, azzal  kötöttük át a  sőprűt.   

 

 

11. szöveg 

A hangfelvétel készítésének helye: Kishegyes. Ideje: 2017. Gyűjtő: Csáki Edina. 

Adatközlő: F. I. (1950-ben született Topolyán, 15 éves koráig Topolyán élt; iskolai 

végzettsége: általános iskola 7 osztálya; foglalkozása: háziasszony)  

Téma: szállási szokások Topolya környékén 

Lejegyezte: Csáki Edina 

 

ÁTÍRÁS  

 

Disznóvágás 



 

 

– Mesélte Irén néni hogy maguk  kiskorától kezdve a szálláson éltek 

kint  (igën) és mesélne nëkëm arról hogy mijen volt a szállási élet  

(Hát a szálási élet) mit csináltak ott? 

Az ojan vót hogy a szálláson kint  mindënt kézzè dógosztunk kapáávà kapátuk a 

kukoricát is  mëg a jószágot is úty hizlāgattuk lëvágni akkó mikó lëváktuk a 

disznóvágás hát ugyë az  mindég  pörkőtük szalmávà min
k
 gyerëkëk 

szaladgátunk a szállás körű  alig vártuk má hogy vágjuk a disznót  asztán 

vocsora vót este  de disznóvágás az ojan vót hotyha lëvákták a böllérëk bëmëntek 

ëggyet mëginni  mire kimëntek a disznónak hűt heje rárakták  a szalmát aki kint 

maratt őröszte disznót de hát az nem azé maratt kint az azé maratt kint hogy  hát 

ő asztat maj  ēsuflizza disznót onnan disznót ēhùszta másfelé és akkoʳ beletëtt ëty 

subát és akkó lëtakarta szalmávà  böllérëk kigyüttek nem nészték mëg’gyútották 

no mos má
n
 majd pörköjjük  hát mikó mëkpörkőték nincs a disznó sëhun  (úha) 

nincs a disznó sëhun  na mindëggy  hát akkó nagy keresés vót na végre 

mëktaláták odavitték oszt húszták akkó akkó vót ojan is hogy a lábáná ugyë a 

körme hogy lëgyűjjön akkó vót ijen  dëszkábú mëg mind mëkcsináva és akkó 

parázs vót benne és akkó 
j
ők asztat úty hajtották és fújta rája  a disznóra ja hogy a 

szőrit lë birja pörkőni  mer a szalma vót hogy nem birta rëndëssen lëpörkőni  és 

akkó asztán mëkcsináták a kotlába vizet tëttek  és akkó asztán abba rakták a 

zabát mikó szétszëtték mer ugyë a disznót ot kint mëgmosták minygyá és akkó 

asztán úgy vitték bë az asztarra  és akkó asztán belerakták ªkkó a tőtelékët 

csinátak belülle húrkát koolbászt csinátak hát este mëg ugyë vocsora az asszonyok 

mëg ott sütték ēre húsokat ēre amára  mëkcsináták a rëggelit vót sütve hús mája 

vót vére vót sütve  na ëttek és akkó asztán nëkifoktak és mëkcsináták paprikást 

szoktunk főzni déére  az vót a mënő a paprikás  de hát paprikázsbú nem nagyon 

ëvët sënki mer a rëggeli tísz-tizënëgy órakkó vót mëg  és akkó asztán  

vocsorára kíszítëttük a száármát  csinátunk  hurkát kolbászt na a szárma az 

mëkfőt a sporhëton ijen rakot sporhët vót csináva azon fősztük  

– És akkó abba minidig tüzeltek vagy? 

Igën tüzē (bë köllött tüzēni ugyë) igën abba tüzētünk és akkó annak a tetjin főt a 

pa a paprikás is az azon mindënt azon fősztünk (akkó jó sokáig tartott ugyë nem 

úgy mind most
an

) nem nem nem nincs 
úgy

 mint most villanyspor
h
ët mëg gááspor

h
ët 

nincs ijesmi mostan  ott ojan nem 

– És készítëttek valami édësségët is? 

Maj mëgmondom hájaskifli vót ëggy asszony az mëkkeszte rëggē mijást a 

disznóbú kivëtték a háájat  akk
ó
 röktön csináta annak az vót a dóga asz hajtogatta 

 ézs délután háárom órakkó keszte sütni a kemencébe  vót kemence abba 



 

 

bëfűtöttünk  jó parázs vót és akkó ő rakta asztán mëkkētek a tepszibe a kalácsok 

 és akkó  de csak hájas kifli és vót ahun valamikó elejivē nem vót hájaskifli së 

hanem fánk vót  fánkot 

– És mivel tőtötték? 

Lëkvárt tëttünk bë  (lëkvárt?) lëkvárt vaty pedig porcukor kinek mi köllöt rá  

vót üressen is külön és akkó mindëggy a (x)  hájas kiflibe tëttünk mákot  

tëttünk di
j
ót  az vót a tőtelék 

– És ezë ezëk a disznóvágások ezëk sokájik tartottak? Vagy hány (hát) 

hány napig?  

Hát ez ëgy nap tartott minálunk ugyë mer hát ugyë  este vót a vocsora másnap 

vót utánna a sok rakni e való gondolom az asszonyoknak mëg a házigazdának 

mëgmaratt a zēpakolás  másnap mëg a  mindën valamikó méhűtőbe nem 

raktunk sëmmit së  vocsora az vót akkó vocsora után kártyásztunk  vocsora 

után kártyázás vót  néha rëggelik kártyásztak  mëg ojan is vót hogy gyüttek a 

cigányok este [nevetés]  azok főverték a fődes vót ugyë a szálláson a főd  

főverték a zösszesset  hurkát követeltek  vótak négyen-öten fölőtösztek 

kikenték ëggyik korommā a másik kikente magát  bokszà ami vót mind  ëggyik 

rosszabbú nézët ki cigánnak fő vótak őtözve akkó vót tepszi  naty fakanál az 

verte és gyütt bëfelé a zajtón  akkó vót hogy bëzártuk osz (x) nem eresszük bë  

húú bërúkták az ajtót [nevetés] osz bëgyüttek [nevetés]  útyhogy mindën vót ott a 

száláson. 

Ünnepek 

A zünnep ha gyütt a zünnep  akkó  mëgvót a husvét ha gyütt  akkó husvétra 

hát ugyë fősztek nagymama tojáást sonkát főzött  gyüttek locsókonni másnap 
a
 

locsókodók  hozzánk  hát ugyë úgy mëglocsótak bennünket nem úgy vót mind 

most  kintrü a kúdbù húszták a vizet  ojan hideg vót hogy a fene maj mëgëvëd 

bennünket  úgy bújtunk ē de mëkkerestek bennünket ó ó 

– És mit attak a locsolkodóknak? 

Tojást attunk festët tojást attunk akkó más nem vót mëg virágot  tudom jácint vót 

fehír mëg ijen kík jácint kinyíva és asz
t 
köllöt anni 

– És mivel festëtték akkoriba a tojást?  

Hát e ott natypéntëkën má bëfestëtték péntëkën bë vót 

– De akkó 
j
is vótak ijen kész festékëk mind most vagy (neeem) mit 

használtak? 



 

 

Hagyma vöröshagymának a hajávà festëttük  vót az a lilahagymának a haja mëg 

emennek a hagymának összeszëtték mindég a zöregëk és akkó abba festëtték 

(ühüm)  abba festëtték  

– És akkó a locsókodóknak készítëttek (igën) ijen süteményt?  

Hát kaptak sütem kaptak sütem fijákërrà gyüttek locsókonni  fijákërrà  akkó 

másnap mikó aszt ugyë hát ugyë mink is ēmëntünk locsó
konni

 asztán mëntek a 

lányok [nevetés] 

– És bëtartották eszt (bë) ēmëntek?  

Bë bë ēmëntek az vót hogy mëntek fijákerrà vót mikó zenévē is gyüttek  

útyhoGY  szép vót ez a száál
l
ási de hát mos má ēmullik mindën  ēmullik 

mindën (hmm)  mosmá  

– És kaptak valami ajándékot is így husvétra? 

Nem kaptunk mink sëmmit së  nem kaptunk sëmmit nëkünk köllött anni festët 

tojást  mëg maj mondom karácsonkó mëg  natypéntëkën beledoptak ëGGY 

almát piros almát a zásot kúdba  hát akkó asz
t
 kihúszta nagymama széétvákta 

ahányan vótunk a házba  karácson  után  szétvákta osz
t
 szétosztotta karácson 

napján oszt mëgëttük  

– De eszt ki dopta bele a zalmát a kúdba?  

A zalmá a zalmát a gazda  a fő gazda dopta bele a kúdba oszonták hogy 

mëgrohad nem rohatt az ojan szépen kihúszták a vödörrē. 

Szórakozás 

– És ö ö  így jártak valahova szórakozni is? 

Nem jártunk csak ëggyik a másikáhó jártunk kártyázni át  ëggyik este a 

zëggyikné vót másik este a másikná sëhova nem mëntünk  a szállásokon  asztán 

má mikó ugyë én má hát mán akkó má má vót bál akkó bëjártunk a Zavaláába  

Topojára  gyütt a gardimama anyám gyütt velem  [nevetés] gyütt velem  de 

hát a gardimamátù ēszökhetëtt a lány  hijába űtek ott  [nevetés] ojan is  ojan is 

vót hogy elaluttak a  szülők  háát akkó vótak ojan legínyëk hogy kilesték  
a
kkó 

vëttek ott a szomszédba vala
hun

 szárízíkët  és aszonták hogy  fő ēcsapták a 

villant ëggy oda át a másik a szárízíkkè át a zajtóba oszt  o odadopta elébük 

talane! aszonygya kējjetëk ëgyetëk itt van a szár  [nevetés] szülők főkētek  

[köhögés] nésztek  [köhögés, nevetés] fölugrátak osz hajcs mind ēmëntek a 

szülők haza  lányukat mán né némëjik némëjik kint a vécébe cseszëgette 

valamëjik koma má ők mëg  bënt  jaaaaj ēlopták akkó is a lánt a szülőktü 

útyhogy hijába űtek a gardimamák elaluttak  mëg némëjik gardimama is 

[háttérzaj, székhúzás] ēmënt a
j
is csavarogni ki  nem köllöt vóna akkó  a 



 

 

gardimamának minek mén a gardimama  mosmá nincs gardimama de jobb is 

minek [nevetés] 



 

 

 

Lakberendezés 

– És hogy nézët ki így a szállás belül vaty hogy a ház? 

Hát a szállás maj mëgmondom  a szállás úgy nézët ki  belűrű  hogy bë vót 

meszēve meszetëssè  nem vót pingáva vagy hengërőve sëmmi  mëg 

kizsgërëndás  láccot a gërënda mëg a nagy gërënda 
j
is  és akkó a mázótuk  

tehénszar sárgafőd víz és avvā mázótuk föl a fődet  avvā mázótuk föl a fődet  és 

akkó a szőnyeg
ünk

 vót akinek vót amëjik ëty kicsit gazdagab vót annak annak vót 

gyíkín vaty pedig ronygysző pokróc  avvā bë vót terítve a tisztaszoba konyha 

mëk hát as csak ē vót mázóva osz kísz  

Szappankészítés és mosás 

– Télleg a házi szappant (hát) maguk csináták ugyë?  

Mink csinátuk  

– És asz
t
 hogy csináták? 

Hát aszt hogy csinátuk zsírszódát vëttünk és akkó mëgvót a  odatëttük zsiradékot 

is lëhetët mindëty hogy mi  zsira zsír lëhetëtt akarmibű  zsiradégbú fősztük  

és akkó ijen ēhanyagót pëcsënnyezsírokat összeöntögettük és akkó abbu csinátuk 

 és akkó mëgvót hogy négy litër víz mënt  ëGGY adaghó és ahhó beletëttünk 

másfé
l
 kila zsírszódát akkó fogo fogott a nagymama ëty tollat  vigyázni köllöt 

hogy rád në csapóggyon vagy a szëmedbe mer akkó asz mér ëtte mëg  hát ki 
j
is 

ëheti a szëmet és akkó tollat mëgnészte tollat  végikhúszta tollat  ha toll lëgyütt 

akkó erős vót akkó még köllöt hozzá akkó még öntött ëty kis vizet hozzá vagy 

zsiradékot tët hozzá  ha gyönge vót nem akart a tollrú lëgyünni a ahogy lë ijen 

szárnya tolla köllöt libábù vëtte ja nagymama tolsöprűbü  és akkó akkó akkó tëd 

bele szódát ha nem vót erős  

– És akkó utánna teknyőgbe vaty hogy (akkó akkó) mostak?  

Nem még előbb aszt kifőszte elősző a zelső lúgon  akkó asz
t
 lëvëtte lëszëtte ja 

mer asz főgyütt a tetejire ja akkó mán mëkfőt akkó ēvát a lúg az alú lëmaratt a lúg 

az ojan vót asz fekete vót asz híták feketeszappannak valamikó  aszt a zajját 

mikó ki
j
öntötték az vót a fekete  szappan na avvā mosták ijen koorpás fejeket 

mëg ijenëket  na aszt arra hasznáták mëg a ijen ronygypokrócokra arra hasznáták 

mer a
z
 nagyon erős vót  na mindëggy a fehíreket me esztet mëg fehíreket 

főszték ez a fehíret eszt viszatëtte ja nagymama még  akkó mék tëttek hozzá ëty 

kis szódát asz
t
 még ëgy lúgra fő köllöt tënni  és akkó aszt má ëty kicsit gyöngéb 



 

 

lúgra tëtte föl és akkó asztán lëszëtte hogy ē hogy vát ē úgy szëttük lë  

csinátunk dëszkábù vagy kihúsztunk ëgy naty fijók vót valamikó az a  

almárijomnak híták (ühüm)  és akkó ijen nagy szélës magos vót nëki a fijókja és 

aszt kihúszták akkó terítëttünk ruhát és akkó abba bele
j
öntöttük a szappant és akkó 

asz
t
 hattuk hogy mëkszáraggyon  mëkhuzgátuk mink ijen kockára amakkora 

darabokra ki mëkkorára gondóta akkorára hatta mëg  most például ha asztat 

kilóssakra akarta akkó kilóssakra hatta 
ha

 fékilósra de könnyebb vót a fé
l
kilóssā 

mosni mind a naggyā  és akkó aszt úgy bëvagdosta asztán mëg másnap 

harmannap mikó má mëkkeményëdët nagyon akkó kifordította ruhástú abbú ja  

fijókbú  és akkó lëvëtte ruhát rulla és akkó fok mëkfordította szappant és akkó 

fogott ëggy ojan jó erős drótot a drótnak a végire rácsavarta csutkát vaty fát  

mind a két végire a két a drótnak és akkó úgy váktuk lë  avvā ja dróttā  nem 

késsē és akkó ojan szépen ē lëhetëtt vagdosni a szappanyt mer ha nagyon 

mëkszáratt akkó tört a szappan nem lëhetëtt ēvágni  nem 

– És akkó utánna mijen edényëkbe mostak vaty hoGY?  

Vót teknyő  ijen fateknyő  abba mostunk fateknyőbe  az vót a mosóteknyő 

ijen nagy fatteknyő de külömben a ojan nagy teknyő vót disznónak is 

forrázóteknyőnek híták  abba fürdöttek valamikó forrázóteknyőbe  a népek  

nem vót kád së sëmmi. 

Babonaságok 

No most a babonaságok mëk hát azok vótak ugyë a régën is vót ojan is hogy 

ēvitték a tejet osz
t 
másnap nem fejtek sëmmit  ojan is vót  az ot vót kint a mi 

szállásunknak a szomszéggyába vót ëggy öregasszon  mindég mondom én a 

nagymamának hogy mé húz mondom az az öregasszon  má száz éves vót mikó 

mëkhalt [nevetés]  méé húz mondom mindég ëggyik  nyúlmamusz vót az 

ëggyik lábán másikon mëk papucs  vaty cipő  

– Nyúlmamusz az mijen?  

Hát a nyúlbúnak a bőrit ahogy mëgnyúszták mëkszárítottak abbu csinátak 

mamuszt  és a zöregasszony az ahun a tejet vitt bisztos isten tej továb nem vót  

mëg a nagymama aszonta naplëmënt után sënkinek tejet nem kő kia
d
ni  mer 

ēviszik a házbu a szërëncsét  Luca napján sëmmit  Luca napján még a bódba së 

mëntek ē bë Topojára sëhova së Luca napján sëmmit nem attak ki a házbù  

– Mëg akkó csinátak lucaszékët is? 

Csinátak de a
j
is oj soká kíszűt néha 

j
ē nálunk nem csinát sënki lucaszékët de hát 

csiná vót aki csinát aszt a lucaszékët  de bizon az a hejzet az a hejzet hogy  ez 

ojan ez a szállási babonaság hogy télleg van valami benne mer  hát sokfelé vót 



 

 

nagyon sok ojan  hogy mëg mëgvrácsáták vagy mi csinátak asztat a jószágot 

vagy nem ëvëtt  

– Mi csinátak vele?  

Hát valamit tör ëlég ha ránéz aszonygyák és akkó hogy mi csinál a szëmivē nem 

tudom csak akkó tovább nem is ëszik.  

 

 

 

12. szöveg 

A hangfelvétel készítésének helye: Szentmihály. Ideje: 2017. Gyűjtő: Makán 

Adrianna. 

Adatközlők:  

1. K. I. (1935-ben született Szentmihályon; iskolai végzettsége: általános 

iskola 5 osztálya; foglalkozása: napszámosként dolgozott) A 
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ÁTÍRÁS 

 

– Igën  

A: Szenmihájon születtem  ezörkilencászharmincödbe  idájig [sóhajtások]  

akkó mék hát a zapám is élt  mikó tizenkilenc éves 
i
zé  tizenkét éves vótam akó 

apámat ēveszítöttem  ak
k
ó ketten éltünk a zanyámmā  iskolába jártam  öt 

osztájt végesztem [sóhajtás]  a zéletünk nagyon szomorú vót me ketten vótunk 

a zanyámmal  vót a zédösapámnak ëgy ö z annya  a zén szilém  az ithagyot 

bennönket és ketten marattunk a zanyámmā  hát tizeⁿnégyéves koromba  hát 

möntünk vóna ja bálba  akkó kesztünk ëty kicsikét nagylánkonni érösztük (x) 

hoty tán nagylányok vagyunk  majd  tizenötéves nem engettek be bennönket  

tizenötéves vótunk  a zén tájbélije
j
im  aszonták a lányok hogy gyerünk a bálba 

 bisztos beengennek  háᵗ nem engettek be  mökfokták hátú ja gramancunkat és 

aszonták kifelé mit kerestök itt?  ēzavartak bennönket  ēgyüttünk haza  hát telt 

múlt a zidő mikó ide
j
ért az a tizenhét év  no akkó engettek be elősző bennünket  

osz mikó  bemöntünk a bálba hát azelőt nem vótunk  mink tájbéli
j
ek ëgybe 

vótunk tizenkilencen  há mind összetartottunk  körbeátunk hát keszték a  zenét 

 osz szépen  há e mink lányok ēkesztünk táncóni  gyüttek a gyerökök  oszt 



 

 

akkó ëccő ëgyiket vitték ē máskó másikat vót mikó ëggyiknek ēvitték a ēvitték 

akkó amaz visszamönt oda a többijükhön  
a
kó gyütt annak is  táncossa 

táncótunk  majd  üdővē későb má mikó nagyobbak még nagyobbak vótunk 

tizënnyóc évesök  akkó  hát  legényök máⁿ tizennyóc éves natykorú 

aszonygyák  majd zëggyiknek is lött ëGGY  legénnye másiknak is harmadiknak 

is  oszt eszt a zén anyám esz
t
 mökhallotta  hogy ennek is van legénnye annak is 

vaⁿ  të lány  ha mökhallom aszonygya [nevetés] hogy ëgy legény vagy ëgy 

gyerök hazakísér në gyëre haza  hát jó van  nem mertem tartani legént  de 

akatt vóna  majd  mikó  má no tizenkilenc éves vótam  akkó  háᵗ 

mindönkinek vaⁿ legénye épp énnëköm nincseⁿ  há én is hattam legént  késért 

haza  möntünk haza  osz mikó oda
j
értünk a kapuhoⁿ  a zén anyám abba a 

minúdba kinyitotta zablakot  Iréⁿ  befelé  és ot nem vót mi csináni  ot be 

köllöt mönni  telt mút a zidő hát  aszonygya ëccő a zén legényöm az aki a 

férjem is lött  aszonygya të anyád sosë nem alszik?  [nevetés]  én nem tudom 

mondom  aszonygya  ez nem fekszik lë addig még të haza nem gyüssz  

aszonygya mök (x) majd én mögmondom neki hogy Ila néni  hogy ojan gyorsan 

ot vaⁿ ken
d
 zablakná?  [nevetés]  mondom nëhogy mond  me én akkó kikapok 

 hát telt mút a zidő  hát csak gyütt  de abba a minúdba hogy oda
j
értünk ot 

mán röktön mönni köllöt be ot nem vót hoGY  maj nem mék be majd ety tísz 

perc múva abba minútba möllött! mönni köllött  no majd  jegybe jártunk  

tizeⁿkilenc évet betőtöttem vagyis hát abba zévbe  esküttünk is  osz hát  a 

ojan  tizenëgy óra tájba mè mindég tizenëgy órára haza köllöt mönni  ot nem 

vót  miⁿ most maji nap hogy hát  este  mönnek tíz órakkó ē oszt röggē négy 

órakkó mönnek haza  ott este köllött ēmönni  és tizenëgy órára othon köllöt 

lönni  oszᵗ máⁿ hát jegybe jártunk mán akkó  a  odajértünk a kapuhoⁿ oúp 

máⁿ csak nyílik a zablak  Iréⁿ befelé  nem vót kecmec  mönni köllött be 

[nevetés]  no majd  ëccő  mos visszamék újra ja hátra  majd  a mi 

szomszédungba  aszonygya ja  két évvē idősseb vót  Iréⁿ  ëccő aszonygya 

nem gyüvünk haza aszonygya  csak akkó mikó a többi  hát mondom én nem 

merök  me én kikapok  én (x)  mi ketten vagyunk éd
s
anyámmà tënëköd ot van 

még apád ëggyik (x) ha a zëggyik nem a másik mökpártol de énnëköm csak a zén 

anyám vaⁿ  ëngöm nincs aki mökpártójjon  ha ű kijabál éⁿrám  éⁿ nem merök 

 én csak mék haza  én nem maradok továBB  aszonygya  há jó van akkó 

gyerünk  me szomszédok vótunk csak ëty ház vót kösztünk  a Jëlëna  hát ű 

férhöⁿ mönt  osz hát  én még akkó  jártam hozzájuk  varni tanúni  öt osztájt 

végesztem  akkó keszték  hogy több osztáj lösz hogy lössz nyóc osztáj  de 

csak nem löt nyóc osztáj  csak öt  én öt osztájt ēvégesztem  asztáⁿ mög  



 

 

szépen  mönni köllöt napszámba  hát  oda ja a V.-ékhoⁿ jártam napszámba  

ot tanútam mög röndössen dógozni  de ottan még nem vót legény  otᵃn csak 

tizennégy éves vótam  és mönni köllöt kapáni markot szönni  zőccségöt szönni 

pucóni mosni a zőccségöt  nem vót  ki
j
út  me ketten vótunk a zanyámmā  

osz mönni köllöt dógozni  no osz mikó asztán  ez is  ahogy nyőtünk vagyis 

nyőtem  hát möntünk gépre  de mán tizenöt éves koromba gépön is vótam  

hortuk a pojvát  hát nehéznek nehéz vót me még én is fijatal vótam tizenöt éves 

 oszt ahoGY möntünk föl a  dëszkán  ojan lécök vótak szögezve hogy a 

lábunkat mökfogja hoty fő birjunk mönni  ojaⁿ lépcsők  oszᵗ a pojvarakó ép aba 

zévbe vót jéég  oszᵗ nagyon ēverte a búzákat is kukoricákat is mindönt  oszᵗ 

rengeteg törek vót  az a naty pojva  hogy möntünk fő  a még a zëggyik pár lë 

së gyütt a másik máⁿ mönt fő  oszᵗ kirúktuk a pojva ódalát [nevetés]  oszt 

Antal bácsinak hítták az aki rakta pojvát  aszonta lányok  ha nem csillapottok 

én lëveröm a lábotokat  hogy röndössen möntök  nem rugitok ki neköm a 

pojvát  szögéⁿ mindég igazgatta  me mindég kimönt ëgy darab [nevetés]  no 

osz mikó  ez is ēmút a jizé  a csépölés  asztáⁿ újra mönni köllöt dohánt 

szönni  mē a V.-éknak vót dohánnyuk is oszt mönni köllöt szönni  ot csë nem 

vót kecmec hoGY  majd én ēlaskudálok há (x) szönni köllött úgy mind a többi  

no a  gazdasszoⁿ  a Zila  az mindég segítött énnëköm  me én csak nem tuttam 

úgy mind ű  
osz

 mindég kisegítött oszᵗ akkó ot vótam ahun űk  ez nagyon jó
u
 

gyütt  no maj mikó ez is kész lött  akkó gyütt a  kukoricaszödés  szöttük a 

kukoricát hát nem nagyoⁿ mönt nálam  nem is  me hát  ëngömet nem vitt a zén 

anyám  de mikó szükség vót rá akkó vitt  me sajnát  osz szöttük a kukoricát ot 

V.-éknál  ēmarattam  akkó a Zila mëgën segítött  oszt akkó hát íGY  

utó
j
értem űket  no maj mikó ej is kész lött  asztáⁿ mán nem vót

t
 ojan fölöslegös 

dolog hanem zőccségöt szöttük  oszt akkó aszᵗ mind mosni köllött me akkoriba  

mosták a zőccségöt  osz hát  az még mönt me seggön űve köllött [nevetés]  no 

maj mikó e jis kész lött  akkó tél lött  akkó nem möntünk dógozni othon 

vótunk  de  minállunk mindég vót vasárnap izs bál  itt a domba  mán akkó az 

mögvót csak nem vót még kipadlózva  hát möntünk délután is délelő (x) este jis 

 de est délután hát amöddig vótunk vótunk hát mit tudom én estiG  este mök 

haz vagy estefelé hazamöntünk mögvacsorásztunk asztán möntünk hét órakkó  

a bálba  de ojan por vót  mè főd vót a zajja  hát oszᵗ akkó  kicsikét porossak 

is vótunk de azé ēmönt  osz mikó délután vót a bál mindöⁿ vasárnap délután vót 

 nyáron is télön is  osz möntünk a bálba  de hogy mennyi asszoⁿ vót  délután 

is mög este is  este mindég vót  vótak ojan hosszú padok  lehet hogy még van 

izs belülle  



 

 

B: hát ha van  

A: A zasszonyok mindég vitték a zelső sort a fal mellé  asztán gyütt a másik 

banda  az vitte második sort ha vót is hejje nem űt oda  hanem  vitte elébe ja a 

másik elébe akkó ugrátak át a zasszonyok hogy előb lögyenek  oszt a végén hét 

sor pad lött  osz mindön a zasszonyok űtek  délután mög mikó űtek akkó két-

három sor vót csak  me ugyë nyáron dó dógosztak nem birtak mönni ja  bálba 

 osz vitték a kizsgyerököket is  akiknek vót akkó nem vót kocsi hogy maj tolom 

a kocsiba  karjáⁿ vitte  oszᵗ akó mikó kész vót a tánc  mikó szünet vót akkó 

kizsgyerökök táncótak szaladgátak a domba abba porba  lë vót az locsóva  de a 

végén csak  főszáratt oszᵗ porót porót  néha úgy trüsszöktünk hoGY [nevetés] 

 oszᵗ meséte a zén anyám hoty  vött a  me mustoha annya vót nëki  akó 

nagyon divat vót a piros papucs [ühüm]  asztán  hát vöttek neki piros papucsot 

 majd  járt a bálba de nem vót ám szabad akkó èmönni akkó mikó ű akart  

hanem mikó mög vót engedve  ha ëgy vasárnap vót akkó három vasárnap bisztos 

nem vót  nem vót szabad o akkó legént tartani  no majd  há hogy mönnyön ē 

valahoty  az a  D. Vërka néni vagy gondolom úgy híták hoty H. Vërka néni  

az vót a barátnője a lelki barátnője  osz majd  aszonygya Ila gyerünk  

mökszökünk  hát ēmöntek mökszöktek  dee  a mustoha annyának monta hogy 

éd
s
anyám aszonygya mink ēmönyünk de në monygya kenᵈ mög éd

s
apámnak  

nem jó van mönnyetök  mögengette me két vasárnap mán nem vótak a bálba  

má az vót a harmadik  no majd  ēmöntek  vót nëki ëty húga  asz Vërkának 

hítták  osztán  há hogy mosᵗ hogy mönnyön be a papucs ahogy mén asz 

csapkodott  kivötte a papucsot a lábaul! a szép piros papucsot  oszt mönt a  

gangajtóig a rosté kívű hatta ja papucsot  oda(x) támasztotta a söprűt  hogy 

öregapám në lássa  no majd  mikó röggē lött  korábban főkēt  me űk tudod 

mijen ágyba  feküttek?  vót neki ijen  mind ez a kaucs most [mutat az ágyra, 

ahol ül] így vót dëszka  mög így  oszt oda fő vótak rakva párnák  díszpárnák 

de naty párnák ëggyik szöb mind a másik  űk mög ott alatta aluttak  oszt ű 

szépen onnan kibújt  oszt kimönt oszt mire kimönt csᵅk a zëggyik papucs vót  a 

másikat ēvitte kutya [nevetés]  majd  röggē öregapám mönt ki  ű mán akkó 

bemönt akkorra  osztán  möktanáta széttípázot papucsot  viszi a papucsot be  

Ila  të hùn vótá a zeste?  aszonygya nem vótam sëhun  aszonygya akkó hátú 

tartotta a papucsot a háta mögött  aszonygya akó eszt hun szötték szét?  ű nem 

tuggya  há vótam aszonygya  monta hogy hun nem  aszonygya osztán  ot 

kívű felejtöttem oszt a kutya ēvitte  osz kapot két pofont  amé hazudott  

– Amijé hazudott [nevetés]  

A: Oszt aszonta nëki hoty többet a papucsot në had kint  hanem hoz
d
 be [nevetés]  



 

 

– Mijen bálak vótak akkó?  

B: Vót ö ö almabál is  banánbál is  akkó ö  narandzsbál is  

A: szöllőbál is  

B: pícebál is  és a pícét bedoptuk hotyha rá
j
akasztottak valamit akkó nyertek  

vót ö őr akit mögfoktak véletlen hogy mè 
hát

 csüngött  és kéröm széppen ö a 

mökfokták hogy ö lëvött ëty körtét vagy nem körtét hanem narancsot vagy szöllőt 

 mos mindëgy amijeⁿ bál vót  akkó azé annak azé fizetni köllött  

A: eszömbe jut az a kizsbál  hoty mijen érdekös vót az  gyerökök így [mutatja] 

doboktak  

B: há  

A: [nevetés] édös jó istenëm  úty foroktak  nem számítot hogy  B: ott is  A: 

jó mén vagy nem jó mén  

B: ott tanútunk mök táncóni  ott tanútunk mök táncóni  

– Hány évessek vóltak ak
kó

?  

B: hát (x)  kimarattunk a ziskolábú  (xxx) jó neköm még nincs három. A: 

köllött oda fizetni is  hogy bemönnyünk  

B: hát jó van abbú élt az a Sz. bácsi minek hítták?  Sz.? 

A: hát  nem tudom 

B: Sz. András?  

A: nem tudom minek hítták  

B: ojan sejpös vót Kati néni  

A: aha  Tordára mönt férhön  jó vót a kizsbálba is  átunk íty körbe  

B: vót ö ö  vót ö ö  

A: foktuk ëgymás kezit karszűgyön  

B: hát mög a bálba  

A: gyüttek a gyerökök oszt táncótunk  

B: a nagybálba  nem űtünk lë asztalhon mök székre  henem ot hátú ahogy van 

az az ajtó  körbe átunk így karszűgyön és akkó odamöntek a  

A: nem hátú átunk  

B: (dehogy) 

A: elő a szimpadná  

B: ott is átunk de átunk ot hátú esz eszt erre emlékszök 

A: asz akkó vót mikó még nem vót kész a domb  

B: mindëggy  de tudom hogy átunk ott Irény  

– És mibe möntek a bálba?  

B: kesztem lánkonni  mezítláb möntem  lë 
j
is marattam a cimborájaimtú  

elmarattam  kalappa
l
csniba  

A: énnököm is vót kalappacsni [nevetés]  



 

 

B: mék talpa së vót ahogy mögvötték a pijacon úgy húsztam fő  oszt asz sokájig 

nem is tartot me ëty-kettő kilukatt  

A: tudod annak nincs talpa   

B: há  

A: az oan ijen keskönyegbű (ühüm) vót osztan mög vót szűve  zëggyik vót (A és 

B egyszerre mondja: barna másik ződ)  

A: piros oszt akkó sárga mög ijen  a zén nagynéném asz
t
 csináta  Vëra néném  

B: Vëra néném csináta?  

A: ühüm  oszt mindég hoszta ja  pacsnit mikó 
me

 Titelbe laktak  oszᵗ hát én 

mög 
oan

 kis suttyó láⁿ vótam mindég hoszták a pacsnit  oj mérges vótam arra 

pacsnira  

B: hát mérges vótá de (x) kéntelen vótam  

A: de jó vót  me zëggyik még ē së szakatt a másikat máⁿ hoszta [nevetés]  

– És máshunnan is gyüttek ide  bálazni?  

B: Ide  vídéki legén nem gyühetött be  úgy féltötték a szemmiháji lányokat  

így vót?  

A: ühüm 

B: asz kapta kapott némík  

A: ha nem jó viselködött akkó kikapott  [nevetés] 

B: de nem is kicsit  

A: de ha szemmihájiak möntek más hejre  az is kikapott  a jis 

B: há jó úgy szokik mondani kőccsön kenyér visszajár  nem?  

– Ugyë tuggyuk hoty szeptemberbe van a  templombúcsú  mit szoktak 

akkó régön szervezni?  

B: há vóó búcsúkó is mijen bálak vo
u
tak  

A: este jis. B: délután. A: mög napján is  

B: délután is. A: most mög csak alig vaⁿ B: vót bál akkó hazagyüttünk  hát 

meddig vótunk addig vótunk ithon még öttünk  

– Möntek vissza?  

B: möntünk vissza me kezdődött a  mos mögvót az az üdőpont hogy mikó kezdik 

 de fél tizenkettőkó mán fajëront ütöttek  

A: énnëköm tizënëgyre othon köllöt lönni  

B: de mindëgy de a zenészök fajëront ütöttek  me A: me a kocsmáros. B: hogy 

akkó mindönkinek haza köllöt mönni  

A: kocsmáros háromat  kacsintott  hoty vége ja bálnak  oszᵗ tizënëgy órakkó 

én má ēgyüttem osz féltizenkettőkó tizenket (x) onnan pucóni köllöt 

mindönkinek  féltizenkettőkó kacsintott a kocsmáros  és tizenkét órára tiszta 

köllött hogy lögyön a teröm  



 

 

B: hát így van  há mög ö ö  

A: mámma möG  tizënëtykó mönnek ē én má tizënëtykó othon vótam   

B: hát az akkó vót  mink az (x) hogy hogy monygyuk az ókoribú vagyunk?  há 

 

A: nyít a zablak Iré
ny

 befelé  [nevetés] 

B: mög  neem  háⁿszó nem is öccő së kéccő aszonták ha zeste legéⁿ vótá akkó  

most is ö  nem hattak alunni hattak?  két órakkó möntünk a S.-hon mán csépőni  

B: elig odaértünk nyil mán nyílik a kapu  úgy mögvágott éd
ö
sapám  hogy az 

az ódalablak a  úgy mögütött hogy egész odaszátam  Józsi után mög ēkezdött 

szalanni akkó vótak a a marhajárások akkó van a vótak azok a nagy hantok  akkó 

hát az ēszalatt oszᵗ szalatt utánna oszᵗ fővött ëty hantot oszt hát nem hozzászát 

henem Cs. Antal bácsijéknak a kapujuokhon!  [nevetés]  há.  

– Na meséjjën maga most a a  bálazásrú a maga idejibe! 

B: a zén időmbe (hogy vót?) mikó kész vót a ziskola  a nagy monygyad mán na 

ja izébe nem birtunk mönni a nagybálba  henem vasárnap délután vout házibál  

így monták hoty házibá hajmabál  akkó mink ijen sördülő lányok gyerökök 

möntünk oda  ot tanútunk möG táncouni akkó  vót nőválasztott csinátak  akkó 

vót hogy ö ö.. 

– Az mi?  

B: én möntem  hínni a legént táncóni  (jaa)  az vót a nőválaszt  akkó 
j
a 

másik legén lë csapta ëgy pár dínárrā ja citorát  a házibálba aki  muzsikát  

lëcsapta oszt akkó parancsót másik nótát  a lán nem mënt el avval a legénnyè ha 

nem impon
t
át neki  [háttérzaj] hanem nem imponát a nagylánnak avagy a lánnak 

me még akkó kislányok nem nagylányok vótunk  akkó nagyon széppen mék 

kapott ëty pofont is  de ëty pár dínáré akkó  fizettünk  akkó (x) kezdöt 

sütétönni akkó gyüttünk haza  de akkó még nem möhettünk a  nagybálba  me 

(x) nem vótunk azok a zévessek. 

 



 

 

 

13. szöveg 

A hangfelvétel készítésének helye: Topolya. Ideje: 2016. Gyűjtő: Nagy Judit. 

Adatközlő: V. I. (1938-ban született egy Gunaras környéki tanyán, 22 évesen ment 

férjhez Topolyára; iskolai végzettsége: általános iskola 4 osztálya; foglalkozása: 

háztartásbeli)  

Téma: a háziasszony mindennapjai 

Lejegyezte: Nagy Judit 

 

ÁTÍRÁS 

 

– Beszélgessünk arròl hoty hogyan is múltak az ünnepëk régën. Kezgyük 

a karácsonnyal! 

Igën  néGY  hetes vót a zádvënt  és akko
r
 nem mëhettünk sëhovà szórakozni 

mer aZ tiltot vót nem szabad vót  és azután allig vártuk hogy jőjjön hogy 

mëhessünk  majd a templomba  akkor [sóhajt] mëk hajnali misékre jártunk 

– Mijenëk voltak a hajnali misék? 

Hát szépek vótak 

– S hánykor kezdőttek? 

Hát hatkor  csak (x) nëkünk ē köllöt má othonrú mënni fél ötkor hogy odérjünk 

messze laktunk 

– A tanyárol 

Igen 

– És hova jártatog bë? 

Gunarazsba 

– Igën  és akkor hoty teltek a  a zünnepëk? 

Az ünnepëket allig vártuk  szalma lëd bëhordva  a szobába  és akk
o
 az asztal 

ará! is kévék  kalapács mindën oda lët rakva  szërszámok  buza  kukorica  

dijó  és akkó készülőttünk  a mákos tészta  mákozs guba bableves  főszték 

a kocsonnyát  akkó hurka kolbász vót sütve éfélre mëntünk az éféli misére  

akko
r
 má másnap hát akkó örűtünk mëntünk a nagymisér és asztán mëhettün

g
 



 

 

bálba szórakozni  addig nem vó
l
t szabad mënni  akkor  

o
tt a fijatalságnak az 

vót kártyásztunk ez vót még a szórakozás kártyázni  zsírozni  filkózni  

nagybornyúzni  ötözsbornyúzni ez a játék vót 

– És mijenëk  hogy hogy jáccák ezëket a játékokat? 

Hát négyen 

– Igen 

Négyen vagy öten az ötözsbornyút öten emesz
t
 négyen mëk hetesëzni is ott a hetes 

vót a legerősseb 

– Ömm  tëhát mëddig tartott ez a  (kará) az ünaz ünneplés mëg a 

szórakozás mëg a mindën? 

Hát igën és akkó az tartott asztán  víszkërësztig 

– Igën 

Addig bënt vót a szalma jis a lakázsba jaj a gyerëkëk ezëk  úgy örűtünk hogy no 

úty hancúrosztunk benne [nevetve] 

– Hányan voltatok testvérek? 

Öten  öten vótunk tes
t
vérëk  két lány három fijú 

– Igen 

És akkó ó az vót a jó ha ne ēmënt a  szülejink ēmëntek othonrú akkó oaa ojan 

játék lëbonyolítottunk [nevetve]  hát igën  és  
hàt

 

– És utánna kezdődött a farsangi időszak 

Í asztán jött a farsang igën (igën) az az má mëgën  jó vót mer többet lëhetët 

mënni szórakozni 

– És hol szórakosztatok farsang 



 

 

Hát akkó Gunarazsba mëntünk  ot vót farsangi bál is. 

– És hogy nésztek ki ezëk a bálak? 

Hát szé  so zenészëk élő zenék  élő  szakszafon mit tudom én harmonika 

nagybőgő mindën vót ott 

– Tánc is? 

Tánc ám de még mënnyire mindën fajta táncot [nevetés]  mëktanútunk  a 

maszkabált má nem nagyon szerettük mer má akkor mëgën abba köllöt hanni nem 

mëhettünk szórakozni (ja) nem engettek bennünket nem lëhetëtt  igën  hát 

íGY  asz szép szép idő vót  télën a naty hóba mindég gyalog jártunk së bicikli 

së  hát néha kocsin de az az  gyalok köllött a  mëg én mindég gyalog mëntem 

iskolába 
j
is pedig messze vót. 

– És akkor a husvéti időszak vagy a nagyböjt (hát a) az mëgint akkor 

hogy nézet ki? 

Az az má mëgën ottan bőtőni köllött  mindën szërdát péntëkët mëk köllöt tartani  

– És mit ëttetëk a böj
d
be? 

Hát a böj
d
be csak ëttünk  ojan  ëtyszërűb levest mëk tésztákat mëg krumplit 

mëg ijenëket ëttünk  akk
ó
 ott is allig vártuk hogy má  még natypéntëkën izs 

bodagot süttünk  anyukám  má bodagot is csinát  mëk kënyeret is süttek 

akkó sütték az egísz ünnepre má natypéntëkëm mëksütték  akkó natyszombatom 

má  főződött a kocsonnya  mëgënt mëg a sonka  kolbász  tojás  mëg  mi 
j
is még festëttük a tojást  de  csak vöröshagyma hajává mëg buzát szëttünk 

ződ  hogy lëgyën ződ is.  

 

– És a kerti munkálatok azok hoGY  múltak? 

Hát ö répaëggyellés vót hosszú düllőgbe kéd düllőgbe mëntünk  és akkó aratázs 

aratni is  éh hét kasza köszt vótam. 

– Az mit jelënt? 



 

 

Marokverő  hét embër kaszát kézzē (ühüm) kaszávà (igën) és akkó én is má 

marokverő vótam tizënhárom-négy éves korba és a zódalamra fő vót kötve ja kötél 

 saját magamnak terigettem és raktam bele a markā ja  kévébe ja  buzát  

hogy bùzakéve lëgyën  és akkor korán kētünk mindég a kötele
t
 csináni mer a sok 

kötelet köllött a buzaszalmábú csináni  és akkor én mindég nagyon tuttam sijetni 

és akk
o
 aszonta [nevetve] zén édësapám  aki mëkcsinájja asztat a nem tuom mos 

 há
ny 
 öt-hat körösztre való kötelet az asztán rá bir fekünni  én nagyon tuttam 

sijetni 
én

 ëty-kettő mëkcsinátam é
zs

 bizon ráfeküttem [nevetés]  aki nem tutta asz 

tová
b
  de oda izs mindég korán kētünk négy óra mëk hamaráB kētünk a 

kaszáláskor  mëgvót az mënnyit lë köllött ap
u
kámnak kaszáni és akkó  mëntünk 

dógozni  íGY  én vótam gépné jis vótam  sok mindën [nevetés] még aszt is 

monygyam? 

– Lëhet 

És akkó én vótam a  aszt hogy indíccsuk 

– Mindëggy 

Igën hogy vótam gépné jis  és kévevágó vótam leginká
b
 mer én nagyon jó 

gyorsan tuttam a  maddzagokat vágni mer asz
t
 össze is köllöt szëdni mindég  és 

 vótam azé törekët is hordani asz mëg ojan  létrán köllött és hordani fő ijen 

pëtrëncerúddal  és leginkáb akkor vót má vége ja  cséplésnek agusztus 

huszadikára leginkáp Szent Istvánra lëtt  kész akkó csinát fontunk buzakoszorút 

asz szépen kidíszítëttük  az vót a bëfejező a  cséplés
kó

  
ëty

 szép koszorút és 

akkó szép ebéd valahun lëtt ittunk ëttünk és így. 

 

– És mijen játékok voltak régën? 

Hát ojan játékok voltak  hogy  kihajtottuk a jószágokat a tallóra  és akkor  ot 

kiszëttük a tallót úty hogy csinátunk ojan rókavárt  és ot fogócskásztun kint a 

tallón a jószágok mellett  mëg  gombosztunk  mëg  ojan vót hogy ëgy 

ronygylabdát csinátunk  és akkó asztat köllöt ütögetni 
ujogy

 vót ëgy luk kijásva 

fődbű és botokká hajtottuk ijen csaramóccsa  az vót a neve a játéknak. 

– Csaramócsa? 



 

 

Csaramócsa  ijen régi  játékok ijen  nem vót nëkünk së baba së sëmmi ijen 

játékok  csak íGY  főtalátuk magunkat magunk csinátunk labdát is mëg 

mindënt ijen vót. 

– Vót még valami?  

Hát mást nem is tudok nagyon  mëg fogócskásztunk bújócskásztunk  csak ez a 

játék (x) ijen játék vót régën. 

 

– Mi ja törek? 

A a buzának az a  kalász amibe benne van a buza  és akkor  az nagyoBB  az 

vót a törek  asztat ëtették a jószág marhákká  szórtak rá darát  és akkor  az 

a zapró az a toklássza  az vót a  pëlva  avvá tapasztották a házakat  

belekeverték a sárgafődbe és avvá nagyon szépen nem repedëzët mëg  és az 

nagyon jó vót arra  na  mëg a szalmát is ijenëkkē horták fő  kazalba 

– Mivel? 

Evve pëtrëncerudakk
á
  

– Ühüm, a petrencerudat aszt hogy  használták? 

Kézbe vitték  ketten  kettő fokta hátú kettő fokta elő  és akkó vót o
j
an létra 

vitték  kazalba rakták össze  hogy lëgyën télën mit ëtetni 
j
a  marhákkal  és 

akkó hát cséplőgépné ijen munkák vótak  mëg vótam fönt a dobon is én  és 

vágni köllött a kévéket és a maddzagot összeszëdni  és akkó  úgy eresztődött a 

dobba bele. 

– Minek volt a része ez a dob? 

Ez a  izé cséplőgépnek  a cséplőgépnek vót a része és akk
ó
 abba  ëtettü

n
k 

bele és akkó jött ki a bùza  szalma po pëlva  
a
 törek mindën  így mënt és 

akkó mikó kivót az a nem tom mënnyi buza  
a
kkó mérték  nem tom hány 

zsákkā asz má pont nem tudom  és ak hát íGY  mëg lënt a fődre terítëttek lë 

zsákokat és ott ëttünk. 

– Mit? 



 

 

Hát mit  vót szalonna  mëg ijenëk fősztek ënnivalókat  babot  paprikást  

ijenëk vótak ëtyszërű  szalonna vöröshagyma és  hát 
no

 montam hogy babot  

ëttünk sog babot aszt fősztek leginkáB  mëg paprikás vót ahun birkapaprikás
t
 vót 

ahol  tyúgbú  amit ëtyszërű  ëtyszërű ënnivalók vótak akkor  mëg a 

tökfőzelék má az akkó is vò
l
t [nevetés] asz könnyen uzsonnára  az ojan három-

négy órakkó ëttük  mëg mëggy mëg ijen ëccerűk vótak  aluttej  mëg jó házi 

kënyerek ém még aszt is tudok sütni most is tunnám  este mëk köllöt kovászóni 

akko rëggelig asz kēt  a teknyőnek a  sarkába  rëggē  asztán korán akkó 

lanygyos vizet  élesztőt még hozzá  sót  jó kidagasztani  csak úgy izzattunk 

úty köllött. 

– Mijen ételëk voltak még vagy mijen ételëket készítëttetëk méG? 

Há
t
 csak vasárnap készítëttünk kalácsot  az jó vót má ha kalá köznap csak vót 

krumplistészta  krumplipaprikás  bab  ijen ëtyszërű ételëk no palacsinta vót 

má amikó mëg akkó kelët pite  nem kőt pite kelëtt [nevetés]  

 

– Disznóvágásrol is mesélhetsz. 

Jaaj a disznóvágás az nagyon jó vót annak úgy örűtünk  ēloptuk a fülit farkát lësz 

(x) mikó mëkpörkölődöt szalmávā óó az ojan finom vót  a fülét 
meáu

 nyersen arrú 

mëgëttük a malacrú disznórú [nevetés]  aaz nagyon jó vót ó allig vártuk hogy  

estefelé má akkó sűt a  fánk valamikó pampuskának monták [nevetés]  és  

vaty hájas kifli az ünnepi étel vót.  

Mëg akkó há
t
 csak az az vót hogy ott a  fődes szobák vótak  

aszt
 fő köllöt mázóni 

– Mivel? 

Há vízzē mëg vót ojan sárgafőd mëg ojanná főmázótuk oszt akkó szép vót 

mëkszáratt és az vót a jó asztám má vót később ez a linólë
j
om mëk kátránpa 

mëg gyékény vót szőve és az vót lëtéve  hát íGY  valamikó 
há

 kint a sáros 

udvarba mëntek ki-bë  nem vették így lë mim most áá 

– Mijen bútoraitok voltak? 

Há vóót  ojan hogy ágyak vótak  no  ágyak 



 

 

– És még? 

És mëg asztal mëk szék  ijen vót  mëk pad  aszt minek is híták? lócának is  

mëG  kanapé? (ühüm) Ijen  hát igën mëk sëz aki má asztán vót későb 

sëzlon  az ojan maj  hát ojan majnem mind a rë
k
 nemcsak ijen keskëny és 

akkó oan faréssze vót nëki  az má  mëk szekrény is ha ëggy… 

– És aszt hoty hífták eszt a  amit az előbb montá
l
? 

Lóca  pad (nem  azután azután  az a) kanapé (fábòl)  ja az a sëzlony vót 

(ühüm) az a sëzlony vót  és akkó mëg vót a  na mijen láda? 

– Tulipános? 

Igën  az vót  tulipántos láda oda rak mëg almárijom vót 

– Az a 
mi

? 

Abba jis ruhákat raktag bë  három fijókos vót. 

– És mijen magas volt? 

Hát monygyuk rá  monygyuk ëty fijók két fijók há vót az o
j
an métërtű töb magos 

 igën  tetejire mëg oan szép kis díszëk ami vót szëp pohár ha valaki vendég 

jött akkó mégis mëkkínáni  má nëkëm nyilvám még ëty poharam van a régi  

megvó akkó 
j
is vót hogy a szöllős  abbú bort ittak [nevetés, közben keresi] még 

ëgy van valahol vót  ëhun van ë. 

Mëg (x) ëty szekrény vót akkó abba bërakva ja ruha de emez a  ebbe raktág bë ja 

 hát monygyuk rá ijen alsónëműket mëk férfiingëk összehajtva ez vót a… 

– A mejigbe raktátok eszt? 

A zalmárijomba (ühüm)  a tulipánosba hát abba jis lëttek ojan de zalmárijom 

nëkünk is vót  s abba ú bele köllö
t
 mëgvót most ebbe (x) ja fiógba ez vót a 

másikba az vót [nevetés]  na  akkó  na még (x) 

– Konyhába? 

Hát a konyhába ott  tëlázsi vót [nevetés] 

– Az mi 
j
az? 



 

 

Ami nëkünk izs bënt van mëg nëktëk is van a spaj hát ojam min nëkënk is van a 

 ëty kettő három négy ijen (polc aha) polc az asz tëlázsinak híták arra papírokat 

lëtt  rátéve szép és akk
ó
  na  és akkó ja duncokat oda rakták.  

 

14. szöveg 

A hangfelvétel készítésének helye: Kupuszina. Ideje: 2017. Gyűjtő: Buják Anett. 

Adatközlő: T. I. (1968-ban született Kupuszinán; iskolai végzettsége: 

szakközépiskola; foglalkozása: eladó, kertész, mesemondó)  

Téma: lakodalmas szokások 

Lejegyezte: Buják Anett 

ÁTÍRÁS 

No nālunk  Kupuszinān  vȧlȧmikó ȧ lȧkodȧlmȧk ȧzok úgy tërténtek hogy  

keddën ësszegyit ȧ szomszéccsāg  ȧkkó még nem nȧgyon sokȧn szȧlȧdgātȧk 

ëgybe  ësszegyittek ȧ szomszédok mëg ȧ nȧgyon nȧgy rokonyok  osz
t
 ēkeszték 

odȧrāmóni mindënt ȧ hāszhó ȧmi këllët  stokkokȧt pȧdokȧt  sātornȧk vȧlót úgy 

lȧssȧn ēkészítgettek  hȧ mindën mëgvót (x) szërdātú mā hítȧk tëb embërt  

szërdān mā nëki nëkifoktȧk ȧ zembërëk hȧjnȧlbȧ disznóvāgās  lëvāktāk nem 

mindet ëggyet kettét āttú fig mekkorȧ vót ȧ lȧkodȧlom  lëvāktāk ȧ disznókȧt  

ȧsszonyok ȧzok sitëttek fésztek ugyë këllët ételt csinā
l
ni 

j
ȧ vendégëknek ȧkik ot 

dógoznȧk mëg mā készítek ȧ lȧkodȧlomhó  ȧmi ȧmit ȧkkó gyorsȧn mëg lëhetët 

csināni  ēkeszték csinā
l
ni ȧ kȧlācsokȧt siteményëket  këzbe ugyë mindig ot 

vȧnnȧk fijȧtȧlok is  ȧzok mā ot ēkësztek hejtelenkënni lektëpszé nȧgy dógot 

útysë lëhet rājuk bízni ȧkkó ȧzokȧt kikítték fāt hȧsogȧtni vȧgy vȧlȧmi ijent  këzbe 

borocskāztȧk sërë sërëzgettek pālinkāsztȧk mer ȧ ȧz ȧttȧ ërét hogy ȧddig ȧddig 

ȧddig lȧssȧn mindig vót ëty-két āguszt ȧki jó berúgot  ez vȧlójābȧ lëmënt ȧ 

szërdȧ csitertëkën ȧkkó vót ȧ nȧgy disznóvāgās  ȧkkó mëk hijjāk èkészítëttek 

mindën húst hogy péntëkën ȧz kihíjjën péntëkig ki birjon jó híni ȧsszonyok ȧzok 

tovāb csinātāk ȧ siteményëkët mëg mëgin vót sités fézés egész nȧprȧ  nȧ mos 

réégën péntëkën vót ȧ legénbúcsú  mȧnȧpsāg eszt mos mā āthosztuk csitërtëkre  

tëhnikȧi okok mijȧt mer  hȧ péntëkën vȧn ȧ lëgénbúcsú  ȧkkó sokszó ȧ vélegény 

elég ronygyocskān nízët ki szombȧton  ezé āttëttik csitërtëkre hogy péntëkën 

birjȧ jó kipihenni mȧgāt hogy szombȧton épkézlāb birjon bār ȧ oltār elét mëg 

mëgjelënni  ugyë elgyit ȧ csitërtëk estefelé mā gyittek ëssze ȧ pȧjtāsok  hā ȧ 

fijús hāznā vót esz hȧ ȧ lānyos hāznā lānyos hāznā ȧ lānyok fijús hāznā ȧ fijúk  



 

 

ësszegyittek ȧ pȧjtāsok mëg ȧ bȧrātok bȧrātnék  ȧz ȧzok ēkesztek kilën mulȧtni  

këzbe mëk këllët nëkik még këtëzgetni ȧ rozmȧringokȧt ȧsz
t
 mindig ȧ lānyok 

csinātāk  lānyok vȧgy mȧsnit tëttek rājȧ vȧty csȧk ëty szȧllȧgot ȧ nāsznȧgyos 

mënyȧsszonyok ȧ nāsznȧ mënyȧsszony nāsznȧgyos rozmȧringokrȧ ȧrrȧ nȧgyoB 

szȧlȧgokȧt tëttek  ȧ kis rozmȧringokrȧ ijen szālȧssȧkrȧ ȧzokrȧ mëk csȧk ëtyszërít 

 legénybúcsú mëg ȧ lë
j
ānybúcsú hāt ȧz è

l
 szokot tȧrtȧni virȧdȧtig  āltȧlābȧ  

ugyë
 

nālunk ȧz úgy zȧjlot lë hogy mire ȧ mënyȧsszony mëkkȧptȧ ȧ engedéjt ȧ bȧrātnéjití 

hogy férhé mëhet ȧddigrȧ mā ȧ idé verte ȧ éjfélt  hȧngulȧt kicsit kezdët mā 

tetéfokārȧ vāgni  no ȧkkó èmëntink ȧ vélegényhé  ot is ȧ bȧrātȧi beleëggyesztek 

hogy hāt jó vȧn lëmondȧnȧk rúlȧ mer mos ugyë mā embër lësz tëbbet nem nem 

legény  ēmëntink odȧ  osz én nem tom vótunk tān hetvenen ëgy nȧȧgy bulit 

csȧptunk hȧjnȧlig mink ëregebbek othȧtytuk üket hārom órȧkkó montȧm no nëkëm 

ebbí elég rëggè nétykó gyünnek ȧ disznóvāgāsrȧ menés vȧn hȧzȧ  fijȧtȧlok ȧzok 

mȧrȧttȧk rëggelig ki meddig birt  péntëkën hā pintëkën ȧ fijȧtȧlok ȧzok késén 

jelentek mëg nȧgyon szomorú sȧvȧnyú pofāvā nem nȧgyon gyinnek mȧgukhó  de 

hā ez ȧ rënygye móggyȧ  embërëk ȧzok no ȧkkó ugyë ȧ kihít húst  ȧszt fël lëhet 

szeleténi el lëhet készíteni gyin ȧ hentës mëg ȧ szȧkācs és mëgmonygyȧ hogy mibí 

mennyi ké  mit tom én oldȧlȧzsbú hāny szelet  ȧ kockȧhúzsbú hāny hāny kiló 

lëgyën mindën mindën ȧmi kël ȧ szȧkȧcsnȧk ȧszt ēkészítik  ȧ péntëk ȧz erre 

ēmén ȧz mā ijen ȧprób csipri-csupri munkākkā zȧjlik  këzbe nȧgy ivās nȧgy 

ëvészet mer hāt lȧkodȧlom vȧn  szoktāk mondȧni mȧnȧpsāg hogy hogy ȧki 

ȧkiné lȧkodȧlom vȧn ȧz rāzzȧ ȧ ronygyot csinājjāk  ȧkkó ēgyitt ȧ szombȧt rëggē 

 vȧlȧmikó régën szombȧton  hāt ȧ mënyȧsszony ȧz mā négy órȧ kërí kēt fé  

mer ēkël ēkël csinātāk neki ȧ frizurājāt mëkcsinātāk vārtāk ȧ frizërt fëlétëszkëdëtt 

 rëggē hét elét mëgjelent mā vélegény gyit komāstú  körösztȧpāstú  gyittek 

kikérni ȧ lānyt  ugyë tëb mind vȧlószínű mëg mëg is ki is kȧptāk mëkkȧptāk ȧ 

jānyt  ȧkkó elindútȧk ot ot mëkkȧptāk még ȧ hāznā mëgvëtték ȧ nāsznȧgyok ȧ 

nȧtykoszorúk ȧ nȧgy rozmȧringokȧt nāsznȧgyos rozmȧringokȧt és ȧkkó elindútȧk 

 eskivére  eskivére odȧ hítāk ëssze ȧ vendékségët  nālunk hȧgyomānyȧ vȧn 

nëki hoty hȧ szép ȧ idé ȧkkó ȧ jānyok ȧzok mind fëléteszkënnek népviseledbe 

kupuszini ruhāt mȧgukrȧ ëltik ȧ szépet ȧ díszëssebbet és ȧvvā mënnek 

lȧkodȧlombȧ  ot ësszegyin ȧ nép ki mā mise elejire odȧ
j
ér de hȧ nem mise végire 

ȧzé ot vȧn mā mindënki  kigyinnek ȧ templombú  ȧkkó elindúl ȧz egész 

nāszmënet (x) úgy indul el hogy ȧ ȧ nāsznȧgy mëgemēje jóó mȧgosrȧ ȧ 

rozmȧringjāt  ȧ zene esz mëglāssȧ hogy nāsznȧgy emeli ȧ rozmȧringot ȧkkó ot 

zenéni muszȧj  esz këtelesség  persze ez nem ingyënës këtelesség ȧhānyszó 

emēgeti ȧ nāsznȧgy ȧ rozmȧringot ȧz ȧnnyiszó fok fizetni ȧ zenének ȧsz utólȧg 



 

 

lërëndëzik mindig  elindúnȧk fȧluvā és mënnek ȧ mënyȧsszonyos hāsz felé  

mënyȧsszonyos hāszhó mikó bë
j
érnek  vót mā mikó ott is tëttek fé kérdésëket 

ottȧn nem ȧnnyirȧ szok szokās vót  ȧkkó bemëntek ȧ népek ȧkkó ot lehetët 

mëgvënni ȧ ȧ lȧkodȧlmȧs rozmȧringot  ȧzé ki mennyit szānt rājȧ ȧz úgy ojȧn 

kësztudot vót hogy hȧt këribelí ennyit mindënki od odȧttȧ szépen hȧd lëgyën ȧ 

fijȧtȧloknȧk kezdé pénzik  mëgvótȧk ȧ megvëtték ȧ rozmȧringokȧt  ȧkkó mëgin 

elindútȧk uccāvā el elindútȧk ȧ vélegényës hāsz felé  vélegényës hāz hāsz felé 

hȧ mēre vót ȧ út illët elmënni Grédȧ kërí  ȧz ëggy ijen ëty kér ȧ templomtú ȧ 

templomig e
l
mëntek ëty kért mink úgy híjjuk ȧszt ȧ sȧrkot hogy Grédȧ Grédȧ kërí 

elmëntek mër ȧz ȧsz jelëntëtte hogy hȧ ārȧ mënt ȧ nāszmënet ȧkkó szíz vót ȧ 

mënyȧsszony  és ām szégyën vót nem ārȧ elmënni mer ȧsz hogy nízzën ki  régi 

pȧpunk ȧz még ȧ ȧ koszorút fātylȧt së engette fétënni ȧ fejre hotyhȧ mā monygyuk 

huzȧmosȧb idejig ëggyit vótȧk ȧ fijȧtȧlok  zëreg V. lëszëdette  mese nem vót 

[nevetés]  mos mȧnȧpsāg ez mā nincsen de ȧ Grédȧ kërí ȧzé még mëgyink 

[kuncogás]  hȧ ké hȧ nem mink ārȧ ēmëgyink ȧ bisztonsāg kedvijé  no mikó el 

elmëntink kërí visszȧérink ȧ vélegényës hāszhó  ȧkkó ot vȧnnȧk ijen ȧjtónālók 

sëprívè elājāk ȧ utȧt  osz nem engedik be ȧ népet  elsének odȧ
j
ér ȧ mënyȧsszony 

mëg ȧ nāsznȧtysāg  szilék  mënyȧsszonnyā kivételëznek ȧsztȧt szokjāk 

bëengenni mer ȧ ȧnyós vārjȧ  ot tërténik ugyȧnis ȧ júdāscsók mink ȧnyós csókjāt 

júdāscsóknȧk híjuk  ȧz úgy tërténik hogy ȧnyósnȧk ȧ kezibe vȧn ëty tācȧ  tācān 

vȧn két litër bor  mi vȧn még ot két litër bor vȧn rȧjtȧ  hónȧ ȧlȧt vȧn két nȧgy 

lȧkodȧlmȧs kȧlācs két szāl gyertyȧ rȧjtȧ mëggyújtā és így vārjȧ ȧ mënyȧsszont 

ugyë hāt ȧz mā nëki ȧ mënyecskéje  evvē mëkpuszígȧssȧ mëkcsókógȧssȧ evvē 

ugyë csȧlādbȧ fogȧggyāk ȧ ȧ új mënyȧsszonyt ȧ mënyecskét  hāt eszt mink ëty 

szóvā úgy híjjuk hogy júdāscsók  no mikó bemënt ȧ mënyȧsszony ȧkkó 

fëlȧggyāk ȧ kérdésëket  ot mindig vȧlȧmi rȧfinānt fur furfȧngos kérdésëket 

ȧdnȧk fé  ȧmire nȧgyon ëgyszerí ȧ vālȧsz csȧk sokszó nem gyin eszinkbe  

példāul ojȧnokȧt kérdëznek hogy mikó ȧ legvȧstȧgȧb ȧ tehén  mos
t
 esz

t
 tunni illik 

hogy ȧ tehén ȧkkó ȧ legvȧstȧgȧb mikó nyȧjjȧ ȧ fȧrāt  vȧgy mëkkérdëzik mikó vȧn 

ȧ legtëb tol ȧ libān  hāt erre ȧ bëcsületës vālȧsz hāt mikó rȧjtȧ vȧn ȧ gúnār  vȧgy 

kérdësztek ijenëket hogy ȧmikó gyinnek ki ȧ templombú akkó mi vȧn ȧ 

mënyȧsszony lābȧ këszt  nem ké sëmmi csunyārȧ gondóni mer persze ot ȧ kiszëb 

vȧn ojȧnkó  vót ȧki mëkkérdëszte ȧszt is hogy hun ȧ lekfeketéb ȧ mënyȧsszony 

no ȧ ȧkkó vȧkȧróttunk hogy mos mit ké mondȧni de rāgyittink mer mink nȧgyon 

eszëssek vȧgyunk hogy hāt Ȧfrikābȧ ot fekete ȧ mënyȧsszony  no ijen kérdésëket 

kitȧlāgȧtnȧk minné minné tëbbet de bār hārmȧt fël szoknȧk tënni  

kȧcifāntostȧbtú! kȧcifāntosȧbbȧkȧt hogy në tuggyȧnȧk ȧ nāsznȧgyok ojȧn kënnyen 



 

 

vālȧszóni rājȧ  mikó ez is mëgvȧn ȧkkó beengedik ȧz egész nāsznépet nȧgy nȧgy 

zeneszó vȧn ojȧnkó nȧgy mulȧtās (x) mellé elkezdenek kérbe kérbe hāt ȧ embër 

embër népség nālunk nȧty hȧgyomānyȧ vȧn ȧ sȧnkozāsnȧk  mer nem elég ȧZ 

hogy ëgy lȧkodȧlombȧ ȧnnȧk ingyën inni ënni ȧmennyi belénk fér mink szeretink 

még ȧ sȧnknā sutyibȧ hogy ȧ ȧsszony ȧz në lāssȧ odȧ mi nȧgyon szeretink 

féremënni inni  és esz
t
 ki is hȧsznājjuk ugyë no otvȧn nālunk ȧ sȧnk  ȧszt 

mëgrohȧnnyuk ojȧnkó hārom négy ët sȧnkos nem gyézi kirȧkni ȧ itȧlokȧt csȧk 

tétëgetnek  ȧzoknȧk zsibbȧd ȧ kezik mire mink onnȧn fére mëgyink  persze 

evvè mëgindul ȧ hȧngulȧt is útyhogy ȧ lȧkodȧlomrȧ ez āltȧlābȧ jót tësz  nȧ mikó 

it mëgvót ȧ nȧgy nȧgy tānc  ȧz mā ȧkkó ojȧn jó dél felé vȧn  ȧkkó mindënki 

hȧzȧmén ātétëszkënnek osz gyinnek visszȧ ebédre  ez mikó mëktërtént mer 

muszȧj hȧzȧmënni nemcsȧk ȧ ātëltëszkëdés mijȧt hȧnëm hāt vȧn jószāg ȧ hāzȧknā 

oszt el ké lātni ez úgy bë vót kȧlkulāvā  jószāgnȧk inni këll ȧnni ënni këll ȧnni  

ȧki ȧkinek pȧlāntāssȧ vót ȧz pȧlā pȧlāntāst mënt ëntëzni  esz
t
 mëk këllët 

dógozni  visszȧmëntek ebéd  ebéd këzbe mëg elétte mëg vārjȧ ȧz embër hā mi 

csināl iszik mëk tāncól hogy nȧgyob lëgyën ȧ hȧngulȧttyȧ  jó bëebédél ȧkkó ȧrrȧ 

mék tëbbet lëhet inni  és elindul ȧ délutāni tānc  hāt ott mā vȧnnȧ vót hogy ȧ 

nyȧkkendéket kicsit mëgengették ȧ zembërëk mer mā szorítottȧ ȧ nyȧkukȧt mëg ȧ 

meleg is vót belehēlik ȧ népek ȧ termët  útyhoty jó nȧgyot tāncólunk ez mënt 

szint szint estefelé
j
ig  estefelé mëgin szét szokot szélenni kicsit ȧ nép  nem ot 

mā nem mindënki mén el csȧk ȧkiknek muszȧj ȧki bir ot mȧrȧnni ȧz ot mȧrȧd  

hȧzȧ ké mënni mëgin mëk ké ëtetni ȧ csibéket be ké zārni fól
i
jākȧt bë ké csukni hāt 

ez régën is így vót eszt meg ké csināni  no mikó visszȧért ȧ nép  ȧkkó mëg 

këllët vārni ȧ legtëpszé ugyë hȧzȧmëntek ȧ nāsznȧgyok is  mëk këllët vārni míg ȧ 

nāsznȧgyok mëgérkëznek  ȧddig vȧcsorȧ nem vót  mëktërtént ȧz is hogy ëgyik 

nāsznȧgy elȧlut osz este tízig vārtunk rājȧ hogy no lëssz vȧlȧmi vȧgy nëm lësz 

vȧlȧmi [nevetés]  osz ijen vót  ot mā szȧlȧttȧk nézni hogy él vȧgy mëkhȧlt vȧgy 

mi vȧn vele  de csȧk lëdít ëty kicsit szundikāni osz mëkszundikāt  no mindëggy 

 mikó mëgérkëznek ȧ nāsznȧgyok ȧkkó mén ȧ vȧcsorȧtālolās  mëgin jó sokȧt 

ëszink mer ugye mink egész nȧp tāncólunk ottȧn nȧgyon sokȧt mozgunk kupuszini 

tānc mëk kilënëssen is nehéz  plāne ȧ ugrós mëg ȧ friss  māshun nȧgyon nem is 

tāncójjāk úgy mind mink  ȧszt lābujhëgyën ké végig lëpëngetni  hāt fārȧsztó  

no vȧcsorȧ mëgvót hȧngulȧt vȧn ugyë ijenkó ȧkkó nȧgy dínom-dānom tāncolās 

vȧn tovāb  esz tȧrt mȧjnem é
j
félig  no mos é

j
félkó még nincs vége ȧ 

lȧkodȧlomnȧk  ȧkkó fogjȧ mȧgāt ȧ mënyȧsszonyos hāz  ësszepȧkónȧk  

ēkészítik ȧ mënyȧsszonnȧk ȧ āgyāt 
és

 elindúnȧk zenévē uccāvā ȧbbȧ ȧ sitét 

éccȧkābȧ elindúnȧk ȧ  vélegényës hāszhó  zenévè tāncā nȧty csindȧrȧttāvā mëg 



 

 

is érkëznek odȧ  ot ugyë āltȧlābȧ hāt ojȧnt nem is tudom hogy māskép nem is 

létëzët  de hogy eszt úgy montāk hotyhȧ szivessen fogȧggyāk iket ȧkkó 

gyertyāvā vȧgy vihȧrlāmpāvā mā kint vót ȧ ȧ māsik hāz és vārtȧ iket ȧzok is 

zenévē kigyittek  vārtāk iket ez úgy vót ugyë hogy mindig ki kël
ët
 kídeni vȧlȧkit 

lesni hogy no mikó gyinnek mer ez nem vót pont hogy mos tizënëtykó lësznek ot 

vȧgy éjfélkó hāt úgy ȧsz kërí vȧlȧmikó  no ȧkkó mikó gyittek ȧ futārok ȧ 

leséembërëk szóni hogy gyinnek ȧkkó mind kimënt ȧ nép ȧ vélegényës hāsztú  és 

vārtāk iket mā kint ȧ uccān  no ȧkkó ottȧn nȧgy ëlēkëzés  persze ugyë embërëk 

bor nékű nem mënnek nȧgyon sëmēre ȧzokȧt mink szoktuk kilesni  mindig 

odȧpārtótunk hozzājuk ot lëhet jókȧt még inni bemëntink ëgy nȧgy tānc vȧn és 

ijenkó szokās ugyë ȧ mënyȧsszony részirí ȧ kërësztȧpāk mënyȧsszonyos 

nāsznȧgyok viszik ȧ nȧgy vānkusokȧt mëg ȧ ȧ ȧ ȧ dunyhākȧt  plānë régën nȧgy 

rëndës toldunyhākȧt vittek (x) nȧgy bȧtyu rā vót köttè ȧ hātukrȧ  bemëntek ȧkkó 

ȧ két legvérmësebb mënyecskét mindig rāszȧbȧdítottāk erre ȧ két szëgéény 

kërësztȧpārȧ és rettenet rāngȧttāk nëkik ȧ ȧ ȧ bȧtyut ugyë ȧ hātukon  ezé sohȧ 

ne nem vót szȧbȧd meghȧrȧgunni tuttāk űk mā hogy mi vār rājuk űk próbātȧk 

becsiletëssen eleget tënni  vót ojȧn hogy ëty kërësztȧpāt két-hārom mënyecske is 

foktȧ hātú ȧsztȧt ȧ nȧgy vānkust osz rāngȧttāk lë  de nem lëhet eszt lërāngȧtni 

mer az elérí kéccsomórȧ rā vȧn këttè útyhogy ȧhogy rāngȧttāk ȧ kërësztȧpȧ 

szëgénykém ȧz úgy kȧlimpāl utānuk  ot pȧncȧlodik ȧ lȧkodȧlombȧ  no mikó mā 

jó mëgizzȧnnȧk ȧ kërësztȧpāk ȧkkó ȧzé mëksȧjnāgȧssāk iket 
ȧkkó

 gyinnek osz 

elvëszik tilik ȧ csomȧgot  mëg ȧ ojȧnkó hozzāk ȧ mënyecskeruhāt ȧ pirossȧt mëg 

mindënt ȧmit ȧmit ȧjāndégbȧ ȧ lāny szileji ȧnnȧk ȧ menyȧsszonynȧk  no mikó 

esz készen vȧn ȧ
kkó

 vȧn ëty kis lëcsitulās nëkink is ké levegét vënni mëg hāt ȧ 

sȧnkos is në hibā në hijābȧ ājon  mink mëglepjik ȧ sȧnkost ȧ tëbbijek 

elkészínek ȧ mënyȧsszonytāncrȧ  mënyȧsszonytāncnā  behoznȧk ëgy ȧsztȧlt két 

székët  ȧsztȧlrȧ tësznek két szāl gyërtyāt  ȧz bëgyújcsāk  mëk ketté-ketté 

tānyért  ëty tānyérbȧ beletësznek még ëty tānyért  ëggyik mëgé leil ëggyik fijús 

kërësztȧpȧ  māsik mëgé ȧ māsik fijús kërësztȧpȧ  odȧ ȧ lānyos kërësztȧpāk nem 

íhetnek lë  csȧk ȧ fijúnȧk ȧ ȧ kërësztȧpjȧi  lëínek és ȧkó ëreg véfény behozzȧ 

mënyȧsszonyt  elmonygyȧ ȧz í mondókājāt és elindul ȧ mënyȧsszonytānc  t
ë
hāt 

ez ȧ fijȧtȧloknȧk ëggyik legjob pijȧrcuk mëg ȧz elsé de ëgybe legjob is [kuncogás] 

 ot igyekëznek minné tovāb tāncóni hȧ nȧgy ȧ rokonysāg ȧkkó nȧgyob vót ȧ 

boldogsāg is  (x) csȧk csȧk tëb pénz potyogot ȧbbȧ tānyérokbȧ kërësztȧpāk mëk 

kȧpkottāk ëssze ȧ pénzt ȧmit dobātȧk ȧsztȧrrȧ  nȧgy hȧng fëng fëlszóvā hogy 

zënyim ȧ menyȧsszony  eszt így illik bekijȧbāni minné hȧngosȧbbȧn hoty hȧjjāk 

hogy mos én tëttem odȧ ȧ pénszt én ȧkȧrok vele tāncóni  ez nālunk nem úgy mén 



 

 

szépen mint māshun hoty sorbȧ ānȧk ȧ zembërëk  hȧnem it ëty hȧtȧlmȧs nȧgy 

tilekëdés ȧlȧkul ki de hȧrȧg nincsen mink eszt így mëkszoktuk mindënki tuggyȧ ȧ 

rëndët ȧbbȧ ȧ nȧgy kāoszbȧ is fétȧlājuk mȧgunkȧt  no mikó ēfogyot ȧ 

pénzëcskénk ȧmit ȧrrȧ rāszāntunk mënyȧsszonytāncrȧ ȧki még tāncól ȧz otmȧrȧd 

ugyë ȧki ȧkȧr még dobāni ȧki nem ȧz visszȧmén mëglātogȧssȧ mëgin ȧ sȧnkot  

mer nālunk ȧz nȧgy bëdzsbe vȧn  
mikó

 vége vȧn ȧ mënyȧsszonytāncnȧk kezdenek 

elfogyni ȧ népek beszȧlȧd ȧ vélegény felkȧpjȧ ȧ mënyȧsszonyt odȧvāg ëty hȧlom 

pénszt vȧgy ȧ bukszājāt odȧvāgjȧ evvē jelképezi hogy é mindet odȧ fogjȧ ȧnni ȧ 

mënyȧsszonynȧk felkȧpjȧ osz kiszȧlȧd vele.  

 

 

 

15. szöveg 

A hangfelvétel készítésének helye: Óbecse. Ideje: 2017. Gyűjtő: Cservenyák 

Anetta. 

Adatközlő: L. L. (1956-ban született Pecesoron, 60 éves koráig itt élt, ekkor 

költözött Óbecsére; iskolai végzettsége: általános iskola; foglalkozása: földműves)  

Téma: élet a valamikori Pecesoron 

Lejegyezte: Cservenyák Anetta 

ÁTÍRÁS 

Mos
t
 má a hatvanёggyedik évemet taposom  pecesori lakos vagyok a Pecesor ëty 

kis falu  ot születtem  és hatvan éve má ott élёk mos má hatvanёggyedik.  Ö 

ö ö  az a  gyermekkor az arrú szó
l
t  jobbam mondva úty kezdődöt hogy a zelső 

tizёnёggy évbe  mék csak villany sё vót ab abba a faluba a  asztán a 

tizёnkettedik évembe láttam elősző televízi
j
ót addik csak a rádi

j
óvà kapcs vagy 

aZ volt a külvilággal való kapcsolat,  esetleg vasárnaponként a Magyar Szó  

utánna  asztán a ziskolába vót ёGGy  ё könyftár asz
t
 tövirű hёgyirü kiolvastam 

az vót a szórakozás  mёg esténként a rádi
j
ót aszt is batris rádi

j
ót as csak akkor 

volt szabad hasznáni amikó  érdekёs műsor vagy értelmes műsor vót és az egés 

család ot vót mivel hogy a batri fogyott osztán hüjeségëkre nem lehetët aszt 

hasznáni. (ühüm)  ö ö ö pëhhëmre a ziskola mellet laktam útyhogy [kuncogás] 

még oan nagyon csalni së birtam  ö vagy hazudni a jegyёkkē kapcsoladba mer a 

tanítók szomszédok vótak azok is ott éltek.  Abba a faluba csak ёggy ijen  ëggy 

bòlt vót két kocsma akkor
i
jába vót mos má ёty kocsma sincs  nem azé hogy nem 

szeretnek a zembёrëk inni hanem most a bódba isznak inkáb de 
j
az ёgy másik téma 



 

 

lényege asz hogy akkó azért (x) vót az a két kocsma mer a zösszes kultúrélet a 

zösszes ö  kapcsolattartás a zembёrёknek ёgymás között az vagy a  zuccán vagy 

vagy inkáb a kocsmába  vagy vagy pijacon de hát ez a pijac ojan kicsi vót az a 

falu hogy ot szinte ojan nagyon nem (igёn) nagyon vót érdemës pijacot tartani.  

Ö utánna  [sóhajtás] mi
j
után lët villany akkó mёgjelënt a faluba a zelső televízijó 

asztat majnem hogy csoportossan nészte mindёnki esz hetvennégybe vót 

ezёrkilencázhetvennégybe  ö ö aszt  asztán ëgy rohamos fejlődés követte  ojan 

hogy ö ö  utánna (xx) pár évre mindёn házba vót televízijó mindёn házba vót 

abba a zidőbe ez a bakёlitt lemez vót az a azo azo lemezjáccók rádijók mёg 

mindёn útyhogy mi szinte ötven évet  minimum ötven évet ugrottunk pár év alatt 

a tëhnika  ö vívmányaivā  útyhogy (x) gyökeressen mëg a vá várossi ö 

életforma ö irányába viszont  ö ö az vót a (x) ёgy ёgy bizonyos szëmpondbú a 

zegésznek a varázsa hogy  mi mёgéltük a monygyuk a század elejit is az az mikó 

máshol së vót áram  aszt is mёg asztán ёgybű átugrottunk  és utánna nemsokára 

jött a szìnёs televízijó útyhogy a ö fekete-fehér korszakát a televízijónak asz
t
 

körűbelű kihatytuk  maj
d
nem  monygyuk ёgy a úgy a zutójábú  ö ö  

valamennyi marat még.  Asztán  ö ö  de közbe attó hogy ö ö  még nem vòlt 

áram fő azé csak mëgnőtünk mink is ötödik osztájig  ha valaki bёfejeszte a 

ziskolát az akkó az má  körűbelű érёccségizëtt mivel hogy ot nem volt több 

osztáj nem tutták kötelezni még akkó nem volt kötelező a záltalános iskola… 

– Akkor még nem volt asz hogy jöttek bё ǀ Becsére. 

Nem vòlt sё autóbusz sёmmi ha valaki Becsére akart mёnni az akkó  vaty 

főhúszta ja gumibocskort talpattan és akkó avvà bёmёnt  vagy biciglivē azok má 

jobmódú embёrёk vótak akinek mёk kocsi-lova vót az mёg asztán ténleg asztán az 

vót a  ö mindёnnek a teteje.  Asztán ö ö  közbe ö ö én mégiscsak valahogy 

ēkerűtem Becsére a nyóc osztájt bёfejezni ö ö nagyon kevesen  vёtték a 

fáraccságot  szóval ёccerűjen mindёnkinek ē vót könyvēve hogy öt osztájjà 

asztán má mostan ténleg boldogul a világba. 

– Útyhogy annyi elég. 

Útyhogy annyi elég és nagyon sokan  őszintén szóva ö ö attó függetlenű még 

abba a zidőbe boldogútak is útyhogy nem is ojan nem tom mijen  attú még mer 

hát vannak embёrёk akiknek van beleszületёtt ёnё
r
 ö ö intёligënciájuk hogy 

mégiscsak valamire vitte attú függetlenű hogy a nevit alig tuggya lёírni némejik.  

Na visszatérve arra hogy asztán kezdёtt a ki
j
épűt a zút  ö elősző ёggy ojan 

macskaköves út  ami ö  hát ö ö  azé nem lёhetёt elalunni a zautóbuszba mer 

úgy rázott mind a fene  de ö mire ki
j
ért a zembёr mёg valami addigra  másrészt 

mёk ha má ёccé fizetёtt azé a zautóbuszé akkor rázza mёg rёndёssen [nevetés] 



 

 

akkó piros autóbuszok vótak abba a zidőbe  há
t
 a traktor mostanába némëjik 

sokkal jobban simábban mёgy a zúton de a az is valami vót akkó má kötelező vót 

a ziskolába járni  akkó [sóhajtás] hát (x) mёgindútam én a középiskolába de  

asztán onnan má lёmorzsolóttam mer [hanghiba miatt érthetetlen rész] ö például  

az vót a baj hogy messze köllöt utazni  az a zutazás akkó ha ot laksz monygyuk 

esz körűbelű nёkёm körűbelű ötven kilométër vót  asztán hama a zembёr túl 

önnálló lёtt annyira önnálló lёt hogy asztán má  miután én ö a ziskolát az 

általános iskolát hát ojan  közepes vagy inkáb jó eredménnyē fejesztem bё  

asztán ugyё szülőji ellenőrzés mёk hát a legénykёdés a pubertá
r
 mёg ez amaz akkó 

asztán oda kerűtem hogy  végin asztán  ö ö ёgy néhány mёgrovó után 

mёkhíftak a zi zigazgatóhoz és akkó elébem tёttek ёgy rózsaszín borítékot má
j
i 

napig őrzöm  abba benne vót a zanyakönyvi kivonattú mindёn  ö ö ijen iskolai 

végzëccség mёg any ö ö akármijen papír és akkó szívéjёssen búcsút vёttek tőlem 

[nevetés]  hogy továb nem kő erősítenёm a a zosztájba ja tanulási átlagot vagy 

inkább  a zalsó rétegnek a mijacsudáját.  Na asztán ö hazajöttem  monygyuk 

nem vót ёty tragédija ebbő
l
 othon mer hát a többi paraz

t
gyerёk is az lёttem én is  

ö ö utánna ēkesztem én is apám asz földműves volt  akkó (x) harmadik gyerёk 

vagyok akkó má ő elég idős vót betegёs akkó én átvёttem lassan a gazdaságot  

utánna asztán állam
i
 birtokon is ö kesztem dógozni  [sóhajtás] útyhogy elősző 

mind fejősgujás  utánna mind ijen jószággondozó sertésfarmon utánna mivel 

hogy úgy vót ёty kis afinitásom a  a zijen műszaki dógok iránt akkó asztán 
z
utóbbi tizёnkét évbe asztán ijen ö  lakatosszërű munkákat csinátam a karbatartás 

az vót a legszёp korszaka a zegésznek  mer asz szerettem is csináni a többi aZ 

csak azé mer muszaj vót mёk hát valahonnan köllöt pészt keresni azé mer születёt 

kéd gyerёkёm  a zёggyik az  ö fijú az nyolcvanёgybe  a lányom az 

nyolcvanödbe  de abba a zidőbe azé sokkā másabb vót ö  ö kéd gyerёkёt 

főnevēni úgymond hoty könnyeBB  mer én asz
t
 szinte észre sё vёttem a 

ziskolába a buszt nem mёg a zijesmit nem köllött fizetni ők is bёfejeszték az 

középiskolát útyhogy én szinte  ö ö  nem asz
t
 mondom hogy nem vótak akkó 

j
is 

vótak gondok de nem vótak fillérёs gondok mind mostan.  

Pecesoron ottan mindënki tuggya (igёn) körűbelű mindёnkinek mikó van a 

születésnapja mer aznap bёrúgik [nevetés]  akkó a többinek is fizet vagy valami 

vagy mit tudom én vagy ijesmi  vagy ёty házassákkötés  ha van ёgy lakadalom 

ott a  hát nagyon nagy haragosa van a zembёrnek akit nem híl mёg  monygyuk 

a a különössen má mijúta ijen kisebb a falu  vagy valami úton módon mindёnki 

mindёnkinek vaty sógora vagy rokona vagy vagy akármijen ö ö ha más nem 

komája vagy jó ismerőse vagy vagy  mёk ha még haragosa is akkó mёg azé 



 

 

tarcsa nyilván akkó azok azok [nevetés] de az nagyon kevés van az a zottani 

embёrëk (x) sokkā ö kiёggyёnsújozottabbak legalább is a zén véleményёm szërint 

 másik dolog mёg az hogy ö ö vannak ijen közös ünnepëk monygyuk  ö például 

 ö nagyob városogba vaty falvagba is van hogy búcsú  vagy ö vagy ijen falunap 

vagy akármi  de ottan  ö a én álítom hogy a lakosságnak java része szinte a 

zutolsó pillanadba vagy ёggyáltalán mёk sё tuggya véletlenszerűjen mёgy ē vaty 

ha el is mёgy az az valami véletlen úton-módon  de nálunk ojan van hogy például 

agusztus első vasárnapján vam búcsú mindёn évbe (igёn ez má hagyomány x) és ez 

má ötven éves hagyomány legaláBB  vagy hatvan mer én még  de azelőtt is vót 

de 
j
én hatvanról tudok [nevetés] én arró

l
 tudok beszéni  én még most is 

emlékszëk hogy a búcsúba monygyuk  hatéves koromba kaptam ëty fa kisvonatot 

 oszt az évekig mёgvót mer az az ёgy nagyon értékёs dolog vót legalább is (x) 

gyerёk fejjè (x) az ёgy ojan fábù faragot kis kerekeji vótak nёki mёg mindёn de az 

az  többet ért mind most a fele kínajit ha mёgvëszik ëgy gyerёknek a kínajinak a 

játékajibú pedig ezёk élethűbbek mёg mindёn.  A másik dolog mёg asz hogy arra 

készűtek azon a nap  mindёn ház bё vót meszēve legalább is a lekszёgényebb 

embёr is annyit adott magára hogy vёtt tísz kiló meszetёt és akkó a házat mer 

általába ott ojan  tapasztott  verёtt falú (igёn) vagy vájokházak vannak amik ha 

tégla is nem maltërrā van bё mos má vannak ojanok is de elejibe szinte mindёn 

hász sárral vót bёtapasztva  és eszt évente ёccёr bё kell tapasztani na most az úgy 

vót hogy  a amikó búcsú jött akkó mindёnki igyekёzёtt úty hogy az körűbelű a 

július vége felé mindёnki vёtte a meszetёt tapasztott ottan az vót a  ö fő 

foglalkozása a zembёrёknek  vótak ojan embёrёk akik avvā foglalkosztak hogy 

házró házra mёntek napszámba bёtapasztani  asztán a zasszonyok meszētek  

kivűrű tatarosztak ak mék hotyha akármijen cirkusz vót egész évbe de ja búcsúra 

mindёnki főtakarított  és akkó jött a búcsú  az mindig vasárnap rёggē avvā 

kezdődött hogy ёty halom cukrász  néhány ijen akárki játékos mёg játékot amit 

árút ijen  de régëbben vótak akik ijen lószёrszámokat vagy éppen  lapátot vagy 

akármit ijen  de mostanába  is vannak nagyon sok árùs de (x) ёtyformán árúják 

eszt a plasztik játékokat (igёn ugyanaz) cukor sё ojan ojan mind régëbben  a 

cukrászok is mindig ёtyformát árúnak máskó mёgvót mejik cukrász mijen  

ёggyikné nagyon jó vót az a  az a cukorkampó ojan tё még ojat nem is láttá 

valószínű o
j
an hosszúkás mind a gamósbot csak kicsibe  hát (van még ijen) asz 

ha valakinek vót vagy vagy vót a  ö én nagyon jó emlékszёk meszetcukornak 

híftuk lёhet hogy van annak másik neve is  aszt úty kilóra mérték na abbú azé 

mer
t
 ócsó vót abbó mindёnki annyit ёvёtt  és azon a nap mёg is ёtte mindёnki 

j
a 

saját részit amennyit nem szégyёlt  asztán vót a krumplicukor nem tom hogy 



 

 

mámma létёzik-ё valószínű  akkó
r
 úty híftuk hogy krumpli  mos

t
 lёhet hogy 

csak a színérű kapta aszt a nevit lёhet nincs abba cuko
r
 vagy abba krumpli vagy 

nincs sёmmi köze hozzá viszont lényege hogy az is ёgy nagyon  értékёs valami 

vót.  [sóhajtás] Ö ö amit abba a zi
d
 azokon a napokon utánna még ёty pár napig 

ha maratt akkó aszt mёgёttük és akkó vártuk a követkёző búcsút. 

Az a a másik ö még ö hoogy ö ē nё felejcsem amire gondòltam hogy ö  ö azóta a 

búcsúvà kapcsoladba  ö ö ёgy mivel hogy ëggy időbe nem is ojan nagyon vót 

aszt a búcsút ojan illő mёktartani hanem  mind ahogy régëbben nem vót 

kёrёsztelő hanem névadó mёg i
j
esmi (ühüm)  ö habár nálunk nem jellemző vót ez 

a dolog de hallottuk például városhejёn hoty hát ugyё  csak ёccёrűjen 

összemёntek és attak a gyerёknek ёgy nevet és akkó az  na nálunk is ojan valami 

lёt hoty hát abba a szocijalista időgbe hoty  hát a búcsúnak valahogy az élit hogy 

kivёgyék  akkor  öggy! ijen ö falunapszёrű valamit kitalátak valamivē 

kapcsoladba  asziszёm hogy osztájtalálkozó ak harminc évvè ezelőtt végzёtt 

ötödikёsёknek a zösz de akkó az öt asz körűbelű vót ёty harminc ötödikёs abba a 

faluba akkó  mëg akkó negyedikёsёk is vagy ö az a gënëráci
j
ó ёggyütt járt abba a 

zidőbe  csinátak ёty falunap jobban mondva ёgy osztájtalákozót  és annak a 

zismétlődésébő
l
 évënte ismétlődés kialakút mer hát arra mёnt a politika

j
i nyomás 

hogy akkó lёgyёn ёgy në a az agusztusi hónabba lёgyёn ez a falunap  vagy 

jobban mondva búcsú hanem hogy a átalakújjon kicsit szocijalistább dologgá akkó 

lёgyёn falunap ami májusnak a közepe táján  a munkák  tavaszi munkák 

bëfejesztéve
l
 ö  hogy ëggy ojan ünnepnap abba benne lёssz  a az abbó

l
 át hogy 

ijen sportrёndёzvényëk vòltak  fodball akkor
i
jába még vót aki tudott fodbalozni 

is a faluban  mos má más
t
 sё nagyon  vót sakverseny pimpangozás  persze vót 

ëggy ijen támogatás is  a [sóhajtás] ö sport ö  sportklubnak valamiféle ijen 

valami sportklub neve nem tom má mi vót a neve nёki pontossan  és akkó ka
p
 

még még céllövészet is vót mëg mindёn és akkó jöttek ёggyik falubú másigbú mer 

akkó más
ik
 Drё

j
ába mёg környező falvagba ott is mёgvót ёgy másik mási

k
 

dátumon ez a ugyanez ez a zijen falunap szervezve  és akkor az lёtt az egészböl 

hogy ez szinte mindёn máso
d
ik hétёn valahol falunap vó

t
  na most nálunk május 

közepe táján vòlt ez a falunap  a zabbòl át hogy kaptunk amennyi pénszt a 

kösségtő
l
 abbó lёt véve disznó vagy marhahús vagy valami szét lёtt osztva és akkó 

fősztek ijen paprikást akkó verseny vót a gyerёkёknek is volt ije
n
  ijen  ö 

malacfogás mёg mёk csizmadobálás  
të
 tudod mi 

j
az a csizmadobálás? (nem) ёgy 

rёtten nagy gumicsizmát és akkó vótak azok a parasz
t
gyerёkёk akiknek az vót a 

föladatuk hogy minné messze aki legmesszebb ēdopta  azé lёtt a  monygyuk 

az lёt a zelső  én mindig montam hogy tö mëk kőne kapaēdobás
t
 mer vótak 



 

 

azok a lusta embёrёk azok ojan messzire ēdopták vóna mёg sё [nevetés] taláták 

vóna a kapát  de visszatérve arra hogy aszt azé sosё próbátuk mёg de ijen  ö 

mёg akkó elengettek ёgy nyulat  persze a zembёrёk körűáták és akkó (x) a zöt 

évű gyerёkёk közű a lekfürgébb vagy a inkább a lekszërëncsésebb aszt a nyulat 

mёkfokta és a zövé lёtt a nyúl  mёg esetleg kapott valami diplomát. 

– De ezёk (x) mos má ǀ mos má nincsennek így (hát ö) nincs ennyi 

mindёn gondolom (nincs nincsen) a zutóbbi évegbe. 

Azért mer azok akik ēszármasztak  időkö ö ö monygyuk mer azé nem mindёnki 

 ö öregёdёtt mёg és akkor mёkhalt hanem nagyon sok fijatal is ö  ёgy része a 

háborús időbe az nagyon belerontott a falu életébe mikó vót ez a  kilencvenes 

évek háborúji  akkó ēmёntek külföldre  ki ide ki üoda(!) és akkó most ütközik 

azok azok a gyerёkёk akik ott külföldön születtek vagy má nem ot Pecesoron 

születtek mёg azok most hijányoznak o
tt
 ёgyrészt ez ez 

j
ellemző  másik falukra is 

de nálunk kimondottan ёty kis falu minygyá hamarább má kihal mind ёgy 

nagyobb.  

 

 


